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Demografi Danmark
Absolutte tal 2017-2037

2017, pers 2027, pers. Ændring 2037, pers Ændring

0-9 625110 695802 70692 718285 93175

10-19 684875 649069 -35806 713310 28435

20-29 768937 756866 -12071 709892 -59045

30-39 676721 791977 115256 773701 96980

40-49 782457 681543 -100914 779009 -3448

50-59 781554 766618 -14936 657020 -124534

60-69 672558 735849 63291 725867 53309

70-79 513248 579694 66446 656208 142960

80-89 205327 332444 127117 389074 183747

90 + 43116 53583 10467 100285 57169

I alt 5753903 6043445 289542 6222651 468748

Kilde: Danmarks Statistik, 2013



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017



Pas på prognoser og 
fremskrivninger 

▪ Mange størrelser af byer vokser – Kun 3 % forventes at flytte til 
de store byer frem mod 2030

▪ Byers størrelse og succes afhænger af flere faktorer

▪ Geografien – opland og afstand andre større 
byer/handelscentre

▪ Byens DNA indenfor detail, erhverv og organisationer 

▪ Sammenhold - visionær købmandsskab- Herning 

▪ Evnen til at mobilisere de potentielle forbrugere i byen og 
området f.eks. Ry

▪ Se Bolius By statistik  i kommuner 2006 til 2017





Fritiden og
fritidsarenaen

▪ Nogle føler, at fritiden er forsvundet!

▪ Fritiden er industrisamfundet modspil til arbejdslivet. 
Den nødvendig restitution!

▪ Vi har fået mere og mere fritid  de sidste 100 år

▪ Vi har samtidigt fået et fritidsliv, som er fyldt med 
aktiviteter 

▪ Det moderne mennesker længes efter nærvær, ro, 
natur, fælleskab, fordybelse og reelt engagement 



Vi gør det selv!
Danskernes Idræts- og motionsvaner 2016



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.

▪ Digitale informationer om fritidstilbud, spil,  rundvisning og 
læring i mange kulturmiljøer.

▪ Global kultur (musik, grafik, og meget andet  ) skabes 
digitalt mellem mennesker på tværs af grænser med ud fra 
fælles interesser. Worldwide.

▪ Masser af digital fritidsforbrug udover lyd, film, e-books, 
mv.  (2 timer på telefon pr. dag)

▪ Vil den lokale og regionale kultur forsvinde?

▪ Digitalisering af al kultur og fritidsliv  fremover??



LOKAL PRIDE 

▪ 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.

▪ Skoler, bibliotek, kultur og  fritid,  butikker og bowlingcenter   
værdsættes  af mange mennesker og er  med til at styrke viden 
og stolthed om by og område  

▪ De uformelle møde i hverdagen ….





Sundhed en global trend

▪ Kroppen i en løbsk verden … den nye 
forbrugsplatform

▪ Sundhed som centralt issue på flere arenaer; 

▪ Privat: Kost, motion og livsstil i familien – optimering 
af sundhed

▪ Sundhed er en meget stor forbrugertendens – næsten 
alt kan sælges på sundhed

▪ Sundhedsapostle og flere på vej ……

▪ Rawfood, veganere og andre i vækst….



Det lokale som 
fødevaretendens

▪ Mange forbrugere vil gerne have lokale produkter – men der er 
mange udgaver af det lokale

▪ Det lokale = friskt, høj kvalitet, smag, særligt mv.

▪ Opbygning af lokal stolthed over produkter - fødevare

▪ Klima aftrykket spiller en stor rolle i den lokale bevægelse CO 2 
– svært og forsvinder snart

▪ Veganer, deltidsvegetar, flexitar er også mode, kan vare lidt 
længere og have blivende effekt – husk 1970erne

▪ Gerne dyrke og samle fødevarer og urter selv måske endog 
dyrke det i vores have



Nationale og europæiske 
forbrugertrends 

▪ Økologi vokser på ca. 10 % i dag af detailhandlen- de 
andre europæiske lande vokser i andre lande. Sverige 
nr. 2 efter DK 

▪ Det vokser på grund af fokus på sundhed for sig selv 
og familien og fokus på dyrevelfærd 

▪ Kvalitetsbølgen – for nogle fødevare 

▪ Vi vil gerne være sunde og ikke mindst have med GOD 
SAMVITTIGHED! 



Måltidet
– on the go!

▪ Vi vil spise endnu mere, mens vi bevæger os rundt måske i 
selvkørende biler, i tog og i andre nye former for transport

▪ Fremtidens byer – vi bevæger os mere rundt i dem

▪ Dagen bliver efterhånden en lang rute, hvor vi bevæger os rundt 
i samfundet – arbejder, spise, holde fri og er sociale i et 
sammenflettet mønster

▪ Mange af os er og bliver de nye nomader - Det styrker til 
gengæld måltidet i hjemmet om aftenen – også selv om vi har 
fået hjælp til at lave der. ( Coop 2016)

▪ Salg af Convience food er voksende i detailhandlen
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Spise ud varer ved som 
tendens 

Tilvækst på 4,5 til 9 % restaurant, cafe og hotel mv. (2006 til 2016)





Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år

▪ Det gælder det såvel det materielle som det 
immaterielle i livet

▪ Danskerne i almindelighed som borgere, forbrugere  
og kunder høje krav til produkt og service  

▪ Det skal være gå fremad og opad konstant, ny 
oplevelse hver gang ellers opleves det som 
tilbagegang
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Livets nye faser! 
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De seks generationer:
Forventninger og service

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 1967-79

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 2002 -



Mellemkrigs generation
Født mellem 1919 -1939

79 til 99 år
▪ Kun 7% af befolkning i dag 

▪ De ældste og dårligst uddannede i vores samfund -
husker en barndom præget af nøjsomhed og arbejde

▪ Bruge det hele – imod madspild 

▪ Digitale analfabeter

▪ De er forsigtige og tilbageholdende og venter på deres 
tur 

▪ Opmærksomhed og målrettede tilbud



Generation 68 
født 1940-54
64 år til 78 år 

▪ 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.

