
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

Fremtidens brugere og forbrugere 
på idrætsområdet frem mod 2020

• 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 skoleForskningschef Marianne Levinsen
Cand.scient.pol.
Fremforsk, Center for Fremtidsforskning
www.fremforsk.dk
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Krisen, tidsånden og vi 
mennesker

• Ud med optimalisme og overflod (ud med 
firehjulstrækkeren og ind  med hjemmestrik og cyklen)

• Synder: Grådighed, praleri og vise sine mange materielle 
goder frem!goder frem!

• Dyder: Ydmyghed, fornuft og retfærdig forbrug
• Vi flygter fra den kolde verden med arbejdsløshed, 

finanskrise og lukkede butikker.  Det sker på to måder;
1. Mere tid derhjemme med familie, venner, børn, god mad 

og vin. 

2. Ferie, oplevelser, biograf, teater og relevant viden



Sundhed  a global trend 
de næste 5- 10 år  

• Vi bliver rigere og rigere, men hvad nytter det, 
hvis vi ikke  er forholdsvis raske?

• Kroppen i en løbsk verden …
• Vi mennesker er på konstant jagt efter evig • Vi mennesker er på konstant jagt efter evig 

frelse fra det vi ikke kan kontrollere nemlig 
sygdomme og døden.

• Mange undersøgelser viser, at idræt, motion, en 
sundere kost og levevis har gavnlig effekt på 
den enkelte livskvalitet og indlæring og for 
samfundets sundhedsudgifter generelt.





Sundhedsbølgen 

• Sundhed som centralt issue på flere arenaer; 
• Privat –kost  - kosttilskud – motion og livsstil i 

familien – optimering af sundhed
• Arbejdspladsen – en del af frynsen, men også • Arbejdspladsen – en del af frynsen, men også 

fokus på medarbejdernes trivsel 
• Sundhedsapostle og flere på vej ……
• Kommercialisering og institutionalisering
• Kommunale og private idrætstilbud  er vigtige 

aktører på området



Tendenser om tid
og tidspres

• Danske mænd og kvinder bruger begge 7 ½ time på løn 
- og husarbejde ( SFI: Jens Bonke 2001)

• Vi arbejder og transporterer os mere og mere
• Vi bruger mere tid på at være sammen med vores børn, 

lave mad, købe ind, huslige gøremål og at spiselave mad, købe ind, huslige gøremål og at spise
• Lidt mere tid på sport og motion.
• Vi sover mindre og bruger langt mindre tid på at lave 

ingenting
•• Vores arbejdsliv og fritidsliv er fyldt med aktiviteterVores arbejdsliv og fritidsliv er fyldt med aktiviteter
•• Alle aldersgrupper også børn og unge føler, at de har et Alle aldersgrupper også børn og unge føler, at de har et 

presset livsstil med mange aktiviteter.presset livsstil med mange aktiviteter.
• Vi mangler fritid og i særligt grad Fri TidFri Tid



Netværksmennesket
i vækst 

• Altid på farten i lufthavne, bus, tog og 
motorveje

• Altid gang i kommunikation, beslutning og 
koordination via i-phone, computer og mobilkoordination via i-phone, computer og mobil

• Kommunikation med mange mennesker, som 
man ikke møder fysisk (netværket)

• Den fleksible arbejdstid og fritid/idræt og 
idrætstilbud, som kan passe ind –

• When it fits in this minute, time, day, week and 
month..
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Livets nye faser
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De seks generationer:  

værdier, teknologi og 

forbrug
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendteFra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigs-generation

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/seniorer 
født 1940-54

• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 
periode med mangel og afsavn.

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet som det fælles • Teknologi: p-pillen og TV – apparatet som det fælles 
husalter.

• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 
pligter, ikke individuelle forskelle

• Første brug det hele generation - Eat all of it, and leave 
nothing behind you. 

• Kommunikation – telefon, person og brev……



Babyboomers, sundhed
og det gode liv

• Helbred og sundhed det afgørende for et god og 
langt liv for at nå det hele.

