
Fremtidens samfund, skolen, familien 

og Center for Autisme 

Forskningschef 
Marianne Levinsen

Cand.scient.pol.
Fremforsk, Center for 

Fremtidsforskning
www.fremforsk.dk

http://www.lyon-confluence.fr

http://www.fremforsk.dk/


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011

Kilde: Danmarks Statistik

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

Sikker vækst på 10 år

Mængdeindeks



Den nye tidsånd:

Ny optimisme 2014 - 2020

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

• Konstruktiv fremtid - bedring af den danske økonomi 

• Respekt for dem, som skaber noget og gør en forskel 

• Danskerne præget af fornuft, pris, opsparing og mindre 

forbrug 

• Nærhed, det autentiske, og hjemlighed/hygge.

– Hjemmebag, urter,  nyttehave

– hjemmestrik og anti- materialism

• Retro på retur mod 2020

Næste bølge - Futurisme og Fremskidt



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011)



Nutidens og fremtidens  

familier 
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Fakta om familien 

• Vi stifter familie senere 

• Det at have sin egen familie er for mange 

danskerne billedet af det gode liv.

• 72% af danske børn vokser op med begge deres 

biologiske forældre. 18% af børnene har en 

enlig forsørger (2% en enlig far)

• Familien er blevet et personlig tilvalg - ikke en 

forventning eller en nødvendighed. 



Fakta om familien

• Antallet af vielser stiger - men over halvdelen 

bliver borgerligt viet.

• Flere skilsmisser - men folk gifter sig og danner 

nye par. 

• Børn og unge i kernefamilier føler selv en bedre 

trivsel og større selvværd end børn i 

stedfamilier og eneforsørger (SFI 2010)

• Stedfamilier  ser ud til at være en udfordring for 

børn og unge! (SFI 2010) Det er svært med 

stedforældre og parsøskende



SFI 2010 – Børn og unges 

Trivsel og velfærd 

• Problemer opstår typisk i teenage og voksenalderen

• Børn og unge i kernefamilier føler selv en bedre trivsel 

og større selvværd end børn i stedfamilier og 

eneforsørger

• Piger –lavt selvværd, ondt i livet blandt de 19 årige ( 21 

% har haft  en psykisk lidelse)

• Drenge –lev stærk, alkohol, stoffer .

• Langt flere med problemer blandt børn og unge i brudte 

familier og eneforsørgere.

• Hver 4. skilmissebarn har ikke kontakt til forældre 



Familier i fremtiden?

• Følelsesmæssigt og personligt behov for at til belonging

– tilhørsforhold ” My home( familie) is my castle” 

• Siden 1980’erne er danskerne blevet mere orienteret mod 

de nære fællesskaber frem for samfund 

• Den har overlevet utroligt meget - derfor fortsætter den

• Parforholdet er endnu mere stabilt end familien

• De unge mellem 15- 19 år ønsker også familie, parforhold 

og børn

• Kernefamilien er børnenes klare billede af den rigtige 

familie ( 77 %) Børnerådets panelrapport 2011



De seks generationer:  

værdier, teknologi og 

arbejdsliv
Baby Boomers
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Mobil Digital Now or 

invisible in 2020
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Karakteristika  for   Digitale 

Natives som forældre Y og 

snart Z

• Børnene er meget vigtige, når vi har fri, så er de  

vigtigere end alt andet. Børnene i første række ..

• Far og mor er på banen

• Mange småbørns forældre er meget bevidste 

økologiske bevidste og vil det bedste for 

børnene. 

• Børnenes sundhed –kost, motion mv.

• Første generation, som forventer den 

individuelle tilgang fra alle.



Kønsroller og 

arbejdsfordeling 

• Både far og mor har udearbejde

• Familiefædre – frihed, positive tilvalg og 

omsorg

• Danske fædre bruger 9 timer om ugen på 

mindreårige børn langt mere end europæiske 

fædre.

• De yngre par deles mere ligeligt om de 

opgaver, som knyttet til børnene og Silvan

• Karl Ove Knausgaard i Min Kamp 1- 6



Forældres brug af tid og 

penge på deres børn 

(Jens Bonke 2009)

Timer pr. uge 

•10 % bruger  6 timer ugentlig på en 3. årig og 10 % bruger 30 timer ugentlig.



Forældregruppen

• Karriere, bolig og småbørn på en gang

• Vi vil have et hurtig direkte personligt 
kompetent svar

• Sundhed og sygdom er dit eget ansvar …

• Kommunikation– gerne digitalt via e-mail og 

• et hurtigt personligt og kompetent svar 

• Ellers går de selv i gang med at finde andre veje 

• og løsninger….

• www.netsundhedsplejerske.dk

http://www.netsundhedsplejerske.dk/


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.  



