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Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)



Byer
i fremtiden

Den flettede by – funktionerne 
blandet

Virksomheden uden 
hovedsæde

De nye nomader på vej fra oase 
til oasen

Dagen som en lang, fraktal rute 
igennem byen



Glokalisering
Globalisering og lokalisering

▪ Fra geografiske fællesskaber til næsten helt globale 
fællesskaber 
▪ Tænk globalt, handl lokalt!

▪ Tømmer lokalområder for naturlige fællesskaber

▪ Der opstår et tomrum – der er vi i dag

▪ Behov for nye fællesskaber i lokalområdet – når vi ikke 
skal gøre os umage for at være med!

▪ Strukturen for disse frivillige fællesskaber skal ofte 
skabes udefra – kommune, boligforening



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320



Befolkningsudviklingen 
2015-2030 (Prog 2015)



Befolkningstilvæksten i Danske Kommuner 2017-2027

Tilflytning + fødselsoverskud + indvandring



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017



Livets nye faser
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Fakta om familien

▪ Ikke færre familier - singlerne vokser svagt (overvurderet)

▪ Danske familier er mere sammen med deres børn end for 15-25 
år siden

▪ 72% bor sammen med far og mor 

▪ 68% af danske børn vokser op med begge deres biologiske 
forældre

▪ 18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far)

▪ 10% bor med forsørger og ny partner

▪ Familien er blevet et valg 

▪ Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen



Flyttefrekvens i Danmark 
efter alder 
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De unge i 20erne bor typisk  i 
etagebolig



Husstandsstørrelsen
og kvm. forbrug
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2 voksne og to børn = 
144 kvm.



Hvad er der ved at ske?

▪ Et rækkehus på Amager på 120-130 kvm koster som nyt i dag 
over 4 mio. kr.

▪ Aarhus er på vej mod samme prisniveau (pt 3,5 mio. kr.)

▪ De unge børnefamilier er nødt til at flytte ud af byen for at 
realisere deres boligdrøm

▪ Derfor flytter de nu ud på ny – de kan også sælge deres 
ejerlejlighed til en ok pris i dag

▪ Det samme skete i 2006-07 inden boligkrisen og i årene inden

▪ Befolkningstilvæksten vil i de kommende år blive større rundt 
om og i længere afstand fra de store byer



Indkomstfordelingen 
for familier, 2016

(3,51 mio. familier)
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Prisen på boligen

▪ Der er brug for relativt billige boliger også i fremtiden

▪ Prisen er afgørende for den nye 
beboersammensætning

▪ Det kan godt blive så dyrt, at kun mennesker, der 
modtager meget støtte fra det offentlige har råd til 
boligen

▪ Det kan også blive de velhavende, der tager over



De unges boliger:

▪ Farvel til kollegieværelset – for småt 

▪ Centralitet afgørende midt i hjertet af en stor by

▪ Størrelsen er ikke afgørende, hvis det ligger i centrum

▪ Ellers er vi på vej mod 2 værelses bolig til unge enlige 
og 3-4 værelser for unge par

▪ Ungdomsboliger i periferien af større byer og i små 
samfund skal omdannes

▪ Forældrekøb fik en renaissance – men…



Danskernes boligdrømme 
er konstante 

- også om 20 år

▪ Uændret ønsker langt størstedelen af danskere over de 
seneste 15 år at have en ejerbolig. 

▪ De fleste  ønsker et parcelhus eller rækkehus

▪ Færre unge bor i eget hus end tidligere og drømmer 
om eget hus, men vil ikke gå på kompromis for at eje 
et hus. 

▪ Ældre enlige over 60 år ønsker ikke at eje egen bolig.

▪ Kilde: Center for Bolig og Velfærd sociolog Hans Kristensen og Civilingeniør og Økonom 
Hans Skifter Andersen.



Seniorer prioriteter

▪ Ikke flytte for langt – mange bliver i huset

▪ Ny tendens er at flytte til midtbyen ultimo 50erne og 
til at flytte ud på landet

▪ 120kvm eller 90 for den enlige – er dyrt

▪ Vil hellere bo i andel eller til leje end tidligere i livet

▪ Mere optaget af at bruge penge på oplevelser og tøj 
end på boligen

▪ Service i boligen, fælleshus med overnatning, ingen 
vedligeholdelse



Fra segmentbolig til generel 
boligefterspørgsel

▪ De unge ønsker mere end et kollegieværelse

▪ De ældre ønsker noget andet end ældreboligen

▪ Familieboligen er fremover langt mere en fleksibel 
bolig, der kan bruges af familier med børn – både som 
sigler og par – og familier uden børn

