
Megatrends og foreningsliv

Megatrends sætter spor i foreningslivet



Hvad handler megatrends om?

- Megatrends er stærke udviklingstendenser, der ser ud til at fortsætte i lang tid 

og vil påvirke samfundsudviklingen betydeligt

- Megatrends påvirker virksomheder, organisationer samt menneskers værdier, 
holdninger og handlinger

- Megatrends er drivkræfter, der er med til at definere nutiden samt vores viden 
om den sandsynlige fremtid

- Megatrends kan give indsigt i de tendenser og udviklingsmønstre, der kan 
være med til at forme fremtidens foreninger.

- Megatrends kan være en hjælp til at følge med tiden.



Megatrends er ikke en ny 
vej, hvor vi skal vende hele 
foreningslivet på hovedet. 

Megatrends er en række 
udviklingstendenser, som 
med en vis sandsynlighed er 
kommet for at blive, og som 
vi med fordel kan have øje 
for, i den fortsatte udvikling 
af vores foreningsliv



Hvorfor skal foreningen forholde sig til trends og 
tendenser?

Samfundet i dag tilbyder et væld af forskellige aktivitetstilbud og mange oplever 
stigende konkurrence om folks tid. 

For at opretholde foreningens aktualitet er det nødvendigt at forholde sig til og tale 
ind i tidens trends og tendenser, når foreningen skal:

• Udvikle sit aktivitetstilbud

• Fastholde sine nuværende medlemmer og aktive

• Rekruttere nye medlemmer og aktive

• Fastholde og rekruttere frivillige

• Fortsat være et attraktivt foreningsfællesskab



De seks megatrends

Individualisering Digitalisering

Sundhedsfokus Kommercialisering 

Demografisk udvikling Bæredygtighed 





Bæredygtighed

En megatrend der sætter spor i foreningslivet



Hvad kendetegner 
bæredygtighed som 
megatrend?

 Social bæredygtighed – retfærdig og rimelig 
behandling af mennesker på tværs af 
generationer, køn, kulturer og sociale skel

 Grøn bæredygtighed – vi passer på naturen, 
miljøet og klimaet. Vi genbruger, sorterer 
affald og spiser vegansk og økologisk

 Økonomisk bæredygtighed – vi sikrer en 
effektiv drift og en sund økonomi både i dag 
og i fremtiden



I foreningsregi handler 
bæredygtighed om:

Miljø (grøn bæredygtighed)

 At prioritere miljøvenlige tiltag og aktiviteter 
som fx affaldssortering, energiforbrug og 
indkøbsaftaler

Ressourcer (økonomisk bæredygtighed)

 At drive foreningen effektivt, forsvarligt og 
med fokus på at få det bedste ud af 
foreningens ressourcer – herunder både 
økonomiske og menneskelige ressourcer

Trivsel (social bæredygtighed)

 At skabe et miljø hvor medlemmer trives for 
løbende at kunne fastholde og tiltrække 
medlemmer og frivillige 



Mulighederne i at have øje for bæredygtighedstrenden i 
foreningslivet:

 Bæredygtighed er en faktor, der synes at blive mere og mere afgørende for forbrugernes valg af 
både produkter, serviceydelser og aktivitetstilbud 

 Hvis din forening imødekommer forbrugernes kravet og behov i forhold til bæredygtig handling, 
kan det være dét der afgør, om forbrugeren vælger at melde sig ind eller forblive i din forening

 Bæredygtige ambitioner og profilering i en forening har stort potentiale ift. at tiltrække nye 
medlemmer og engagere medlemmerne i det frivillige arbejde.   



Digitalisering

En megatrend der sætter spor i foreningslivet



Hvad kendetegner digitalisering som megatrend?

 Digitale løsninger vinder bredt frem i samfundet

 Flere funktioner i samfundet automatiseres

 Digitale løsninger gør livet lettere på mange områder

 Digitale løsninger forventes generelt – og især af de digitalt indfødte

 Fællesskaber er også online og supplerer offline fællesskaber

 Computere/robotter overtager menneskers opgaver

 Store fremskridt i kunstig intelligens



Hvorfor er det vigtigt at 
arbejde med digitale 
løsninger i din forening?

