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Den nye tidsånd:

Ny optimisme 2014 - 2020

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

• Konstruktiv fremtid –lille bedring af den danske 

økonomi 

Respekt for dem, som skaber noget!

• Siden 2008   danskerne præget af fornuft frem for 

overflod – pris, opsparing og mindre forbrug 

• Nærhed, det autentiske, og hjemlighed/hygge.

– Hjemmebag, urter,  nyttehave

– hjemmestrik og anti-materialism

• Retro på retur mod 2020

• Næste bølge - Futurisme og Fremskidt



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2014-2024
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Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011)



Befolkning flytter sig



Tendenser  - der  påvirker kultur 

og fritidsområdet



Rigdom 

og Sundhed

• Det moderne rige menneske er på konstant jagt 

efter evig frelse. 

• Vi vil gerne kontrollere det,  vi frygter  allermest 

sygdom og død. 

• Stigende fokus og krav til  sundhedssystemet 

om den optimale kur mod sygdomme og døden

• Sundhed, business, og profeter i fremtiden !

• Sundhed i familien, kultur, natur, fritid og 

arbejde som den store megatrend…………..



Globalisering og 

kultur/fritid/historie

• Globalisering i form af uddannelse, arbejde og 

turisme mere kulturel udveksling end i dag 

• Fremtidens unge og børnefamilier er digitale 

indfødte verdensborgere. 

• Kulturforståelse, kultur og fritid skabes  og 

forbrug af kultur og fritid sker mange steder i 

verden.

• Vi har stadigvæk kulturkatedraler, men kultur i 

mellem mennesker, kultur i byen, rummet, i 

klubben, verden, i bussen, 



Den globale og digitale  verden anno  2030.  

Alle under 50 år er digitale indfødte d.v.s. den første 

vej ind i verden er digital og verdensorienteret.

• Mængde, deling, oplevelse, udvikling mv. 

• Digitale informationer om fritidstilbud, rundvisning 

og læring i mange kulturmiljøer.

• Uanede muligheden for fælles kulturelle interesser 

og fællesskaber mellem mennesker i verden. 

• Masser af digital fritidsforbrug udover lyd, film, e-

books, mv.  - svært at måle med stærkt stigende

• Vil den lokale og regionale kultur forsvinde?

• Digitalisering af al kultur og fritidsliv  fremover??



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.

• Det enkelte menneske uanset alder har et Enormt stort 

behov for tilknytning til et bestemt lokalområde, by eller 

kommune.

• Kultur og  fritidsområdet  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  10érne !!



De usikre!

Give me direction !

Unge , som har tøj, penge, mobil og I- pod

Unge, som har ondt i selvværdet

Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme

De får det ikke længere i folkeskolen

Hjælp af en voksen, som du har tillid til for at 
skabe egen fremtid = uddannelse og job

Coaching før uddannelse, under, og efter

Mentorordninger – bl.a  Århus Tekniske skole



Borgernes forventninger 

og krav til fritid og kultur

2020
• Højere levestandard = lig med højere krav til 

den almindelige gode standard på kultur- og 

fritidstilbud.

• Kampen om de to modeller:

– De gode hverdagstilbud – bibliotek, det lokale 

museum, mangfoldige idrætstilbud, musik, aktivt 

foreningsliv som går hånd i hånd med. 

– De særlige kultur og fritidstilbud, ”Fyrtårne” som 

giver borgerne stolthed for byen, området, nogle 

gange trækker besøgende til.  Museer, Slotte, 

festivaler, kirker o.s.v. .



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
• Gode kultur og fritidstilbud kan fremme/hæmme især 

børnefamiliernes lyst til at bosætte sig i  et område.

• Det gode hverdagsbørneliv – er boligen, infrastrukturen 

i form af skole, og attraktive fritids og kulturtilbud for 

børn og voksne.

• Mange seniorer ønsker kun at flytte/bosætte sig en sted, 

hvor de har adgang til de sædvanlige kultur og 

fritidstilbud.

• ”Hverdagen fylder mest i menneskers liv ” Karl 

Ove Knausgaard i Min Kamp 1- 6.



Livets nye faser og 

kultur
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Generationer af borgere fra 

digitale analfalbeter til 

digitale indfødte
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

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 1967-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

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 2002 -



Babyboomers

født 1940-54

• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 

periode med mangel og afsavn. Kollektivisme og 

solidaritet - ens for alle

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.

• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til, 

man kan stole på rejser, bank o.s.v.

• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller 

ansigt til ansigt med personen. 

• De sidste til dels loyale mod myndigheder og butikker

• Kultur, fritid, historie og oplevelser prioriteres højt 

personligt og økonomisk



Generations Jones og X 

som forbrugere

• Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke 
loyale mod butikker, myndigheder og kulturtilbud.

• Tilbuddet skal være lækker, designet og personlig 

• Det skal signalere status og penge nok

• Hvis de ikke kan få god offentlig service, så vil de med 
penge forsøge at købe sig til den. 

• Kommunikation– nogle digitale og andre som 
Babyboomers – men flere og flere vil forvente og 
foretrække  kontakt pr. e-mail og sms

• Forbrugere og Service, ja tak.



Mobil Digital Now or 

invisible in 2020

http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg
http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


Digitale Natives som forældre 

Y og snart Z

• Børnene er meget vigtige, når vi har fri, så er de  

vigtigere end alt andet. Børnene i første række ..

• De er meget optaget af, at deres børn udvikler 

sig kropsligt, musikalsk, psykologisk mv. på 

alle fronter 

• Første generation, som forventer den 

individuelle tilgang fra alle.

• Nem tilgængelig Personalized information og 

tilgange, ellers er vi ikke interesserede 



Digital Natives  (Z)

Google it ! Nr. 1

• Næsten født og lever on-line!

• Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik ( multitasking)

• Sharing = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com og www.facebook.com

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, største 

indkøbs og informationsplatform nu og fremover

• Helst selv skabe ting og kultur, hvor de er personligt 

engageret  - det er det fedeste. 

• De frivillige og interessebårne fællesskaber – Nej tak til 

tvang og bestemte værdier. 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/


Karakteristika  for  Z og New

Millenium (født 1990 – 2011) 

• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 

gøre alt for. Børnene i første række .

• De har individuelle læreplaner fra de starter i 

daginstitutioner, og folkeskolen den individuelle 

tilgang siden 2003.

• Børn lærer hurtigt at indgå i mange forskellige 

sammenhænge og skifte roller og værdier 

afhængig af, hvem de er sammen med 

• Gode tilbud tiltrækker, men det er relationer 

fastholder!



Digitale indfødtes 

samplede liv og den 

virtuelle selvfølgelighed
• Kommunikationstek-

nologien er en selvfølge

• Samplet livstil

• De digitale generationer 

behov for at leve fysisk og 

digitalt      

www.facebook.com

• Det samme gælder 

• Leg, kreativitet og hjælp 

både fysisk og digitalt

http://www.facebook.com/


Detailhandlen: Kamp om 

markedspladsen

Centralitet og masse bliver afgørende

De gode destinationer vinder 

Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og 
ændrer det bestående

Hvordan ligger byen – de største trusler er internettet, 
grænsehandlen, andre byer og detailhandlen selv

Internettet som integreret platform bliver afgørende

De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor 
fremtidens markedspladser skal ligge

De største og de mest innovative vinder!

Skab en  særlig Destination



Fremtidens

Kultur, fritid og handelsliv

• Den hårde kamp om fremtidens destinationer 

mellem kommuner, byer, landsdele og verden. 

• Det er altafgørende at I samarbejder om tilbud, 

oplevelser,  shopping og åbningstider 

• Et enkelt sted skaber ikke selv en destination.

• Vigtigt skabe miljø, fællesskab og by -

fornemmelse

• Fremtidens vindere arbejder tæt sammen om  

særlige tilbud om oplevelser og temaer i 

området.



Det lokale kultur og 

fritidsarena

• Et arena med fantatisk mange fritids- og 

kulturtilbud. 

• Stor konkurrence om opmærksomhed

• Vigtigt at samarbejde fysisk og digitalt

• Lokalt for at synliggøre de mange muligheder

• Få indgange til informationer og grydeklare

• Tilbud for alle turister, potentielle bosætter og 

de eksisterende borgere!



Flyt tilbudene – by og 

landsdistriktudvikling

• Flyt tilbudene hen, hvor de nye trafikstrømme i

byen og områder opstår.

• Tidligere centre  er pt. under store forandringer

• Flyt fritidsaktiviteter ud til borgerne ved

børnehaven, skolen og ved shoppingcenteret

• Indgå aktivt i at udvikle flere tilbud i nye bydele

og aktiver landsdistrikter med kultur og

fritidstilbud.

• Hele tiden –holde øje med muligheder
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