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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.)

Mængdeindeks



Tidsånden efter krisen

� Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
� Fra optimalisme og substans til eskapisme:
� Den lille luksus – små forkælelser
� Introvert forbrug – ikke ekstrovert og demonstrativt
� Fornuft frem for overflod – den lille regnemaskine
� Ny moralisme – gøre det rigtige (kost, livsstil, opdragelse etc.)

� De nye værdier: Samvær, hjælpsomhed, overskud
� De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
� Det evige liv – fokus på forlængelse (seniorer) og det at 

komme igennem forældrefasen
� Demonstrativt social og mentalt overskud frem for materialet 



Livets nye faser

0 20 40 60 80

0 20 40 60

2000

1960

2030

Barndom

Teenager

Forældre Alderdom

Unge
De frie 1

Seniorer
De frie 2



Kilde: Danmarks Statistik, 2009

Befolkningsudviklingen
Danmark 2009-2019

(prog 2008)
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Demografi
Absolutte tal 2009-2019

14782556410365493211I alt

16455532323677790 +

3098322139919041680-89

17522354355036832770-79

271866066665794860-69

7075478478771403350-59

-6848074296481144440-49

-11277663250674528230-39

9757872041362283520-29

-2975266143369118510-19

-348786200866549640-9

Ændring20192009

Kilde: Danmarks Statistik, 2009
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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



Den funktionstømte 
familie?

Arbejdsfællesskabet forsvandt med 
landbrugssamfundet

Nutidens familie og funktioner:
� Omsorgen for børnene både den praktiske, 

følelsesmæssige og opdragende 
� Lektier og fritidsaktiviteter 
� Driften af hus og hjem i form af Indkøb, 

madlavning, rengøring, reparationer, 
� Vedligeholdelses af boligen



Tidsforbrug - alle voksne 
SFI Jens Bonke : Tid og 

Velfærd.
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Tendenser om tid

� Mænd og kvinder bruger begge 7 ½ time på løn-
og husarbejde

� Vi arbejder mere
� Vi bruger mere tid på at være sammen med 

vores børn, lave mad, købe ind, huslige gøremål 
og at spise

� Vi sover mindre og bruger langt mindre tid på at 
lave ingenting

� Vi mangler fritid og i særligt grad Fri TidFri Tid
� Det er den frie tid, som nogle forsøger at 

fange igen på toilettet 



Forældres brug af tid og 
penge på deres børn 

(Jens Bonke 2009)

Timer pr. uge 

.



Det polariserede samfund:
Elite, middelklasse og de nye 

underprivilegerede

� Globalisterne:
� Den øverste del af samfundet med de bedste uddannelser, jobs 

og levevilkår. Verden som legeplads.

� Regionalisterne:
� Middelklassen nyder velstanden og den voksende 

demokratisering i denne gruppe. Verden,  Nationen, og 
lokalområdet

� Den nye underklasse – de lokale: 
� Uuddannede, østarbejdere, immigranter og flygtninge. 

Mennesker uden uddannelse, mennesker, som lever på kanten 
og i bunden af vores samfund.



Familier i fremtiden?

� Der mangler et institutionelt modstykke
� Psykologisk trang til belonging - tilhørsforhold
� Selv de små mindretal "leger" familie
� Nye livsfaser betyder færre familier - men ikke i 

børnefamiliealderen
� 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
� Børn ser også familien som afgørende for fremtiden



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



Forældrenes krav til 
Pasningstilbud

� Moderne forældre er drøn irriterende: 
� Tænker ikke i systemer – men i individer
� Børn er blevet til et projekt
� Vi tror ikke på autoriteter

� De forlanger følgende:
� At vores barn trioves og lærer noget
� Socialt velfungerende for vores barn
� At børnene kan komme videre i livet

� Der er også dem, der falder igennem som 
forældre



Moderne forældres 
ønskeliste

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

� 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



Familie og 
arbejdslivskommissionens 

anbefalinger!

� Afskaf lukkedage på almindelige hverdag
� Kommune bør etablere tilbud om behandling og 

rådgivning om stress og balanceproblemer
� Fleksible dagsinstitutionstilbud til forældre med 

skæve arbejdstider
� Tag hensyn til at søskende kan gå i samme 

institutioner
� Opbyg en infrastruktur som tager hensyn til 

børnefamilier – veje, kollektiv trafik og 
byggegrunde



Sundhed a global trend de 
næste 5- 10 år  

� Sundhed er og bliver et centralt tema på flere 
arenaer……………

� Privat: Kost, kosttilskud, motion og livsstil i 
familien, levested, psykisk sundhed – optimering af 
sundhed

� Arbejdspladsen 
� Skoler og dagsinstitutioner
� I skal være sunde i det I gør og de signaler I sender 

– glem billige madpakker og slik hver dag
� Allerede mange sundhedsapostle og flere på vej 



De seks generationer

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

Videoen

Født 1967-79

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 2002 -



Fremtiden - drømmene

� De to store projekter – familie og arbejde
� Der er stor forskel efter deres valg af uddannelse
� Alment Gymnasium: 

