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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



Foreningslivets historie

 Der har i mange hundrede år været foreninger i 

Danmark – Laug mv, det kongelige videnskabernes 

selskab (1742) mv.

 Men det er grundloven, der fastslår foreningsfriheden i 

Danmark

 Borgerforeninger, fritidsforeninger, fagforeninger, 

politiske foreninger opstår – bare på fritidsområdet er 

der over 8 mio. medlemmer i dag

 I 1970erne voksede græsrodsbevægelser frem – og 

antenneforeninger

 Foreninger har naturligvis også en fremtid



Glokalisering
Globalisering og lokalisering

 Fra geografiske fællesskaber til næsten helt globale 
fællesskaber 

 Tænk globalt, handl lokalt!

 Lokalområderne i byerne blev tømt for naturlige 
fællesskaber fra 1945-1990 

 Der opstod et tomrum – det udfylder vi i dag 

 Behov for nye fællesskaber i lokalområdet:

 Det uformelle møde – butikker, cafeer, metro ..

 Når vi ikke skal gøre os umage for at være med!

 Fælleskaber om nye områder – madklubber, byhaver, bier, 
høns, afhentning af varer, fælles ko



Fremtidens fællesskaber i 

boligområder

Turning Torso eller 

Jakriborg?

Der er noget i New 

Urbanism, som kunne 

passe til Vinge 

Fællesskab, socialt liv, 

nye muligheder



Fællesskabet som  

tilstand 

 Selve området og  boligen er blot en fysisk skal 

og ramme 

 Boligen og området bliver et fællesskab, når vi 

skaber nye venskaber, fester, udvikler, bygger 

og måske river ned, så smelter vi sammen med 

andre i et lokalt fællesskab.

 Vi kan bedre beskrive det vi mister end det 

fællesskab vi har i dag

 Den unge generation på 18-25 er mere 

fællesskabsorienterede end for 15 år siden



LOKAL som mega-trend

 Et voksende antal globale nomader, de er geografisk 

mobile i ind og udland.

 Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, men svær 

at styre og kontrollere.

 Netop det global, hurtige og flygtige betyder, at vi som  

menneske har et meget stort behov ”Belonging” at høre 

til i en by, landby, et sted eller en forening

 Antenneforeningerne kan give mening som et 

fællesskab – det skal blot være lidt mere indhold for at 

holde sammen på de unge

 Det skal altså ikke blot være en nyttig foranstaltning 



Samlet set er de 61 foreninger, der dækker 

politiske, kirkelige og kulturelle foreninger samt 

spejderkorps, gået frem med seks procent – fra i 

alt knap 260.000 medlemmer under 30 år i 2014 

til 276.000 i 2015. Især springer det i øjnene, at 

de fleste politiske ungdomsorganisationer har haft 

fremgang.

ForeningsDanmark er ikke 

ved at forsvinde

Kristeligt dagblad 15. marts 2016



Disruptive technology







Andre 

nye muligheder



Average time spend on social 

media jan-marts 2015 og jan-

marts 2016, US

2015

2016



Deleøkonomi som 

disruption

 There’s an app for that! Quantify yourself! Wearables i alle 

former

 Deleøkonomi er ikke en særlig økonomi

 Det er digital tilgængelighed - en distributionsplatform

 Deleøkonomi er Der er ikke noget særligt i at udleje sin 

lejlighed eller kører taxa om natten for Uber

 Bitcoin og Block Chain - (Seigniorage: Overskud fra at 

skabe penge – normalt et centralbank privilegie)

 Amazon Mechanical Turk

 Højskolen som app – kan I være en del af hverdagen efter 

et ophold



Ray Kurzweil: In The 2030s, 

Nanobots In Our Brains Will 

Make Us 'Godlike'



Delivery Robot
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Institutionaliseringen

af børn



De unge og 

arbejdspladsen



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 -



De nye unge familier
(Generation Y 26-35 år)

 Far er også kærlig og leger med børnene

 En nye type familie – Bonderøven er sexet

 Teknologi: Pc, mobiltelefon

 Veluddannede

 Fun-shoppers

 Store sociale talenter

 Myself Inc.

 Mestre mange valg og en ustabil og labil situation

 Verdensborgere af sind

 Been there, done that



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 

deres socialiseringsproces og identitetsdannelse

 Efterskolen, højskolen, fritidens klubber og foreninger etc.

 De spejler sig i hinandens øjne. 

 Dette betyder at venner og venskaber konstant skal 

bekræftes og vedligeholdelse. 



Fællesskab:

Hvad er det for noget?

 The Digital Natives – tvungen solidaritet og 

fællesskab, nej tak.

 Ja, tak til de frivillige og selvvalgte 

fællesskaber

 Det kan være musik, fritid, kultur og fagligt 

 Solidaritet med andre unge, verden, 

 Skab jobs, udviklende netværk og faglig 

klubber – det er ægte solidaritet 

 Specialisering og acceleration øger dette!



De vigtigste 

kommunikationstendenser 

for de unge

 Ind i de gruppebaserede unges fælles verden

 Rumour based marketing

 Information overload – reagere ikke på medier

 Stoler på egne venner

 Fra chat til chat, snap til snap, sms til sms, mail til 

mail og mund til mund

 Samvær i grupper – og trangen til at være sammen med 

andre

 Der må også godt være en ”mor”

 De er individualister, men ikke egoister



Fremtidens digitale 

fælleskaber i byen

 Connected og fundet – de nye muligheder på 

diverse sociale medier

 Smartphone udgør det digitale lag, vi lægger 

ovenpå virkeligheden

 Fremtiden byrum er også digitale og har ligeså stor 

social funktion som byrummet i sig selv

 Tiden er den 4. dimension, digitaliteten den 5. 

dimension

 Der mangler virkeligt digitale tiltag og input til 

fremtidens byer og byrum – først i sin vorden



Augmented reality 

– det nye byrum



Fremtidens forening

 Digitalt til stede hele tiden – skal kunne være i lommen

 Tænk på at lægge et digitalt lag hen over det område, I 

dækker – hvad giver det af nye muligheder?

 De unge ønsker andre løsninger end de ældre – men der 

er også en gruppe i familiealderen, der tænker 

anerledes

 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



Der skal altså ske noget 

for at tiltrække de yngre



Fremtidens digitale 

medier

 De sociale medier udvikler sig hurtigt – goddag og 

farvel til facebook…twitter…Instagram, Linkedin, 

snapchat og det næste

 De håndholdte medier i lommen er fremtidens platform

 Der er utroligt stor forskel på generationerne

 Det er være med på det digitale er en adgangsbillet til de 

unge og efterhånden også de yngre også som 

forsikringskunder

 I skal gøre Jer lækre på de sociale medier – ikke pushe

 Tillid digitalt!
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