 Kan skabe bedre bruger-
oplevelser for medlemmer, frivillige og aktive

 Kan lette de frivilliges arbejde og spare tid

 Kan bidrage til effektiv kommunikation – i 
bestyrelsen, på holdet, 
til medlemmer og frivillige

 Kan bidrage til bedre og mere effektiv 
markedsføring

 Øget digitalisering i samfundet skaber et krav 
om flere digitale løsninger i foreningerne



Sådan indretter du din 
forening til det 
digitaliserede samfund

Digitalisering kan gøre en forskel i foreningerne 
indenfor disse områder:

 Kommunikation internt/eksternt

 Medlemshåndtering

 Regnskab & administration

 Frivillighed

 Rekruttering

 Aktivitetsudvikling



Sådan indretter du din 
forening til det 
digitaliserede samfund

DGI anbefaler – FIRE GODE RÅD:

 Tænk langsigtet

 Gør det let

 Undersøg behov

 Vær konkret og lav en plan

Her kan i bruge det digitale dialogværktøj, der 

hjælper foreningen med at komme hele vejen 

rundt. Download den interaktive pdf her.

https://mimer.dgi.dk/offentlig/EFDBD3F6-003


Demografisk udvikling

En megatrend der sætter spor i foreningslivet



Hvad kendetegner 
den demografiske 
udvikling i Danmark?

 Levealderen er stigende i Danmark

 Der bliver flere og flere ældre (– og seniorer 
trækker også et stigende læs i det frivillige 
arbejde)

 Folk flytter fra landet til byen (urbanisering)

 Stigende levestandard



Kilde: Danmark Statistik, 2020

Folk flytter fra landet til byen (urbanisering)



Hvilke muligheder giver 
den demografiske udvikling 
for foreningslivet?

 En ældre befolkning stiller andre krav til 
foreningerne end de unge. Har foreningerne 
de tilbud, som de ældre efterspørger – både 
som medlemmer og som frivillige?

 Med flere indbyggere i de store byer bliver der 
pres på foreningernes faciliteter. 
Er der plads til mange nye medlemmer?

 Med færre – og ældre - indbyggere i 
landdistrikterne kan det her blive svært at 
opretholde det samme aktivitetsniveau i 
foreningerne. Hvad gør vi så?



Sådan tilpasser du din 
forening til den 
demografiske udvikling

 Start med at skabe et overblik over 
medlemmerne i jeres forening. Hvem er vores 
medlemmer? Hvilke aldersgrupper fordeler de 
sig i? Børn, unge, voksne og seniorer

 Undersøg derefter potentialet for nye 
målgrupper. Hvem bor i foreningens 
lokalområde i dag og evt. også i fremtiden?



Individualisering

En megatrend der sætter spor i foreningslivet



Hvad kendetegner 
individualisering som 
megatrend?

 Vi vil udskille os fra mængden

 Vi vil realisere os selv

 Vi vil designe vores eget liv

 Vi har fokus på egne behov

 Vi spørger: What’s in it for ME?

 Den individualistiske tankegang ser 
ud til at styre vores adfærd og valg 
allerede fra barne- og ungdomslivet



ONE SIZE FITS ALL 
gælder ikke længere

Individualisering i 
foreningsregi



Individualisering i foreningsregi

Det betyder…

 At nogle af jeres medlemmer kan have mere 
individuelle og fleksible behov

 At foreningslivet kan gøre sine rammer, strukturer og 
indhold mere fleksible med flere valgmuligheder, så I 
appellerer til flere og nye medlemmer



Muligheder i at have øje for individualiserings-
tendensen i foreningslivet:

 Foreningen har mulighed for at blive mere attraktiv, hvis rammerne, indholdet, prisen, måden at 
betale på, tidspunktet for træning passer til vores individuelle behov

 Vi tilvælger den lokale forening, hvis den tilbyder præcis det, vi gerne vil have



Sundhedsfokus

En megatrend der sætter spor i foreningslivet



Hvad kendetegner 
sundhedsfokus som 
megatrend?