De polariserede 

familier og børn

• Regionalisterne: Middelklassen nyder 
velstanden og den voksende demokratisering i 
denne gruppe. Højere krav og forventning til 
service. (frivillighed og tilbud)

• Underklassen : Mennesker, som lever på 
kanten og i bunden af vores samfund. De har 
ofte sundhedsproblemer, ensomhed og dårlig 
økonomi. De kræver ikke og holder sig for sig 
selv. Børn og  unge er særligt udsatte.

• Nødvendigt med feltarbejdere og meget hjælp 
til selvhjælp)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg




Vilkår frem mod 2020

• En offentlig sektor med næsten nul vækst for at 

have styr på økonomien i 2020. 0,6 % i 

realvækst i regeringen 2020 plan

• Stigende dokumentation i forhold til borgere, 

politikere og stat om de offentlige ydelser

• Fokus på de offentlige kerneydelser og 

optimering af tidsforbruget .

• Reorganisering på alle niveauer for at  opnå 

højere produktivitet og effektivitet i 

opgaveløsningen

http://www.economist.com/node/17460678
http://www.economist.com/node/17460678


Strukturreformen:

Evaluering af 

specialområdet
• Kommunerne har i langt højere grad end ventet 

overtaget tidligere amtslige eller regionale opgaver

• Har også oprettet nye institutioner

• For meget inklusion, for dårlig specialviden og 

viden der går tabt

• Fortsat fald i antal pladser fa 2011 til 2012

• VISO mangler overblik og viden

• Behov for øget national overvågning og 

koordinering

• Viso –rådgivning om udsatte børn, unge og special.



Hvor ender området i 

2020?

• Scenarie 1: Regionerne tager over

– Genetablering af større institutioner og en visitation, 

der ligger udenfor kommunerne

– Krav om kommunal betaling efter visitering

– Udslusning kræver også visitation

– Hjemtagning umuliggjort

– Kommunerne klager over udgifterne

– Interessegrupperne er ikke stærke nok i forhold til 

prioriteringen af de offentlige udgifter

– Begyndende nationale standarder



Hvor ender området i 

2020?

• Scenarie 2: Selvejende institutioner styret af 

staten (gymnasiemodellen)

– Centralisering og højere faglighed i de større 

selvejende institutioner

– Visitation af en statslig myndighed – der følger til en 

vis grad penge med sammen med en visitation

– Bedre faglige resultater

– Nationale standarder og en national handlingsplan

– Kommunerne klager over ressourcebelastningen

– Kontrol, benchmarking og indberetninger



Hvor ender området i 

2020?

• Scenarie 3: Den nuværende model fortsætter med nye 
lapperier

– Færre institutioner, mere inklusion

– Nogle kommuner prioritere området højt og skaber 
interkommunale samarbejde og foretager visitationer 
mere centralt

– Ingen nationale standarder

– Den samlede indsats er blevet dårligere og udgifterne til 
at forsørge folk med handicaps er kraftigt stigende





Samspil med politiske 

organisationer 

• Politikere forgår og embedsværket består

(Sir Humphrey – Yes minister)

• Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation  og 

politikere/lovgivere er ikke altid nemt

• Pas på ikke - at fokusere på det, I alligevel ikke har 

indflydelse på.

• Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre og 

udvikle tilbud, hvor man har indflydelse og mulighed

• http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY

http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY


Rådgivnings

branchen

• Den vokser indenfor mange områder jura,, it, 

uddannelse, familie og specialområdet. 

• Større konkurrence, flere udbydere og der 

kommer flere til de næste 10 år

• De sidste 10 år er rådgivningsbranchen 

karakteriseret af høj grad af specialisering 

indenfor sektor og område.

• Specialiseret viden, som virker er et guldæg 

også i fremtiden ( Dokumentation)



Familier og børn 

• Det bliver en stigende privat efterspørgsel efter hjælp til 

en selv, familiemedlemmer og børn

• Faldende andel af de offentlige udgifter i 

samfundsøkonomien vil betyde flere private midler i 

økonomien

• Den private efterspørgsel er bestemt af social status i 

form af uddannelse og indtægt

• Vi få en begyndende lagdeling af indsatsen og en stille 

privatisering

• Det kunne også åbne for selvejende, privat institutioner



Rådgivning som

kerneydelse

• Garanten for en høj faglig viden på områder, 

Hvor personen eller virksomheden ikke selv
har viden og erfaring.

• Det kræver forskellig specialiseringsgrad 

afhængig af kundetype og problemstilling.

• Høj og vedligeholdt faglighed

• Rådgivning skal leveres i en form, som passer 

til modtageren. (brev, telefon, internet, sms og 

personlig fremmøde). 



