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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



Fremtidens akademiske 

arbejde

Den traditionelle ansatte, der møder på arbejde hver 

dag og tænker på karrieren

Den flyvende medarbejder – ind og ud på 6-18 

måneder (projektmedarbejderen med langt cv)

Freelanceren, der har (mange) forskellige jobs og er 

sin egen lille virksomhed

Iværksætteren og den selvstændige – også i vækst

Crowdsourcing – arbejde via nettet med opgaver over 

hele jorden

Mange vil ændre status gennem arbejdslivet



Demografi Danmark 
Absolutte tal 2015-2025

Kilde: Danmarks Statistik, 2015

2015 2025 Ændring

0-9 627372 651288 23916

10-19 684627 639410 -45217

20-29 722233 753573 31340

30-39 675885 738708 62823

40-49 801614 673159 -128455

50-59 750107 779115 29008

60-69 688754 702663 13909

70-79 459645 587750 128105

80-89 195891 289093 93202

90 + 42465 50603 8138

I alt 5648593 5865362 216769
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Mængdeindeks



Hvad lever vi af i dag?

(netto)

Eksport industrivarer 68 mia. (medico 39 mia., maskiner 19 
mia., møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

Eksport landbrug (70 mia.)

Søtransport (52-60 mia.)

Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia.)

Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

Lufttransport person og godstransport land (10 mia.) 

Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)

En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

…resten giver underskud



Indiens high-tech center



Globalisering 2.0

Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”

 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 
finansielle wizkids

 Kreative medarbejdere

 White coller sweat shop arbejde 

 Digital udprikning i Dacca

Vi skal leve af det, vi er bedre til end de andre – og 
hvor vi kender markederne bedre

Reshoring – tilbageflytning af arbejdspladser

Er allerede i gang – vi skal også producere i 
fremtiden



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver stor 
mangel på

arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Befolkningens 

uddannelsesniveau
(2013)
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Tertiary education (OECD):

Danmark 40% 25-34 årige

USA 40%, Norge 48%,  

Sverige 43%, Finland 39%

Japan 58%, Sydkorea 65%, 

Rusland  57%, Irland 50%%

(2013 OECD tal)



Hvordan opfører en 

forsker sig?

Forskere er personer, der ved meget om, hvad de ikke 

ved

At få et klart svar i en sætning fra en forsker er lige så 

sandsynlig som at få gevinst i Lotto

Forskere er selvbevidste mennesker, der ofte opfatter 

sig selv som et lille trin højere oppe end andre

Forskere skal kunne sidde stille meget længe…

Ofte er hastværk lastværk i forskning – og vi skoles til 

at efterprøve alt en ekstra gang

Meget få forskere besidder en kommerciel tankegang
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Hvad motiverer forskere?

Forskning og viden – den afgørende motivation

– det er nørdernes tilflugtssted

Mange har også et kald – medicin, fysik, jura, 
psykologi, matematik, biologi, veterinær viden, 
fødevarer

Behageligt liv og en vis status

Udenlandsrejser og internationale kontakter

Undervisning og læring

Samfundets udvikling og Danmarks internationale ry

Store generationsforskelle



Universitet – ideal og 

praktik

Det Humboldtske Universitet 

Tæt kobling mellem forskning og undervisning 

Den frie, uafhængige forskning

Forskningen ses som en helhed – alt har betydning

Ideal i Europa og den angelsaksiske verden

Nutidens model: Efterhånden længere og længere 

væk fra idealet,  styret og finansieret forskning, 

undervisere og forskere adskilles mere

Det ligner mere den kinesiske statsmodel end den fri 

forsknings hellige haller



Hvorfor fattes riget og 

kommunerne penge?

