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

(1844=indeks 100)



Fremtidens forventninger

Vi forventer, at det bliver bedre – helst med omkring 2,6% om 
året – eller 30 % mere på 10 år

Det gælder også velfærdsstatens leverancer, kommunernes 
service og kvalitet samt vores levestandard som modtagere 
af offentlige ydelser

Jeres børn bliver langt mere forkælede end I selv har været og 
vil forlange meget mere

Hvis vi ikke rykker opad, men blot står stille, opleves det som 
tilbagegang

Velkommen til forventningernes samfund!
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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



Demografi Randers kommune
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2019

2018 2028 Ændring

0-9 10529 11646 1117

10-19 11940 11096 -844

20-29 12247 11948 -299

30-39 10979 12961 1982

40-49 13693 11594 -2099

50-59 13502 13690 188

60-69 11394 12702 1308

70-79 9474 9935 461

80-89 3727 6267 2540

90 + 780 982 202

I alt 98265 102821 4556



Medarbejdere

Dyb arbejdskraftmangel fremover

Det hjælper først om 5-6 år, og der er alting alligevel 
forandret

Automatisering, outsourcing og nye forretningsmodeller

Tage sig godt af de unge og seniorerne

Passe på familiernes midt i livet

I kommer til at være rigtigt gode og flinke ved de unge, 
hvis de skal blive hos jer





Randers 3.170 17,3%



Mangel på faglærte





Globalisering 3.0
(Industri 4.0)

Automatisering, robotisering og effektivisering af alle processer i 

danske virksomheder

Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye materialer, 

deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

Konsekvens – en andel af højt specialiseret arbejdskraft bliver 

vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi 

(rutinejobs contra ikke-rutine)

Men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive større 

(Klaus Schwab, Davos)



B, X og Z på arbejdspladsen



Fremtidens arbejde og 
arbejdsplads

Flere freelancere og flere, der ‘har egen virksomhed’

Frivillige freelancere og tvungne freelancere

Vi vil se arbejdspladserne flytte ud i hjemmene og blive forandret 
til fjernarbejde og distribueret arbejde

Arbejdshuse, arbejdsstationer i byen og flydende arbejde vinder 
frem i byer og i landsbyer

I de kommende ti år vil industrisamfundet arbejds-strukter blive 
endeligt forandret

De unge generationer en langt bedre til dette end de foregående –
jo yngre, jo bedre til det



Delivery Robot,
Palo Alto, Silicon Valley, feb 2018



Livets nye faser
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Fakta om familien

Ikke færre familier - singlerne er overvurderet

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

72% bor sammen med far og mor 

65% 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

Under 1% lever med mine børn, dine børn og vores barn

Familien er blevet et valg 

Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen



Boligefterspørgslen de 
kommende 10 år

Befolkningen vokser med  280.000 til 2028 

Væksten er til 2028 i gruppen 30-39 år og over 60 år – især i gruppen 60-
69 og 80+ 

Det betyder, at det samlede boligbehov vokser med ca. 140.000 boliger 
på 10 år 

Indvandring, fødsler og til dels flytning af befolkningen skaber behov for 
op til 80.000 ekstra boliger.

– Bosætningen er på vej til at flytte ud af de store byer

– Alligevel vil København by vokser med 60-80.000 på 10 år

– Østjylland (i.e. Århus, Randers mv. ) vokser med 50.000 på 10 år

– Byer i resten af landet vokser også – og ikke kun de store



De unge børnefamilier:
Hvordan skal huset se ud?

Nogle børnefamilier og især de yngre par vil meget gerne 
have et arkitektegnet hus helst i 2 niveauer.
– Boligen skal udstråle noget særligt d.v.s. særlig form, lysindfald, 

indretning, materialer

– Man skal kunne se, at der har været en arkitekt og ikke en lokal 
murermester

– Tænkt og tegnet flotte detaljer ind i husets udtryk, overflade, 
indretning, beliggenhed på grund etc.