• Mange følger råd om kost og motion/idræt og vil 
gerne gøre meregerne gøre mere

• Gerne kombineret med godt samvær og mad= 
en god fælles oplevelse organiseret for dem

• Følelsen af eksklusivitet og forkælelse er vigtigt
• Mange mener, at de har fortjent god service, 

god komfort og personlig hjælp/betjening



• Født 1954 – 64 – Generation Jensen
• Nyopdaget og levet ubemærket indtil for nylig
• Teknologi: båndoptageren – spolebåndoptager

Vil ikke skilles, familieværdier og samfundet er vigtigt• Vil ikke skilles, familieværdier og samfundet er vigtigt
• Optaget af penge og status oplevet oliekrisen, de kolde 

1980, og arbejdsløsheden primo 1990érne. 
• Interrailgeneration – fra sted til sted
• Status, position ( job og boliger)
• Perfektion  via iscenesættelse af familie og job – New 

Start



Generation X
født 1965-77 

• De første ønskebørn efter p-pillen
• Selv-centrerede og selvorienterede, første generation 

med fokus på enkelte individ 
• Ekstroverte – vis det hele• Ekstroverte – vis det hele
• Søger personlig succes og går efter status, derfor 

mange workaholics
• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
• Hardcore punk, rock, disco
• Brand entusiaster: Den perfekte livsstil
• Drømmen om det gode liv – gennem familien og arbejdet
• Værdier : Harmoni, helhed & hensyn



Generations Jones og X 

• Bevidste og kyniske forbrugere og borgere  ikke loyale 
mod virksomheder og myndigheder

• Vi vil have et hurtig personligt kompetent svar som 
passer ind i den travle livsstil

• Det må gerne signalere status og penge, designmøbler, • Det må gerne signalere status og penge, designmøbler, 
tøj, biler og huse, detox, sund kernefamilie – finder det 
gerne via nettet til personligt og lige til at gå til (fitness)

• Kommunikation– nogle digitale og klarer alt over nettet, 
og andre mere som Babyboomers – kun hvis det er 
nemt og praktisk er indgangen til forbrug og indkøb via 
internettet

• Metoder afhængig af alder, erhverv og livsfase



Børnefamilien 
og sundhed 

• Mange børneforældre prioriterer og har meget fokus på 
børns sundhed, herunder idræt  især i småbørnsalderen

• Børnefamilierne de mest aktive frivillige på 
idrætsområdet, men mindst aktive selv idrætsområdet, men mindst aktive selv 

• Idræt en del af iscenesættelsen af det gode familieliv
• Meget tid på arbejde, transport, børn og det huslige
• Idræt, motion og sundhed skal passe ind i det travle 

hverdagsliv, og gerne både de voksne og børnene på 
samme tid

• Børnefamilier – hjælp os, Vi kan ikke nå det hele 





De unge Y og Z
The first on - line generation

Google it ! 
• Nyheder, informationer,  shopping, chatting, computer 

games, download music og skabe egen musik og video 
dele det med andre digital natives

• Informationssted nr. 1, helst via nettet, ikke telefon eller 
brev. Det bedste til de billigste mulige penge.brev. Det bedste til de billigste mulige penge.

• Mobilen er den vigtigste genstand – platformen en sms 
er en gave, kontakt til omverdenen og venner

• Multitasking – de gør det hele på samme tid
• Det fedeste er at skabe egen musik, video, tøjstil mv.   
• www.YouTube.com – Broadcast Yourself

• www.facebook.com – Twitters og andre netværk



De unge og  idrætten

• Hvad kan idrætten tilbyde mig og ikke omvendt
• Idrætsikoner og forbilleder for andre unge
• Zappe ind på forskellige steder, tidspunkter og 

mennesker mennesker 
• De 3 fff – frihed, fritid og fællesskabet
• Fed krop, modelering og gang i den …
• Fri os for regler, men giv os masser af frivillige tilbud og 

et nemt sundhedsfix.
• Den personlige anbefaling fra andre idrætsudøvere 



De vigtigste 
kommunikationstendenser 

for de unge
• Ind i de gruppebaserede unges fælles verden
• Rumour based marketing

– Information overload – Reagere ikke på medier
– Stoler på egne familie og venner mht. vigtige valg i 

livetlivet
– Fra sms til sms, mail til mail & mund til mund

• Guerilla shopping
– Been there, done that og fået noget særligt.
– De andre kan ikke nå at få det 