Fald i BNP i 2008-2011

Niveauet er som i 2005 i realpriser

Faldende skatteindtægter

50.000 flere off. fuldtidsansatte 

Andre udgiftsstigninger – nye statskrav

Dyre overenskomster i 2008 (12,8%)

Generelt faldende produktivitet i samfundet

Stigende krav fra borgerne

En finansielt meget bundet stat og off. sektor



Arbejdsproduktiviteten
Gennemsnitlig årlig vækst
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Uddannelser og den off. 

sektor

Har i mange år været et investeringsområde

Men målforskydning undervejs: Hvordan får vi 

folk tidligt i arbejde, så de yder til samfundet?

Visse faggrupper er heltene – mens andre får en 

skurkerolle for eksempel humaniora – på trods 

af svingende beskæftigelse for mange grupper

Dertil kommer yderligere fokus på faglærte 

Det merkantile fokus bliver fremtrædende

De nye styringsmodeller



Forskning og uddannelse

Universiteterne opgave var engang blot forskning og 

uddannelse

Nu er det styret forskning, der helst skal kunne give 

indtægter til samfundet

Det er en forkert prioritering – embedsmænd forstår 

ikke forskning og langt mindre forretning!

Vi må nogle skridt i retning af det gamle ideal:

Mindre enheder, mindre styring, nye ledelsesmodeller

Uafhængigt valg af forskningsobjekter og projekter

Mere styret forskning i virksomhederne
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Universiteterne om 30 år

De statsstyrede og kandidatproducerende enheder –

produktivitet, effektivitet, en slags 

professionshøjskoler for uddannelse af 

akademikere

De, nye frie uafhængige, som blev dannet via private 

midler og efterhånden også med statslige tilskud –

frie, gode forskere, studerende efter de gamle 

principper og svære at komme ind på

Hvis den model ikke opstår flygter de gode forskere 

og studerende til udenlandske universiteter



Studie- og karrierevejlederes 

samfundsopgave

Hvem vil I tjene?

Er jeres loyalitet hos de studerende eller hos staten?

Den bør ligge hos de studerende, men de betaler jo 

ikke jeres løn

Det kræver en overordentlig høj moral ikke at skæve 

til de statslige krav 

I undgår ikke at balancere mellem kontrol og 

overordnede mål om effektivitet og hensynet til de 

studerendes fremtid



Vejledning af de 

studerende

Halvdelen af alle universitetsuddannelser leder ikke 

umiddelbart til et job (=ansættelse)

Det er jeres pligt – både i forhold til studerende og 

stat – at vejlede dem, så de kan klare sig i fremtiden

Der er brug for kurser og viden om crowdsourcing, 

freelancere, selvstændige og iværksættere

I har selv et job og forstår sikkert ikke, hvordan det 

andet fungerer – skaf ny viden!

Skal I vejlede imod beskæftigelse eller viden 

Find en vej rundt om fremdriftsreformen!



Institutionaliseringen

af børn



Generationer i fremtiden

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 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videofilm

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 -



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. 

Peer evaluation

Dette betyder at venner og venskaber konstant skal 

bekræftes og vedligeholdelse. 



Peers som begreb

(Vennerne, gruppen, 

klubben )



De nye unge

Det er ikke længere moderne at drive den af

De er mere målrettede end for 10 år siden 

Vejen ind til dem går igennem gruppen – det er imellem 

deres egne (Peers) at vurderinger dannes

Krisen har præget deres socialisering

De bor i en provins i Verden kaldet Danmark, ikke særligt 

nationale

De er og bliver mere sociale og engageret i samfundet og 

mindre optaget af forbrug – gøre en forskel

Forbedre egne kompetencer, få noget på CV’et, gøre sin 

profil bedre, blive set af de rigtige



Hvordan skal de 

behandles

De skal have ros – ikke anerkendelse

De skal have ros hele tiden – og der skal være 

bekræftelse hver dag

Brug grupper og Peers i arbejdet med dem

Sociale medier, nye informationsveje – de reagere 

ikke på alt det, vi hælder ud over dem

De vil blive gode til at være selvstændige, 

freelancere og arbejde via crowdsourcing

I må lære dem at blive iværksættere!
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