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Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028
2018

2028

Ændring

0-9

623467

700739

77272

10-19

683061

641563

-41498

20-29

778345

759870

-18475

30-39

676658

799866

123208

40-49

769335

673602

-95733

50-59

792609

754776

-37833

60-69

665210

748241

83031

70-79

535730

575100

39370

80-89

212052

349730

137678

90 +

44640

56940

12300

I alt

5781107

6060427

279320
Kilde: Danmarks Statistik, 2018

Demografi Viborg Komm.
Absolutte tal 2019-2029
2019

2029

Ændring

0-9

11018

11859

841

10-19

12872

11640

-1232

20-29

10554

10379

-175

30-39

10859

12382

1523

40-49

12944

11213

-1731

50-59

13613

12833

-780

60-69

11794

13014

1220

70-79

9127

10430

1303

80-89

3801

6132

2331

90 +

787

1053

266

I alt

97369

100935

3566
Kilde: Danmarks Statistik, 2018

Glokalisering
Globalisering og lokalisering
▪ Fra geografiske fællesskaber til næsten helt globale
fællesskaber
▪ Tænk globalt, handl lokalt!

▪ Tømmer lokalområder for naturlige fællesskaber
▪ Der opstår et tomrum – der er vi i dag
▪ Behov for nye fællesskaber i lokalområdet – når vi ikke
skal gøre os umage for at være med!
▪ Strukturen for disse frivillige fællesskaber skal ofte
skabes udefra – kommune, boligforening

LOKAL som megatrend
▪ Et voksende antal globale nomader, de er geografisk mobile i
ind og udland.
▪ Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, men svær at styre
og kontrollere.
▪ Det enkelte menneske uanset alder har et stort behov for
tilknytning til et bestemt lokalområde, by eller kommune.
▪ Fritidsområder som oplysning, læring, oplevelse med til at
styrke din stolthed over dit sted og give dig identitet og
livsglæde.
▪ Den aktive og relevante folkeoplysning i fremtiden
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Fakta om familien
▪ Ikke færre familier - singlerne er overvurderet
▪ Danske familier er mere sammen med deres børn end for 15-25
år siden
▪ 72% bor sammen med far og mor
▪ 65% af danske børn vokser op med begge deres biologiske
forældre
▪ 18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far)
▪ 10% bor med forsørger og ny partner
▪ Familien er blevet et valg
▪ Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen

Tidsforbrug 18-74 årige
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Sundhed i befolkning:
Det blandede billede
▪ Det går galt:
▪ 51,0 % af den voksne befolkning er moderat eller svært overvægtige (BMI
≥ 25), og hver sjette (16,8 %) er svært overvægtig (BMI ≥ 30).
(Sundhedsprofilen 2017)
▪ Tallet er stigende – flere overvægtige
▪ Det er stress også – flere oplever sig stressede

▪ Men der er også det modsatte billede:
▪ Levealderen stiger hvert år fra 78,5 år i 2008 til 80,6 i 2017
▪ Spædbørnsdødeligheden falder stadig
▪ Antallet af indbrud er faldende fra 10,2 til 6,3 pr. 1000 indbyggere (2008
til 2018)
▪ Kvadratmeter per person stigende i boligerne

Idræt og motion over tid

Fritiden i fremtiden

▪ Vi har fået mere fritid de seneste 10 år – kriser giver mere
fritid
▪ Meget mere af fritiden er båndlagt at planlagte aktiviteter:
Motion, møder i institutioner, aftalte aktiviteterne med
venner og veninder, planlagte kulturtilbud, folkeoplysning
etc etc.
▪ Så selv om vi har mere fritid har vi meget mindre fri tid –
tid uden planer, tid til os selv, tid til ingenting
▪ Den nye luksus er: Tid, rum, stilhed, sikkerhed, enkelthed
og opmærksomhed

