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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
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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
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Befolkningsudviklingen i Danmark



Tidsånden efter krisen

� Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
� Fra optimalisme og substans til eskapisme og gryende 

optimisme:
� Den lille luksus – små forkælelser
� Introvert forbrug – ikke ekstrovert og demonstrativt
� Fornuft frem for overflod – den lille regnemaskine

� De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
� De nye værdier: Samle os om det nære – være noget for 

hinanden – fokus på hjemmet frem for boligen
� Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
� Hjemmestrik, egne tekstiler, farvel til det hvide
� Anti-mode og antimaterialisme



Den store sundhedsbølge

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

� Sundhed får en central placering
� Privat: Kost  - kosttilskud - motion og livsstil i 

familien - optimering af sundhed
� Social differentiering – sundhedens smalle vej!
� Sundhedsapostle
� På arbejdspladsen - en del af frynsen, men også

fokus på medarbejdernes trivsel 
� I dagsinstitution, skoler og plejecenter



Normalitetsbegreb 
under forandring

� Dydens smalle sti er blevet meget smal –
indskrænkning af det normale (middelklassens 
ulidelige sejr)

� Det fysisk afvigende er i mange år blevet behandlet 
– kirurgi, slankemidler etc.

� Det psykisk afvigende er først ved at komme ud af 
tabu-området

� Børn skal være meget normale – og det normale har 
ikke vide grænser længere

� De sære, den underlige og det afgivende ser ud til 
at være på vej ind igen – men langsomt



Kilde: Danmarks Statistik, 2012
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2012-2022
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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
� Familien er blevet et valg 
� Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen



Forældres brug af tid på
deres børn 

(Jens Bonke, 2009)



Moderne forældre: 
Udfordringer

� Navigere mellem arbejde, børn, forventninger om 
aktiv og ofte praktisk deltagelse i dagsinstitutioner, 
skoler, fritids og sportsaktiviteter.

� Ønskebørn  - undgå Curling-børn, Trofæbørn og 
overbeskyttede børn.

� Undgå ”Mor og Far har dårlig samvittighed”
� Undgå at fralægge sig alt ansvaret -

Institutionsbørn
� At lære børn at udfolde sig selv – men tage hensyn 

til andre



Moderne forældres 
ønskeliste

� Gør hverdagen nemmere - 4 ud af 5 forældre vil gerne 
betale for god og sund kost i daginstitutionen

� Husligt arbejde – ingen ende og især kvinderne tager 
det store slæb. 

� Betale sig fra det sure slæb: Rengøring, indkøb og 
madlavning. 
� Ønsker uanset indkomst en billig hjemmeservice

� Gode fleksible dagsinstitutionstilbud – åbningstider og 
mad – kort transport til og fra arbejde

� Krav om familiepolitik i samfund og virksomhederne



Forældrenes krav til
det gode børneliv

� Gode skoler, pasningsmuligheder, og  fritids og 
kulturtilbud

� Mange engagerede forældre ønsker at barnet 
skal afprøve eller folde alle talenter ud.

� Det kan være musik, billedkunst, idræt, teater, 
ballet

� De kan især være bekymrede for, at deres barns 
talenter går til spilde.

� Der er også dem, der falder igennem som 
forældre



Forældre:
Når det gode liv krakelerer!

� Drømmen brast – Sorg, skam og skyld
� Måske nødt til at prioritering  mellem privat- og 

arbejdsliv - nødt til at vælge fra
� Mange møder, sagsbehandling, vurderinger mv.
� Tid og energikrævende
� Stort pres på ægteskabet  eller personen selv
� Evt. søskende og deres behov
� Nogle gange livslange bekymring, især når man 

engang selv er væk.  



Familietyper

� Hver 4. skilsmissebarn på 19 år, har ingen kontakt 
med den en af forældrene

� Børn og unge af brudte familier eller enlige 
forsørgere 

� De har lavere selvværd og får oftere psykiske og 
adfærdsproblemer med alderen 

� Sociale – stor betydning for risikoen på at komme 
ud på et skråplan 

� Estimat 15 % af børn og unge er marginaliserede



Elite, middelklasse og de 
nye underprivilegerede

� Globale borgere 
� Den øverste del af samfundet med de bedste uddannelser, jobs 

og levevilkår. 

� Regionalister
� Middelklassen nyder velstanden og den voksende 

demokratisering i denne gruppe. 