De fortrækker ellers et hus fra 60erne eller 70erne

Huse fra 90erne – vognly, afvamlet, samtalekøkken er ikke i 
høj kurs, men på vej op igen (de helt unge)



Boligen omgivelser

Alle aldersgruppe ønsker sig en have med en terrasse til 
grill og hygge – terrassen er vigtigst

Terrasse/altan uden indsyn fra naboer & genboer

Børnefamilier ønsker sig en nem have, men samtidig plads 
til græsplæne, fodbold og trampolin – eller et fællesareal 
med det samme

Seniorer ønsker sig en mindre have til at sidde og hygge sig 
i og grille, men ikke for stor.



Seniorer prioriteter

Ikke flytte for langt – mange bliver i huset

Ny tendens er at flytte til midtbyen ultimo 50erne – og nyligst 
til at flytte på landet eller til en mindre  ø

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

En stigende antal enlige seniorer – også enker 



Fremtidens seniorer

Vil flytte og omgruppere tidligere i livet

68 generationen vil gerne flytte i bofællesskaber, men det vil 
generationen fra 1956-1966 sandsynligvis ikke
– De første vil lave om på samfundet, den efterfølgende lave om på sig selv 

og sit eget liv

– Der er også nogen, der bare gerne vil have et nyt hus

Det er kun i nogle år, man kan sikre sig en ny par-tilværelse

Er stor del af seniorboliger kommer til at være beboet af enlige 
kvinder på et tidspunkt

Der er lige så mange drømme, som der er seniorer



Tilflyttere 

De tænker ikke i en bestemt kommune

De ser på bolig i byer, områder eller bestemte kvarterer –
bosætningssteder 

Mange har set på bolig i flere kommuner 

Mange afgrænser et nærmere geografisk område, de 
ønsker at bosætte sig måske flere steder som 
potentielle mulige steder for dem

Ofte er det selve boligen, dens kvalitet og pris, som 
medfører et endeligt valg



Træerne vokser ikke ind i 
himlen!

Der er lige nu (19.2.2019) over 1030 ledige lejligheder i Århus Kommune 
på boligportalen. Af dem er over 621 på 3 vær og derover

327 af dem ligger i 8000 C (med Århus Ø)

Blot 70 ledige rækkehuse i Århus

I Kbh. er der ca. 2000 heraf ca. 700 store i Ørestaden

Det er det samme i Aalborg, København på vej mod mætning

Ejerlejligheder falder i pris I Aalborg og København

I Randers kommune skal I passe på med at udvikle store områder til 
store, dyre lejligheder – især antallet er afgørende

Danskerne vil stadig helst bo ved jorden



Borgernes forventninger 
vokser

Bedre service på mange områder

Mere kvalitet og bedre løsninger

Nye muligheder skal udnyttes: 

– Teknologi, bedre løsninger på gamle problemer, tidligere indsats, 
bedre sammenhæng i løsningerne

– Effektivitet i serviceproduktionen

Fra offentlige service leverancer til hjælp til selvhjælp

Kerneydelse i centrum - og væk med alt andet

Flere ældre borgere, længere levetid 



Borgere og robotter

De fleste mennesker vil gerne kunne klare sig selv 
– så robotter er gode hjælpere

Vi er ikke mere bange for robotter end for biler og 
iPads

Bot og robot – læringsmaskiner,

hjælp til selvhjælp, service, omsorg 

Borgerrelationen er uproblematisk, så længe vi 
blot tænker normalt

Det er altid godt at spørge sig selv og borgerne 
inden man forkøber sig

Ingen teknologi for teknologiens skyld!



Borgerservice og mange andre 
serviceområder

i fremtiden

Meget af det vi kender bliver automatiseret og er bare en 
Bot i fremtiden

Der er brug for en navigatør til borgerne ind i siloer og 
systemer

Bibliotekaren, Fysioterapeuttankegangen (borgeren er en 
ressource) og Alfons Åbergs usynlige ven

– Hjælpe og navigerer i et meget komplekst system

– Melde tilbage til systemet



Fremtidens kommunale 
serviceområder

Kerneydelsen – det der betyder noget for borgeren

Sammenlagte funktioner – borgerservice og biblioteker plus 
andre funktioner 

Kommunikation efter alder, generationer og 
befolkningsgruppe – væk fra massekommunikation

De nye udsatte – underklassen og de nye vestlige & ikke-
vestlige indvandrede

Tænke fra borgeren og ind i forvaltningen

Skrot indberetninger og kontrol – skab plads til at arbejde



Hvad skal man lære i 
fremtiden skole?