Det moderne arbejde
er en trussel
▪ Flere arbejder hjemme – og på skiftende dage i ugen
▪ Flere arbejde på afstand og rejser til arbejdspladsen en gang
imellem
▪ Flere arbejder på forskellige arbejdssteder og kører rundt i
Danmark eller rejser rundt i verden
▪ Flere skifter arbejde tit – især i opgangstider
▪ Vi er på vej mod på længere sigt at blive de nye nomader, der er
på farten hele tiden og ikke er rodfæstede omkring
arbejdspladsen
▪ Det betyder, at vi skal lave arrangementer og aktiviteter
fleksible for at tiltrække mennesker fremover

Institutionaliseringen
af børn

Generationer i fremtiden

Baby Boomers

Generation Jensen

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2001 -

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Generations Jensen
(52-63 år)
▪ Kultur, motion andre aktiviteter og status på vej mod at hænge
sammen – man er det, man gør som tidligere i livet med
arbejdet
▪ Vil gerne leve så længe som muligt – livsstil, livsindhold, motion
og sundhed er vigtige dele af livet
▪ Lækker og personlig service, som signalerer penge nok – ny start
efter de 55
▪ Er (delvist) optaget af fællesskab og samvær
▪ Mange kan stadig lokkes til de traditionelle aktiviteter
▪ Nogle digitale og andre som 68’erne, men flere og flere vil
forvente og foretrække kontakt pr. e-mail, sms, app mv.

Generation X
Født 1966-79 (39-51 år)

▪ Selvcentrerede og selvorienterede
▪ Ekstroverte – vis det hele, også på sociale medier
▪ ”Du skal også sige undskyld”, ” Jeg smider lige en mail”, ”Giv et
pitch”, ”Det er dig, der gør det!”
▪ Går efter status: Bolig, job, familie, fritid (status fra
fritidsaktiviteter, sport (crossfit mv) og
▪ De skal kunne vise det frem, der skal tales deres sprog, det skal
være lidt smart – de bliver SURE, når det ikke går efter deres
hoved
▪ De forstår ikke unge mennesker – de elsker mærkevarer og
status – anerkend dem, snak som dem

De nye unge familier
(Generation Y født 1980-89, 29-38 år)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Far er også kærlig og leger med børnene
En nye type familie – Bonderøven er sexet
Teknologi: Pc, mobiltelefon
Veluddannede
Fun-shoppers
Store sociale talenter
Myself Inc.
Mestre mange valg og en ustabil og labil situation
Elsker tjenester – alt det, der bare kommer, når jeg vil ha’
det (Spotify, Netflix, blogs, podcasts etc…)

Generationen Y
motion & fritid
Mange er vokset op i daginstitutioner - individualister
Kontrol, overvågning og de ”rigtige” former ikke vigtigt
Personlig behandling – det skal være for mig, og jeg er speciel:
Tænker ikke i lighed og uniform behandling
Vi vil dyrke alt muligt og det må gerne være noget med at ”logge ind
i vores fællesskaber”
I skal forbinde Jer direkte med dem, hvis de skal blive og forblive
aktive på Jeres fritidsområde
Relationerne mellem dem er altafgørende – relationer fastholder
dem i aktiviteten
Digitale og parat til at ordne alt digitalt

Generation Z

▪ ”Vi gider ikke dem, som laller rundt”

(Modsat (hvor det i

00erne lød ” Der skal være plads til alle”)

▪ Mere strømlinede – en krisegeneration
▪ Aldersmæssigt er de mellem 17 og 26 år og de ældre er på
vej ind på arbejdspladsen.
▪ De er nogle super kompetente digitale indfødte
▪ Stor forståelse for netværk og forretning i den multiglobale
verden
▪ Men socialiseringen stammer fra daginstitutionerne
▪ Være sammen sådan nogle som mig (peers)