▪ Kommunikation - De kan bedst lide at løse problemer via 
telefonen eller ansigt til ansigt med personen. 

▪ Sundhedsduksene er de 60+

▪ Gode kultur og fritidsoplevelser er meget vigtige for dem, det 
eneste udover tøj og teknologi, som mange seniorer vil bruge  
penge på.

▪ Gerne en god dag oftest en lækker frokost sammen 



Generations Jones og X som 
borgere

39 til 63 år
• Selvbevidste og kyniske forbrugere, som gerne selv vil 

bestemme.

• Fritid og kulturtilbud må gerne signalerer det rigtige ” 
Sundhed”, men på sidste nye ” hunde, Moutainbike 
eller ”Crossfit”.

• Tilbud, som er nemme og målrettet dig og /eller din 
familie!

• Kommunikation– nogle digitale og andre som 
Babyboomers – Stigende digitale kompetencer

• Forbrugere, valg og fravalg 



De digitale indfødte 



Modern Family 

▪ Både far og mor på banen ”Vi vil det bedste for vores 
børn”

▪ Alle potentielle talenter skal foldes ud!  

▪ Børn lærer hurtigt forhandling og får indflydelse  på 
familiens indkøb, fritidsliv og oplevelser

▪ Individualisering mod egen familie og venner  medfører 
store forventninger til den  individuelle tilgang og 
engagement i enkelte  barn og familie



Digital Natives
Z og New millenium 

▪ Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, musik ( 
multitasking)

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  
www.youtube.com, www.facebook.com, www.snapchat.com, 
www.instagram.com, Twitter mv. 

▪ Gaming – forskellige spil afhængig af køn og forventning om 
next level

▪ Mobil = den personlige genstand – med på rejsen til at blive 
voksen.  Ca. 10 til 12 år

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


Karakteristika  

▪ Emma er  vant til at være i centrum og den 
individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Sofie  er god til indgå i mange forskellige situationer 
og skifte roller og værdier afhængig af, hvem hun er 
sammen med 

▪ Mads er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Mathilde gider ikke flere regler og politikker, når hun 
selv kan bestemme. 



Venner = at lykkes 
Fælleskaber

▪ ”Uden venner føler man sig ensom og ikke have noget at lave”

▪ Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”,  dele 
oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden 

▪ Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i deres 
socialiseringsproces og identitetsdannelse

▪ Efterskolen, arbejdsplads, fritid mv.

▪ Frivillige fællesskaber  og rammer – de vil helst hjælpes og 
forstås af peers dvs. andre unge

▪ Tilbud tiltrækker, men relationer fastholder (CUR)!



Performance!

▪ Materielt og indflydelse på liv langt større 

▪ Uddannelse,  arbejde, venner og sociale medier i gang 
hele tiden 

▪ Mange er meget opmærksomme på at måle sig og 
sammenligne med de andre unge på mange områder 
fagligt, socialt og fysisk …..Konstant

▪ De vil gerne være stolte af sport, arbejde og 
uddannelse og kunne fortælle de andre, hvor godt det 
går for dem! 



De yngre og service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ 24/7 – What ever – When ever

▪ Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og røre, 
følge og finde frem til uden besvær

▪ Medskaber på tilbud og forening gerne fra gang til gang

▪ Fællesskabet og gruppen frem for alt   

▪ Gaming og Next level 

▪ Engageret og god attitude – når man møder et menneske ” Når 
man endelig bevæger sig

ud den fysiske verden !”



Bowlingscentre i fremtiden 



Bowlingcenter
og interface

▪ Uber, AirBnb og GoMore 

▪ Tidligere Amazon, Apple og Google

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening 24/7 what 
ever – when ever 

▪ Forkorte vej og kontakt mellem menneske og 
bowlingcenter/tilbud

▪ Hvilke teknologier og udviklingsarbejder kan gøre det 

▪ F.eks. Fælles service som Dr. Watson Jill – herunder bestilling af 
tid, mad, priser mv. 



Fremtidens 
Bowlingcenter 

▪ Fra Bowlingcenter til lokal Gamechanger

▪ Samarbejde med de øvrige butikker, foreninger og 
lokale ildsjæle om byens liv og aktiviteter

▪ Hvordan kan I tilføre noget nyt og bedre til jeres by, 
område og kvarter?

▪ Hvad kunne løfte byen og området 

▪ Cafe, park, samlingssted

▪ Vær med til at skabe fremtidens by, centrum og mødested 

▪ Fra mainstream til særlig destination 







Marianne Levinsen

E: mlev@fremforsk.dk
T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01
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