Konsekvens for jer

• Der vil være et øget efterspørgsel efter jeres 

kerneydelser indenfor autismeområdet  
• Visitation, netværk, forældrekurser, foredrag, 

• Fokus på kunder, kundetyper, kompetencer og 

markedsføring= blåstempling 

mv.
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Mobil Digital Now or 

invisible in 2020
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Skoler og forvaltninger

• Nemt at forstå og gå til – organisationen og lave 

model for fremgangsmåden 

• Sporene efter Brønderslev og Tønder 

skræmmer

• Sikkerhed for ydelsens kvalitet og virkning

• Dokumentation og gerne autoriserede metoder

• I skal hele tiden fremhæve jeres ydelsers 

kvalitet og effektivitet

• Certificeringer og standarder !



Kundeservice

• Mange forskellige forældre og kunder ønsker til 

service og måde at kommunikere på 

• One Size does not fit all !

• Åbenhed og parathed til at bruge mange 

forskellige metoder til at yde den optimale 

service. 

• På den måde, som den enkelte foretrækker. 

• Den optimale personalized service er den  

rigtige tilgang og svar fra jeres side !

• Brugerdreven og Co-Creation –vækst område!



Markedsføring 

• Mund til Mund metoden den virker –netværk og 

forældre/patientforeninger

• Website – som dokumenterer og bekræfter jeres 

viden og ydelser 

• Videns portalen til autismeområdet ?

• Samling af viden på landsplan måske til andre 

lande

• Se på konkurrenter og skab noget særlig, som 

giver merværdi til kunder og potentielle  



Kompetencer og det 

kompetente menneske

• Den moderne arbejdskraft skal være 
• Fleksibelt, Innovativt, Bæredygtig

• Vidende

• Social 

• Kreativt

• Kompetent

• Karma!!

• 200 % dedikeret ……………………….

• Det er sgu svært at være hele tiden!

• Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



Den løbske 

verden og special-

området 
• Der udgives mange bøger, mange undersøgelser og 

signaler, om den rigtige måde (pædagogik) at få de 

bedste talenter frem i hver enkelt lille barn og unge.

• De fagprofessionelle er i konkurrence med mange 

andre ( politikere, forældre, mediedarling) om at 

Levere den ultimative opskrift på succes.

• Forældre, politikere og andre –hjælp os, vi ved ikke, 

hvad vi skal gøre

• Enormt efterspørgsel og behov for reel viden om 

autisme  på mange niveauer i samfundet



Høj faglighed blandt 

ledere og ansatte!

• Høj specialiseret faglig viden indenfor det 

specialområdet, børn, unge, omsorg,  læring og 

livsglæde.

• Garanten for at  den service og omsorg I yder er 

baseret på den nyeste faglige viden.

• Navigatør i en meget kompleks og forvirrende 

verden for os, som ikke har jeres faglighed, men 

som vil det bedste. Giv os et kompas.

• Dokumenter at jeres viden virker non- stop 



Kommunikation 

 Kommunikation – mundtlig og skriftlig ikke på 
en måde.

 Men på mange forskellige måder, som  passer 
til den enkelte menneske 

 Nogle få informationer og andre skal tages i 
hånden

 Forskellige strategier på formidling af 
behandling, diagnose og forløb til forskellige 
generationer og mennesker



Omsorg og service  

• Menneske først, så System ..

• Sikre børn og unge den optimale omsorg og 

forståelse 

• Uanset hvor de befinder sig i systemet

• Den måde man bliver mødt på, og draget 

omsorg for den enkelte har utrolig stor 

betydning for omdømme 

• Høj kvalitet i service, før, selve servicen, og 

efter servicen……



Digitale færdigheder 

 Arbejdsdeling, dokumentation, kommunikation 
mv. sker digitalt nu og fremover

 Ny teknologi kommer ind på alle niveauer i 
organisationen 

 Anvendelse af digitale data, informationer i nye 
strukturer.

 Se nye muligheder for bedre, mere sikker og 
billig produktion og service

 Stort fokus på at udvikle, vedligeholde ens egne 
digitale færdigheder – ellers egen gravskrift



Organisation og 

systemforståelse

 Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser, og 
forretningsgange  

 Forstå egen placering og betydning i de 
værdikæder, man indgår i.

 Hvorfor ens indsats er så vigtigt for Centeret ?

• Samarbejde og udveksling af informationer 

mange gange i løbet af en dag med mange 

forskellige mennesker i mange forskellige 

situationer





Ledelse,  mennesket

også i fremtiden 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf…

• Evidens er vejen frem, men mennesket står i 

vejen. (magt, rutiner og best practice)

• Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 

års erfaring gentaget 20 gange.

• Læs mere; Power - Why some people have it-

and others dont! Jeffrey Pfeffer 2010, 
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