� Har ikke nogen planer, vil ud at rejse, måske læse xx eller have 
et job i et andet land

� Er først i gang med at skabe livsdrømmen

� Teknisk skole, handelskole og flere andre:
� Har det hele planlagt – eller ideen om planlægning
� 20 år fast kæreste, 22 år sort polo, 25 år første barn, 27 år 

parcelhus



Børn i 5. kl. og fremtiden

Kilde: Børnerådet 2007



Generation X (65-79)
� Familien tager tid og 

mindsker behov for 
venner

� Venner vigtige, men 
anden rolle end tidligere

� Villa-Volvo-vovhund

� Familien som fundament

� Ofte planlagt i mange år 
og i detaljer

Generation Y(80-89)
� Tanker og overvejelser 

om det at få familie

� Skal planlægges

� Villa-Volvo-vovhund

� Familien som projekt

� Familien noget af det 
vigtigste i fremtiden

� Familien kan formes

Familie



Fordeling af 
arbejdsopgaver

Generation X
� Traditionelle kønsrollemønstre 

� Kvindens inde – mandens ude

� Kvindens opgaver: Vaske tøj, 
handle ind, lave mad, gøre rent, 
passe børn

� Mandens opgaver: Vaske bil, 
klippe hæk, slå græs, lappe cykel, 
lægge fliser

� Begge køn tilfredse med 
opdelingen

� Mænd tilfredse

� Kvinder ”kan lide kontrollen”

Generation Y
� Kvindens inde – mandens 

ude

� Kvindens opgaver: Vaske tøj, 
handle ind, lave mad, gøre 
rent, passe børn

� Mandens opgaver: Vaske bil, 
klippe hæk, slå græs, lappe 
cykel, lægge fliser

� Kvinder ikke tilfreds med 
opdeling. Mænd tilfredse

� Mænd meget optaget af 
faderrollen.



� De taget livet lidt mere uplanlagt og intuitivt
� Er altid parat til at ændre retning og mål

� De unge mænd ved at vejen til magten går 
gennem børnene, men ikke nødvendigvis 
gennem opvasken og vaskemaskinen

� De skaber ikke familien gennem iscenesættelse
� De kan lide at lege og gøre tingene anderledes
� De vigtigste råd kommer fra deres ligesindede

De nye Gen Y Forældre



Det mest fundamentale for både generation X & Y er, at de grundlæggende 
værdier er tilstede i fremtiden. Dette gælder familien og jobbet i 
fremtiden, der som de vigtigste parametre har betydning for 

generationernes tanker, drømme, håb og forventninger til 
fremtiden.

Overordnet set fristes man til at kalde generationernes tanker og 
overvejelser om fremtiden for ”the Danish Dream”, der er kopieret fra 

den amerikanske titel til samme formål. Bekymringer i fremtiden 
vedrører derfor spørgsmål som ”hvor skal min søn gå i skole?”, 

”vil min kone skilles?”, ”hvorfor kan vi ikke få børn?”

Fremtid



Kvalitet for borgeren og 
brugeren

� Der er stor forskel på at være borger og bruger
� Borgerne ønsker så høj en kvalitet som muligt i form af ”oplevet 

kvalitet”
� Dvs. i den offentlige debat og i omtalen af behandlingen af de 

unge
� Bedømmelse af kvaliteten fra familie og venner
� Iscenesættelsen af kvalitet og service vigtig

� Brugerne – de unges ønsker at få den størst mulige 
behovsopfyldelse
� Det er ofte noget helt andet  
� Eksempelvis en snak frem for en lang række ansøgninger til 

stillingerne man ikke kan få
� Fremover bliver kvalitet at få de unge ind på en bæredygtig 

livsbanen 



Kvalitet for politikere

� Kvalitet for politikere er afledet kvalitet
� Det er hvad andre oplever, der giver mening for 

politikere
� De vigtigste ”andre” er vælgere og ansatte
� Ellers bruger man målepunkter – dvs. tal som et 

kvalitetsmål
� Brugerne kommer i tredje række – kun indirekte 

via borgerne og de ansatte
� Ansvaret placering er vigtig – aben må parkeres 



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



Forventninger og krav til 
Pladsanvisningen i fremtiden

� En daginstitution, der passer til vores krav og 
forventninger
� En sund institution – motion, mad, hygiejne
� En lærende institution – leg og læring, begreber, etc.
� En fleksibel institution – tager vare på syge børn, 

lange åbningstider, plads til drenge mv.
� En god institution – lidt af det hele

� EN PLADS LIGE NU!
� En plads i vort kvarter – og med gode 

transportforbindelser 



Det virtuelle og de unge



Hvad man bare ikke skal 
gøre….

� Behandle forældrene som om de er ens – farvel 
til ligheds-mageriet

� Glemme at tage hensyn til børnenes 
sygdomme, allergier etc.

� Give et tilbud om mad, der ikke kan afvises og 
er alt for usund i forældrenes øjne

� Lukke forældrene ind i daginstitutionen i 
dagtimerne

� Blive ved med at være et stift system
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