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Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

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



Teknologien i fremtiden

▪ Stadig hurtigere computere – Moore’s lov virker stadig i hvert 
fald frem til 2025

▪ Teknologien bliver moden – det betyder, at den forsvinder som 
noget synligt

▪ Vi vil som en selvfølge tale eller skrive ud i luften, på folie eller 
på anden måde

▪ Alle de nye medieformer – e-book, 3D, sammenfoldet 
folieskærm

▪ Det holder ikke op de næste 30-40 år

▪ Boligen bliver ligeså digitaliseret og andre teknologier kommer 
også til
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Tidsforbrug 18-74 årige
Arbejde, hushold og fritid 

efter køn
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Fritiden i fremtiden

▪ Vi har fået mere fritid de seneste 10 år 

▪ Meget mere af fritiden er båndlagt at planlagte aktiviteter: 
Motion, møder i institutioner, aftalte aktiviteterne med venner 
og veninder, planlagte kulturtilbud etc etc.

▪ Vi bruger mere tid på at se TV , smartphone og internettet –
men TV målinger viser endnu mere TV

▪ 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







Ændringer i befolkningen i danske 
kommuner frem til 2035 
Index 2017 =100



Befolkningstilvæksten i Danske Kommuner 2017-2027

Tilflytning + fødselsoverskud + indvandring



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017



Fremtiden og 
fremskridtet 

▪ Pas på entydige  prognoser

▪ Behov boligudbud og service i mange byer 

▪ Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af 
flere faktorer:

▪ Geografien – opland og nærhed til større by

▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

▪ Området  DNA og samarbejde på tværs erhverv og det 
offentlige  - visionær købmandsskab /ildsjæle!

▪ Investorer og byggefolk 

▪ Se Bolius: Bystatistik i kommuner 2006 til 2017



Indkomstfordelingen 
for familier, 2016

(3,51 mio. familier)
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Hvad er der ved at ske?

▪ Et rækkehus på amager på 120-130 kvm koster som nyt i dag 
over 4 mio. kr.

▪ Aarhus er på vej mod samme prisniveau (pt 3,8 mio. kr.)

▪ De unge børnefamilier er nødt til at flytte ud af byen for at 
realisere deres boligdrøm

▪ Derfor flytter de nu ud på ny – de kan også sælge deres 
ejerlejlighed til en ok pris i dag

▪ Det samme skete i 2006-07 inden boligkrisen og i årene inden

▪ Befolkningstilvæksten vil i de kommende år blive større rundt 
om og i længere afstand fra de store byer





LOKAL som mega-trend

▪ 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.

▪ Netop det global, hurtige og flygtige betyder, at vi som  
menneske har et meget stort behov ”Belonging” at 
høre til i en by, landby, et sted eller en forening

▪ Lokal betyder, at det at være lokal giver fordele på 
konkurrencesiden







TV:
Fra mainstream til ø-hav

▪ Cable cutteres og shavers – tilpasning eller fravalg af 
abonnement på pakker og kanaler

▪ De store seer-programmer er fortid – men det redigerede 
udgave af nutiden er også fremtiden
▪ Nyheder, sport og specialsport, kultur i smalle og smallere segmenter

▪ News og CNN træthed, Facebook træthed, steamning træthed i 
fremtiden

▪ Genopfinde et medie: Radio var fortid, nu er det fremtid som 
podcast og TED talk

▪ Enhver generation skal sætte sit eget præg på mediebilledet – I 
må være der hvor kunderne er





Streaming tjenester









Skærmen i fremtiden

▪ Man vil stadig abonnerer på kanaler, men I er meget afhængige 
af det rigtige udbud af kanaler med et smalt og godt udbud

▪ Der vil være enkelte omnibus-kanaler med redigeret indhold 

▪ Rigtigt meget indhold kommer via internet og lokale udbydere 
af video mv

▪ Fra Pro til Amatør – mere indhold fra almindelige mennesker

▪ Om 5-7 år er skærmene så gode og så store, som vi gider have 
dem



SoMe





De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt-og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2001 -



De nye unge familier
(Generation Y 28-37 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

▪ Mestre mange valg og en ustabil og labil situation

▪ Digitale i tilgangen til services

▪ Ønsker løsninger, der er anderledes end generation X –
skaber sig selv som generation lige nu 

▪ Log ind på mit projekt: Vær en del af min familie og det jeg 
synes er fedt! 

▪ …eller blot forsyning til lavest mulige pris



Generation Z
17-27 år 

▪ ”Vi gider ikke dem, som laller rundt”                 (Modsat (hvor det i 

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

▪ Mere strømlinede – en krisegeneration

▪ Red verden, gør noget godt, tænk på Kloden!
▪ Vær god i hverdagen og hjælp andre

▪ De er nogle super kompetente digitale indfødte

▪ Det digitale er bare noget, man bruger

▪ TV er for de gamle – men det er hyggeligt at se det sammen med 
dem!

▪ Ved endnu ikke, hvordan deres valg bliver som familie

▪ Shopper Abb: Mobil, internet og TV



Generation new millennium
(Gen 2001 => )

▪ De første 16 årige i generationen er på vej

▪ MEGET digitale og forstår ikke mangel på Wifi, langsomt net 
eller andre digitale selvfølgeligheder

▪ Augmentet reality en del af hverdagen – hjælp dem med at 
finde rundt i deres hverdag

▪ Som forbrugere er de virkeligt kritiske og meget vænnet til 
det individuelle, mere institutionsopdragede, mere 
uforstående overfor systemer, besværligheder og manglende 
digitalitet

▪ Sigt efter denne gruppe og I får også de andre på plads



Internet i fremtiden

▪ Hastighed, pris og stabilitet

▪ Disruption! 

▪ De unge og yngre tager dem, der kommer med de nye og billige – I 
kan få lov at betale fibernet opkoblinger 

▪ Satellit, 5G og 6G en trussel – men fortsæt forspringet!

▪ Brugervaner, hvor mobiler overtager fjernbetjeningen når der skal 
streames

▪ Add on: 

▪ Sikkerhed og kontrol over indtrængning

▪ Kontrol over egne data – bliver måske muligt

▪ Hjælp til at begå sig på nettet – og hjælp til sikre transaktioner og 
andre faciliteter





Hvad/hvem skal styre det 
hele?

▪ Der er en teknologikamp om hjemmet styresystem

▪ Det er som før Windows og Apple OS og som Android og 
Apple i dag

▪ Det kan sagtens blive smartphonen der vinder

▪ Det gælder om at satse på det mest udbredte – det er IT og 
vinderen tager det hele!

▪ Kampen om standarder er også vigtig – men det er ofte en 
EU kamp

▪ Det bliver det mest brugervenlige system, der dominerer i 
fremtiden – hvor står I?



Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 
Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og ebog format

▪ Lige udkommet

▪ Bygger på indgående 
dybdeinterview med mere 
end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og levevis 
nu og i fremtiden

▪ Pris 250 kr.
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