� Den nye underklasse – de lokale
� U-uddannede, øst-arbejdere, immigranter og flygtninge

� Forskellen udgøres af strategien for at begrænse 
usikkerheden og reducere kompleksiteten i 
omgivelserne



Fremtiden og inklusion

� De pædagogiske og politiske vinde mod mere 
inklusion af alle i skolen og systemet i DK

� Hvorfor? 
� 1/3 midler i folkeskolen går til 

specialundervisningen
� Stærk stigning i antallet af børn og unge med 

diagnoser af forskellig karakter



Inklusion

� Pædagogisk modbølge til at den meget 
individuelle tilgang

� Politiske og økonomisk håndtag til at løse 
fordeling af midler og ressourcer i folkeskole og 
kommune

� Fare - de, som reelt ikke kan inkluderes, får ikke 
den hjælp/støtte de skal have

� Derimod får middelklassens børn flere midler og 
goder.



Bogstav-børnene 

� Der er en tendens til, at al afvigelse fra det 
normale skal diagnostigseres

� Forældre søger forklaringer på problemer
� ADHD og asbergers er et vidt begreb

� Der er mange gradueringer

� De værst ramte kræver egne klasser og særlige 
rammer
� Det kunne vi godt skabe i en normal skole

� Der er ikke plads til alle i folkeskolen
� Der kommer langt flere diagnose-børn



Den offentlige sektors 
udfordringer



Produktiviteten i private 
erhverv





Offentlig jobfest
frem til 2010 



Den offentlige sektor i 
fremtiden

� Størrelse: Er vi nået til vejs ende hvad angår 
vækst?

� Den off. sektor kommer ikke til at vokse mere end 
den samlede økonomi i de kommende år

� I mange tilfælde vil den vokse langsommere
� En ændret aldersprofil sætter de off. 

sundhedsudgifter under pres
� Der er set fra det offentliges side en umættelig 

efterspørgsel efter behandling
� Man vil ikke i de skandinaviske systemer kunne 

behandle alt i fremtiden



Hvorfor fattes riget 
penge?

� Dyre overenskomster i 2008
� 12,8% samlet ramme

� Fald i BNP i 2008, 2009 og 2010/11
� Niveauet er under 2006 i realpriser

� Faldende skatteindtægter
� 50.000 flere fuldtidsansatte i det offentlige
� Andre udgiftsstigninger efter strukturreformen
� Generelt faldende produktivitet
� Stigende krav fra borgerne



Effektivitet i 
serviceproduktionen

� Effektivitet bliver et af de offentlige nøgleord
� Effektivitet i produktionen 
� Vi bliver nødt til at opfinde en brugbar 

effektivisering af serviceområdet
� Effektivitet i kommunikation og organisation –

væk fra mødekulturen og mod en bedre 
beslutningskultur

� Yderligere digitalisering

� Det kræver nye organisationsformer



Kerneydelsen

� Det er kerneydelsen, der skal fokus på
� Alt for lidt energi og tid anvendes på at sikre 

kerneydelsen
� Det giver mening i arbejdet – og får folk til at 

blive
� Det kan forsvares i forhold til alle 

interessegrupper
� Det gælder om at skære alt det andet væk – og 

det er en ledelsesopgave



Politikere og 
dokumentation

� Politikere kræver dokumentation for at undgå
kritik – borger-politiker-forvaltnings- cirklen er 
vendt om

� ”Tilgiv os – vi viste ikke hvad vi gjorde”
� Vi må søge at skabe nye kommunikationsformer 
� Dokumentation må ikke gå ud over produktivitet 

og service
� Hvordan kan man dokumentere varme hænder 

og kærlig omsorg?



Privatisering?

� Flere, private institutioner i fremtiden?
� Ikke det bedste omdømme på børn og unge 

området
� Meget skyldes ønsket om ansvarsfraskrivelse –

men ansvaret har det med at komme tilbage 
som en boomerang

� Vi vil eventuelt kunne se større, selvejende 
institutioner drevet i en region eller for hele 
landet med stærkt professionelt sigte



Frivillighed og 
medborgerskab

� Der er mange frivillige, der gerne vil gøre en indsats
� Det er de travle, der er mest aktive som frivillige
� I kan ikke erstatte offentlig arbejdskraft med 

frivillige
� I kan gøre det muligt for dem at være bedre frivillige 

– I skal skabe rammerne
� Medborgerskab – hvem har fundet på det ord?