Generation Z
motion & fritid
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hvis det ikke findes på nettet, findes det ikke!
Gøre det let og simpelt at være med ”there is an app for that”
Jeg vil gerne være god – når jeg har lyst til at være det.
Relationer med de andre deltagere er afgørende for fastholdelse
i aktiviteten (med Peers)
Peers, nogen der er lige som mig
Lave aftaler om løbende – der kan ske noget nyt!
Pædagogfri zone – ingen løftede pegefingre
Det er i orden, at vi ikke er enige – men vi redder gerne Verden
på hver sin måde

Generation new millennium
(Gen 2001 => )
▪ De første 17 årige i generationen er på vej
▪ MEGET digitale og forstår ikke mangel på Wifi eller andre
digitale selvfølgeligheder
▪ Augmentet reality en del af hverdagen – udvikle jeres
systemer, så de er digitale og moderne
▪ I fritid, sport mv. er de mere individuelle, mere
institutionsopdragede, mere uforstående overfor systemer,
besværligheder og manglende digitalitet
▪ De første er mindre sociale og mere præstationsorienterede end tidligere, men det ændres hurtigt igen –
mangfoldighed er en værdi

Fællesskab:
Hvad er det for noget?
▪ The Digital Natives – tvungen solidaritet og fællesskab, nej
tak.
▪ Ja, tak til de frivillige og selvvalgte fællesskaber
▪ Fastholdelse sker gennem Peer fællesskaber
▪ Det kan være motion, sport, musik, fritid, kultur
▪ Solidaritet med andre unge i verden – men hvorfor en
forening i Danmark
▪ Det skal være mere som på nettet, facebook og hos
spejderne
▪

Man skal kunne gå til og fra

Fællesskabet og
foreningsdemokratiet
▪ Foreninger må gerne være steder, der er skabt til det tilfældige
møde – ”vi løb lige ind i hinanden”
▪ De yngre vil gerne være med og være aktive, når det passer ind i
deres liv – de er ikke tilhængere af ugentlige, faste møder eller
generalforsamlinger med lange dagsordener
▪ Det gamle foreningsdemokrati risikere at uddø relativt snart –
der er brug for nye former og organisationer
▪ Byg videre på en rygrad i form af en organisation, hvor de yngre
medlemmer kan logge sig ind og ud efter mulighed for at
deltage

Foreningslivets historie

▪ Der har i mange hundrede år været foreninger i Danmark – Laug
mv, det kongelige videnskabernes selskab (1742) mv.
▪ Men det er grundloven, der fastslår foreningsfriheden i
Danmark
▪ Borgerforeninger, fritidsforeninger, fagforeninger, politiske
foreninger opstår – bare på fritidsområdet er der over 8 mio.
medlemmer i dag
▪ I 1970erne voksede græsrodsbevægelser frem – og
antenneforeninger
▪ Foreninger har naturligvis også en fremtid

Fremtidens forening

▪ Digitalt til stede hele tiden – skal kunne være i lommen
▪ Tænk på at lægge et digitalt lag hen over de sportslige områder, I
dækker – hvad giver det af nye muligheder?
▪ De yngre ønsker andre løsninger end de ældre – men der er også
en gruppe i familiealderen, der tænker anerledes
▪ Helt nye mødeformer og beslutninger – det gælder ikke længere
om at deltage i så mange møder som muligt
▪ I skal kunne matche andre tilbud – klubtilbud er ok, men det skal
ikke bygge på de gamle forløb med bestemte dage hver måned
▪ Der er brug for udvikling for at undgå afvikling

Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne
Levinsen: 7 Generationer
▪ Print og ebog format
▪ Lige udkommet
▪ https://www.fremforsk.dk/b
oeger/
▪ Bygger på indgående
dybdeinterview med mere
end 600 danskere
▪ Værdier, forbrug og levevis
nu og i fremtiden
▪ Pris 250 kr.

www.fremforsk.dk
Instagram og twitter: #fremforsk
@JesperBoJensen
Facebook: Fremforsk
LinkedIn: Fremforsk
Bøger: ttps://www.fremforsk.dk/boeger/
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