▪ Man skal bygge gode boliger fremover frem for boliger 
til bestemte grupper

▪ Det er ikke altid bygherren, der bestemmer 
beboersammensætningen



Kvalitet og lejeboliger

▪ Apteringen er kvaliteten – derfor er det vigtigt at holde 
en høj standard, hvis I ønsker at leje ud i den dyre ende

▪ Terrasse/stor altan er vigtig – 20-30 kvm

▪ De vil have noget nemt, hvis de bor til leje

▪ Seniorer har ikke brug for meget plads, men god plads

▪ Familieboligen og ejerboligen stadig er toppen – I skal 
finde en rolle for de mere ”flyvske” af dem



Bestående byggeri -
omgivelser

▪ De smukke græsplæner og det friserede budskab

▪ Erstattes med arealer, der kan bruges til noget

▪ Skab sociale miljøer omkring boligerne

▪ Giv mulighed for det moderne byliv og udendørs udfoldelse 
– fitness, parcour etc.

▪ Kolonihaver i forbindelse med boligen

▪ Husk på, at det kun er gårdmændene og det øvrige 
personale, der synes det letteste er at slå græs

▪ Det der betyder noget for os, passer vi bedre på



De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

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 2001 -



Generation Baby Boomers

Forskel på venner og bekendtskaber 

Venner stammer fra uddannelsestid 
og arbejde.

Bekendtskaber stammer fra 
fritidsaktiviteter.

Tid med venner er lejlighedsvis.

Venskab er bygget på fælleskår og 
livssituation

Familie er det vigtigste i deres liv.

Tid med familien er lejlighedsvis (har 
voksne børn og børnebørn).

Generation Jones

Tid med familien prioriteres højere 
end tid med vennerne.

De nære venskaber er de vigtigste.

Venskaber er opstået igennem 
uddannelse og arbejde.

Venskab er bygget på fælleskår og 
livssituation.

Familie er det vigtigste i deres liv.

Familien fylder meget

Nære relationer



Generation X
Venne-par

Forskellig vennegrupper, der ikke 

kender hinanden, og som ofte er 

meget forskellige. 

Tilbyder dermed noget forskelligt til 

individet

Mindre netværk 

Cafélatte venner skåret fra

Familien overtaget tid og behov for 

stort netværk

Generation Y
Venner betyder alt ”den familie man 

selv vælger”

4-8 meget tætte venner

Forskellig vennegrupper, der ikke 

kender hinanden, og som ofte er meget 

forskellige. Tilbyder dermed noget 

forskelligt til individet.

Stort netværk: 100-500 på tværs af ind 

og udland

Jo større socialt netværk, jo større 

social status

Nære relationer



Gen. Z:  Venner = at lykkes 

Venner er det vigtigste

▪ Uden venner så vil man føle 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 informanternes 
socialiseringsproces og identitetsdannelse, 

▪ De spejler sig i hinandens øjne. 

▪ Dette betyder at venner og venskaber konstant skal bekræftes 
og vedligeholdelse. 



Fællesskabet og 
beboerdemokratiet

▪ Boligområder skal være steder, der er skabt til det 
tilfældige møde – ”vi løb lige ind i hinanden”

▪ De steder skal vi genskabe og udvikle – også udendørs

▪ Det gamle beboerdemokrati risikere at uddø relativt snart 
– der er brug for nye former og organisationer

▪ Lad beboerorganisationen være rygraden og giv mulighed 
for spontane og lejlighedsvise aktiviteter

▪ Opgangs-fællesskaber og klynge-fællesskaber frem for den 
store boligorganisation



Fremtidens 
boligforening

▪ Digitalt til stede hele tiden – skal kunne være i lommen

▪ Tænk på at lægge et digitalt lag hen over det område, I ligger i 
og har lejligheder i  – hvad giver det af nye muligheder?

▪ De unge ønsker andre løsninger end de ældre – men der er også 
en gruppe i familiealderen, der tænker nyt

▪ Helt nye mødeformer og beslutninger – det gælder ikke længere 
om at deltage i så mange møder som muligt

▪ I skal kunne matche andre tilbud 

▪ Der er brug for udvikling for at undgå afvikling



Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 
Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og ebog format

▪ Lige udkommet

▪ https://www.fremforsk.dk/b
oeger/

▪ Bygger på indgående 
dybdeinterview med mere 
end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og levevis 
nu og i fremtiden

▪ Pris 250 kr.

https://www.fremforsk.dk/boeger/
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