� Almindelige danskere betaler skat og forventer noget for 
de penge

� Der skal mere direkte ord på bordet: Ansvar, pligt, 
rettigheder 

� Det angår ofte dem, der ikke er aktive i samfundet



Ledelse og medarbejdere



Medarbejdere

� Dyb arbejdskraftmangel om nogle få år
� Det hjælper først om 10 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
� Opprioritere HRM og en ny organisation



Sokrates
(469 – 399 Fvt.)

� ”De unge rejser sig ikke længere op, når ældre 
kommer ind i et værelse. ”

� ”Vore dages ungdom elsker luksus. Den har 
dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen 
respekt for ældre mennesker og snakker, når 
den skulle arbejde. ”

� ”Den modsiger sine forældre, skryder op i 
selskaber, sluger desserten ved spisebordet, 
lægger benene over kors og tyranniserer 
lærerne."



De seks generationer, 
værdier og teknologier

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-67

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1968-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

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 2001 -



Generation X
født 1967-79 

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

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

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



Generation X 
� Meningsfyldt og dybere mening

� Høj løn 

� Fleksible arbejdstider, ex. Mødefrihed mellem kl. 8-9 og 15-16

� Behøver ikke titel..

� Betragter arbejde som en pligt til samfundet

� Anerkendelse

� Udvikling og udfordring

� Vil arbejde meget

� Resultatorienteret dvs. vigtigere at få løst opgaven end 
arbejdstidens længde.

Arbejdes betydning og 
krav

Kilde: Fremforsk dybdeinterviews foråret 2009



De unge og arbejde 



Generation Y
� Meningsfyldt og dybere mening

� Fair og retfærdig løn

� Fleksible arbejdstider, eks. fri torsdag

� Gerne en fed titel, english please - manager

� Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering

� Se mig og ros mig flere gange om dagen

� Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling

� Arbejde identitetsskabende

� Hver er sin egen lykkesmed 

� Ikke for meget arbejde, der skal være plads til 3 fff (frihed, fællesskab 
og fritid)

Arbejdes betydning og 
krav



� The Priest, the Artist and the Manager
� Hvordan måler vi god ledelse? 
� Ledelsesteorier og økonomiske konjunkturer
� God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe af 

afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og ikke den 
velordnede slipsemand, som styrer det hele fra 
kommandobroen (H. Mintzberg)

� Stanford University professor James G. March 
"Leadership involves plumbing as well as poetry”



Organisationer i fremtiden

� Taylor er stadig grundlaget for
konstruktionen af organisationer 
og idealet på produktionsområdet

� Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen 
af organisationer og hans idealmodel for et 
bureaukrati anvendes stadig i det daglige

� Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og 
løbsk verden? 

� Den nye organisation skal være helt 
anderledes!



Organisationer i fremtiden
II

� W.L. Gore
� Find dine egne ideer
� Arbejde i projekter
� Selvledelse
� Men meget præcise krav til at videreføre et projekt

� Google
� 10% egen tid – find på noget, du brænder for
� Innovation i mange spor på en gang
� Store belønninger til nye bærbare ideer

� Whole Food
� Teams og præstationsmåling i teams
� Indkøb decentral i teams
� Ledelse via peers



Organisationers 
behovspyramide 

(Gary Hamel)

Diligence

Obedience

Intellect

Initiative

Creativity

Passion
Passion

Kreativitet

Initiativ

Intellekt

Akkurat, 
omhyggelig

Adlyde ordre

Lean grænsen



Den nye offentlige 
organisation

� Kerneydelser i centrum
� Fri os fra regler, indberetninger, registreringer 

og kulturudviklere
� Fagligheden går hånd i hånd med 

produktiviteten
� Særligt fokus på unge og yngre medarbejdere
� Seniorrekruttering – men husk at vilkårene skal 

være rimelige



Kvalifikationer i fremtiden

� Højere uddannelse bliver en løbende krav
� Der bliver meget pres på i forhold til 

kommunikation med forældre 
(middelklasseudgaven)

� Politisk pres for mere inklusion – I bliver nødt til 
at holde et højt fagligt beredskab for at beskytte 
de unge

� At undgå kontrol kræver at man undgår sager –
PR en nyt middel.
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