Selvgående – selvforvaltning

Kreativitet – det er kombinatorik i en avanceret 
udgave

Sprog: Engelsk + flere fremmedsprog

Social fleksibilitet og rummelighed – at kunne 
samarbejde med alle og over afstand

Kultur: Indisk, kinesisk, russisk

Innovation – at tilrettelægge processen

…og en hel del faglig kunnen



Åben skole

Skolen uden mure – læring kan foregå alle steder i 

samfundet

Det omgivende samfund – besøg på alle de steder og med 

alle de formål, man har mulighed for

Ud af skolen hver uge – og efterhånden skoledage, der 

simpelthen foregår uden i samfundet

Det kræver læring og tilvænning blandt eleverne

Det kræver også opdragelse af forældrene
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Fremtidens læring uden 
den gamle struktur:

Opløs fagene men behold nogle fag

Digitale platforme for alle fag, samarbejdende grupper og 
klasser

Digitalt samarbejde – gør det smart og hurtigere

Digitale samtaler – den nye organisations-lim

Opløs klasserne – behold stamklasser i nogle fag

Opløs årgangene – lad de store lære til de små

Omdan klasserne ofte – gerne hvert år. Mobning skyldes 
bl.a. alt for lang social afhængighed af få.

Lær eleverne at kunne selv



Syn på børn og unge

Væk fra tankpassermodellen – vi er trods alt ikke i 1960erne

Væk fra PISA tankegangen – læring for testens skyld – den 
moderne tankpasser er staten

Mod fysioterapeut-tankegangen: Det enkelte barns 
ressourcer og styrker. Vi skal fokusere på, hvad børnene 
kan – frem for på det de ikke kan

Fra konfliktsøgning til læringsrum – det relationelle 
skolebillede

Vi undgår ikke at sætte det enkelte barn i centrum!



Skolen år 2040

Er en platform og et samlingssted – både digitalt, fysisk og socialt

Vi har forandret læring, dannelse, skolearbejde og ledelse til en 
helt ny form, der er digitalt båret hele tiden, men også bygger 
på sociale fællesskaber og accelereret læring i grupper

De gamle modsætninger er opløst og forenet i et nyt overordnet 
princip om løbende udvikling og livslang læring for alle – børn & 
unge skifter skole, men forlader aldrig den gamle

Skolen har ingen begrænsende mure – kan være overalt



Generationer i Danmark

Ny bog af Marianne Levinsen: 7 
Generationer

Print og ebog format

Lige udkommet

Bygger på indgående 
dybdeinterview med mere 
end 600 danskere

Værdier, forbrug og levevis nu 
og i fremtiden

Pris 250 kr.



Jesper Bo Jensen
Fremforsk | Center for 
Fremtidsforskning
Saralyst Allé 53  
8270 Højbjerg
E jbj@fremforsk.dk
T 86 11 47 44
M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk

Instagram og twitter:

#fremforsk; @JesperBoJensen

Facebook: Fremforsk

LinkedIn: Fremforsk

mailto:jbj@fremforsk.dk
http://www.fremforsk.dk/
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131


Find den rigtige løsning – det 
rigtige på den rigtige måde

Efficiency – produktion, udførelse, 

Gøre det rigtige på 
den forkerte måde

Gøre det rigtige på 
den rigtige måde

Gøre det forkerte på 
den forkerte måde

Gøre det forkerte på 
den rigtige måde

Effective-
ness

Fra start til 
slut



Kommunal 
nytænkningsstrategi

Vi skal gøre det rigtige på den rigtige måde

Ofte gør vi en masse på den rigtige måde, men ikke de rigtige 
ting

Det er meget let i et gentænkningsprojekt at lade tingene 
glide væk fra det oprindelige mål – det ser ud som om, vi 
gør det rigtige

Det sker også, at vi har de rigtige målsætninger, men ikke er 
efficiente – altså udfører opgaveløsningen forkert

Udvikling om rigtige mål og den rigtige indsats


