


Tidsånden er dystopisk



Forskellen er blot, hvad man frygter ... 



Den triste tidsånd i 6 trends 

Hyperhygiejne :: Aktivisme :: Teknofobi :: 
Virkelighedsflugt :: Bizart  :: Cottagecore   



Hyperhygiejne





Tidsånden er...

● Cyklisk tid
● Social distance
● Antiglobalisering   
● WFH 
● Ensomhed og isolation
● Statens totale magt



Takeaways til storytellers

● Katastrofefilm
● COVID-19-etikette 
● Ventiler; behov for fest og oprør 
● Mental sundhed, ensomhed, isolation
● Nyt samfundssind og ny holistisk bevidsthed  
● Frygten for den fremmede og fremtiden 
● Ny åndelighed og eksistentialisme
● COVID-19-satire



Aktivisme



Tidsånden er...

● BLM-solidaritet 
● #MeToo 
● Extinction Rebellion 
● Køns- og racediversitet 
● Generationskonflikt (ok boomer vs. doomer) 
● Identitetspolitik 
● Udskamning og krænkelse



Tidsånden er kvindens synsvinkel på 
kampen for anerkendelse historisk, 

seksuelt, socialt, økonomisk og kulturelt.





Takeaways til storytellers

Tidsånden er nye, anderledes, yngre 
stemmer, erfaringer, historier og personer, 

som før var usynlige og underkendte.

Diversity is the new business.



Teknofobi





Tidsånden er...

● Robotterne/AI kommer  
● Overvågningskapitalisme  
● Dopaminafhængighed 
● Algoritmisk polarisering
● Simulering   



Takeaways til storytellers

● Mennesker vs. teknik vs. natur 
● Forstærket og forklaret tech-kritik
● Dataetisk og menneskevenlig tech?
● Kampen mod overvågningskapitalisme
● Mental social media health. 



Virkelighedsflugt



Tidsånden er virkelighedsflugt som halvt 
håb og halv nostalgi med humor, fordi 

verden er på hovedet i et new next 
normal

Flugten ind i druk, fantasy eller de ægte 
følelse såsom kærlighed.



Takeaways til storytellers

● Skab en verden af nostalgi og håb 
● Skab fantasy-verdener, du kan flygte ind i
● Kærligheden som altings lim
● Krop og intimitet
● Den lille inderlige fortælling om ægte følelser.

   





Bizart







Tidsånden er...

● True crime 
● Bizarre/ekstreme historier
● Fascination af det obskure 
● Etik i lyset af ondskab. 



Takeaways til storytellers

● Skal kunsten tie, når virkeligheden bliver for bestialsk? 

● Er det ofrenes historie eller forbryderens celebrity-kult?

● Virkelighedsflugt i bizarre verdener 

● Er true crime den kreative branches moralske fallit?



Cottagecore



● Det trygge og de tætte relationer
● Hjemmehyge det nære og det enkle. 
● Tilbage til naturen og landsbyen
● Til bagning, haven, håndværket

Tidsånden er...



Takeaways til storytellers

● Haven
● Huset
● Hygge
● Mad
● Kager
● Naturen
● Landsbyfællesskab
● Familiekonkurrencer
● Hyggelige fortællinger i små trygge ”Hobitten”-verdener.



6 takeaways til storytellers

1. Hyperhygiejne: de nye sociale former 
2. Aktivisme: diversitet og oprør fra bunden 
3. Teknofobi: en tid, hvor teknologien styrer alt 
4. Virkelighedsflugt: tro på kærlighed og godhed 
5. Bizart: hang til det absurde og kontroversielle 
6. Cottagecore: det nære, det trygge og det hyggelige. 