• Out of brands – stil  og noget særligt er det vigtigste
• Kan idræt og idrætstilbud give dig personlig stil ?…



Børn og Idræt
Z og New Millenium

• Stort fokus på sund kost og motion til børn,  for lidt på 
leg og sociale samvær 

• De aktive børn er meget aktive både kulturelt, 
sportsmæssigt ( som deres forældre)sportsmæssigt ( som deres forældre)

• De svage børn – hjælp til fællesskab, højere  selvværd 
og vægttab. (skole og daginstitutioner)

• Idræt og bevægelse skal være sjov og nemt at gå til –
nemt at komme til og fra og evt. hjælp til de svage f.eks. 
Skatebaner, aktionsparker, på skolens udearealer



Tweens 9 -11 år
mobilos

Kilde: CUR 2008



Internettet



Elite, middelklasse og de 

nye underprivilegerede

• Globalister: 
– Den øverste del af samfundet med de bedste uddannelser, jobs 

og levevilkår. Verden som legeplads.

• Regionalister:• Regionalister:
– Middelklassen nyder velstanden og den voksende 

demokratisering i denne gruppe. Verden, Danmark og 
lokalområdet

• Den nye underklasse – de lokale: 
– Uuddannede, østarbejdere, immigranter og flygtninge. 
– Mennesker uden uddannelse- mennesker, som lever på kanten 

og i bunden af vores samfund.



Idræt som social isbryder

• De svage børn – hjælp til fællesskab, højere  
selvværd og vægttab. 

• En fordel et tæt samarbejde mellem 
idrætsforeninger og skoler/klubber idrætsforeninger og skoler/klubber 

• Den sociale arv – børn af ufaglærte klarer sig 
dårligt i skolesystemet

• Men børn som er aktive og har aktive forældre 
klarer sig bedst i gruppen

• Idræt og idrætsforeninger som sociale raketter!





Den nye by, dens 
funktioner og arbejdets 

placering
• Den modernistiske opdeling i funktioner 
• er ikke længere nødvendig 
• Der sker en foldning af en række forskellige 

funktioner:funktioner:
– Arbejds-, fritids- og livsfunktioner folder sig i en 

blanding på arealerne i den moderne by
– Krydsfelter, hvor de forskellige funktioner mødes – og 

mentale krydsfelter i den moderne byboers tanker
– Arbejde, familieliv, fritid, bevægelse smelter sammen

• Google-plex California som idé





Fremtidens idrætslandby
(community)

• Byens og lokalområdets mødested
• Hallen og forsamlingshuset i et 
• Hvor alle aldersgrupper kan dyrke idræt og 

motion dagen (både organiserede og motion dagen (både organiserede og 
individuelle).. 

• Butik med udstyr til forskellige typer af idræt
• Mulighed for sund og god mad til den travle 

idrætsforeningens medlemmer
• Idrætshoppingcenteret – åbent døgnet rundt 

med zoner (comfort, bold, action)



Fremtidens by og mange 
funktioner - eksempler

• De sorte pister – skatebaner, cykelcrossbaner 
med forhindringer og stigninger - brug  skoven 
og oplandet til de vilde unge og andre

• De grønne pister til den raske gå-tur =den • De grønne pister til den raske gå-tur =den 
daglige anbefalede motion for voksne danskere

• De blå ture – f.eks. by- og landskabskulturelle 
vandreture kirker, historiske bygninger

• I Danmark – alt for lidt,  som er nemt og lige til 
at gå til i by/landby/landbilledet – den spontane 
idræt ..



Marianne Levinsen

www.fremforsk.dk

Marianne Levinsen

Montanagade 29E, 1. th.
Postboks 275
8000 Århus C

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



Demografi
Absolutte tal 2009-2019

2008 2018 Ændring

0-9 654964 620086 -34878

10-19 691185 661433 -29752

20-29 622835 720413 97578

30-39 745282 632506 -112776

40-49 811444 742964 -68480

50-59 714033 784787 70754

60-69 657948 660666 2718

70-79 368327 543550 175223

80-89 190416 221399 30983

90 + 36777 53232 16455

I alt 5493211 5641036 147825

Kilde: 

Danmarks 


