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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



Megatrends

 Økonomien

 De lange skift i økonomisk basis

 Globalisering 2.0

 Renteudviklingen

 Demografi: Befolkningsudviklingen i Danmark 

 Bosætningsmønstre i DK – er de entydige

 Familien og livsstilen

 Sundhed

 De unges arbejdsstil

 Digitaliseringen og teknologi - disruption



De lange bølger:
Kondratiev, Mandel m.fl.

(Kilde: Siemens)



Globalisering 2.0

 Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”

 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 
finansielle wizkids

 Indiske læger og ingeniører, regnskabsafdelinger i 
Krakow, crowdsourcing af IT opgaver og andre 
opgaver

 White coller sweat shop arbejde 

 Digital udprikning i Dacca

 Hvorfor? Prisen er bedre og de er ofte tættere på 
markederne

 Reshoring – tilbageflytning af arbejdspladser



Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014



PRISEN PÅ PENGE



Thomas Pikkety

Capital in the 2100 century

Kapital- afkastet 

større end 

indkomst-

afkastet

Formuerne vil 

vokse i forhold 

til indkomsterne

Derfor bliver det 

vanskeligere at 

få et godt afkast



Demografi Danmark 
Absolutte tal 2015-2025

Kilde: Danmarks Statistik, 2014

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



Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)
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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



Sundhed som 

megatrend!

 Det moderne rige menneske er på konstant jagt 

efter evig frelse.  ( Død og sygdom)

 Sundhed i familien, fritid og arbejde – det store 

fokus og tema som mange er optaget af.

 Tidsmålinger viser, vi bruger mere tid på sport 

og bevægelse.

 Sundhed, business, og apostle i  fremtiden !

 Konkurrencen om opmærksomhed med andre 

på markedspladsen for sundhed. 



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 – der er vi i dag

 Behov for nye fællesskaber i lokalområdet:

 Det uformellem møde – butikker, cafeer mv

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

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



BE GOOD

Tidsånden

 Gøre noget godt

 Gøre en forskel

 Hjælpe verden, bygge 

en skole, redde nogen

 Redde dyrene, kloden, 

regnskoven eller de 

oprindelige folk

 Se dig selv som en 

mulig belastning



De unge og 

arbejdspladsen





Indkomstfordelingen 

for familier, 2014
(3,55 mio. familier)
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Kilde: Skatteministeriet,  2015



Hvor gode er vi på 

dagligvarer?

 Tre ud af fire 

danskere mener, at 

Fairtrade er en god 

idé 

 Begrebet appellerer 

dog mest til unge, til 

kvinder og til de 

højtuddannede. 

 40 pct. køber mindst 

én Fairtrade-mærket 

vare inden for en 

måned – og hver 10. 

mindst fire varer. 



Gøre det gode med 

maden



Det lokale er ikke entydigt
Eksotisk kød et hit blandt 

højtuddannede



Køb dansk – støtte til os 

selv og tillid!

 Det støtter den 

danske økonomi. 

 Tillid til producenten

 Dernæst hygiejne og 

hensyn til klima og 

miljø

 Bedre smag, renere 

eller sundere 

produkter opgiver 

færrest som grund



Bæredygtighed i 

speltghettoen

 Det er højtuddannede kvinder og unge, der vil være 

mest til det lokale, økologisk, bæredygtige og 

hensynsfulde forbrug

 Der er tale om en mindre gruppe af danskerne, men de 

er til gengæld lette at finde og lokalisere

 De bor typisk i storby eller større byer – de unge i 

centrum, de højtuddannede kvinder i de gode 

boligkvarterer

 Det er en forbrugergrupper, der hurtigt ændrer retning 

og interesse – kræver dygtighed at satse på

 Årstiderne, Whole Food mv.



Disruptive technology





Ny teknologi og 

digitalisering

Ny teknologi har tre trin:

A: Vi gør alt det gamle på en nye måde

Benzinmotor i stedet for en dampmaskine

IT til at beregne store formler

B: Vi begynder at gøre noget nyt, vi ikke kunne før

Benzinmotor på en hestevogn – bil og lastbil

IT til tekst, PC, regneark, billeder, video, internet etc.

C: Samfundet forandrer sig

Forstæder, produktion med halvfabrikata, globalisering

Digitale mennesker, nye virtuelle banker, helt nye vilkår



Teknologien i fremtiden

 Stadig hurtigere devices – Moore’s lov virker 
stadig og faktisk lidt hurtige 

 Teknologien bliver moden – det betyder, at den 
forsvinder som noget synligt

 Vi vil som en selvfølge tale eller skrive ud i 
luften, på folie eller på anden måde

 Fremtidens platform er i lommen, på os eller 
under huden 

 Det fortsætter 30-40 år endnu

 Digitalitet er et adgangskrav til fremtidfen



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

 Deleøkonomi er en distributionsplatform

 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

 Velgørenhed og deleøkonomi – gøre det let at være god!





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 1955-64

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

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 2002 - 2013



Generation Z som kunder,

og unge Y’ere

 Hvis det ikke findes på nettet, findes det ikke!

 What’s in it for me?

 Jeg vil gerne være god – når jeg har lyst til at være 

det

 Jeg kunne godt tænke mig en hurtig løsning og 

muligheden for at møde nogle fede mennesker 

 Peers, nogen der er lige som mig

 Pædagogfri zone – ingen løftede pegefingre

 Det er i orden, at vi ikke er enige
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https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://engagor.com/blog/is-your-brand-ready-for-generation-z/&ei=RHv9VJmvHY3jO9uWgNgH&bvm=bv.87611401,d.ZWU&psig=AFQjCNE2-PXvyggKiNdNhSJtrVqvvQ_LXQ&ust=1425984702100747
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