 Sundhed er vor tids religion

 Sundhed er en målestok for egen succes

 Sundhed er en vigtig grund til at dyrke 

motion – for både unge, voksne og ældre

 Sundhed påvirker samfundet – både 

økonomisk, politisk og kommercielt

 Sundhed omfatter både fysisk, mental og 

social sundhed

 Sundhed er en megatrend, som vil vare ved, 

fordi vi lever længere og gerne vil have det 

godt hele livet:



Muligheder i at have 
øje for sundheds-
tendensen i 
foreningslivet:
 Flere af jeres medlemmer vil finde det 

attraktivt at være med i jeres forening, fordi 
de oplever, at de kan få dækket deres ønsker 
og behov til bedre sundhed

 Din forening vil kunne inkludere flere 
forskellige målgrupper fra lokalområdet som 
måske lige nu føler sig udelukket pga. fysiske 
eller mentale udfordringer

 Det kan give din forening mulighed for at 
samarbejde med andre aktører, som også har 
en interesse i sundhed fx kommuner og andre 
sundhedsfremmende organisationer



Andre muligheder for 
foreningslivet ved et 
øget sundhedsfokus 

 Din forening vil få en stærkere position, med 
et øget sundhedsfokus, fordi I appellerer til 
flere målgrupper i jeres lokale område og 
dermed står stærkere overfor jeres 
konkurrenter

 Sundhed appellerer til den brede befolkning 
og et øget fokus på sundhed vil kunne skabe 
medlemsvækst

 Sundhed kan bruges som et vigtigt 
markedsføringsredskab for jeres forening i 
fremtiden



Kommercialisering

En megatrend der sætter spor i foreningslivet



Hvad kendetegner kommercialisering som 
megatrend

 Omstillingsparathed og hurtig tilpasning til nye trends

 Målgruppefokus og strukturer, der matcher målgruppernes 
behov (fx prisstrukturer, IT løsninger, apps, feedback mm.)

 Udviklingsfokus - nye produkter, koncepter og spilsystemer, 
der tiltrækker flere kunder 

 Hurtig afvikling af aktiviteter og produkter, der ikke lever 
op til forventningerne

 Få færdighedskrav og tilbud/plads til alle



Parametre spiller en vigtig rolle for at
tiltrække og fastholde medlemmer

Forskellige parametre spiller en afgørende rolle 
i den øgede konkurrence om medlemmerne:

 Pris

 Kvalitet

 Service

 Produktudvikling

 Instruktører og ledere

 Markedsføring

 Digitalisering og tilgængelighed

 Indsamling og behandling af ny viden



Hvilke muligheder har 
foreningerne ved at 
have øje for 
kommercialisering?
 Foreningerne kan tage stilling til, hvilken type 

forening de vil være

 Foreningen kan udvikle tilbud og services som 
borgerne i lokalsamfundet tillægger størst 
værdi, og som derfor kan inkludere flere i 
foreningsfællesskabet

 Foreningerne kan styrke deres 
kommunikation for at nå deres målgruppe

 Foreningerne kan styrke deres position ved at 
investere i udvikling, have fokus på kvalitet 
og skabe nye tilbud, der matcher tidens 
trends



Pause



Hvorfor skal jeres forening arbejde med trends 
og tendenser?

Vend med naboen: 

 5 min: Hvilken betydning har trends og tendenser for jeres forening?

 5 min: Hvilke (n) megatrends har størst relevans i jeres forening?

Opsamling i plenum ved bordet på ovenstående to spørgsmål

Evt. uddybende spørgsmål til plenum diskussion ved bordet: 

 Hvor gode er I til at tilpasse jeres forening til tidens trends og tendenser?

 Hvilke scenarier ser I, hvis I undlader at tilpasse jeres forening til tidens trends og tendenser?

 Hvilke muligheder og potentialer ser I ved at arbejde med megatrends i jeres forening? 



Hvis I vil vide mere… 

Læs mere på linket HER

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/6-megatrends-paavirker-foreningslivet


Tak for i aften

Kontakt DGI Storstrømmen mc@dgi.dk

mailto:mc@dgi.dk

