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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



Hvad lever vi af i dag?
(netto)

 Eksport industrivarer (medico 24 mia, maskiner 29 mia, 
møbler 5 mia, instrumenter 3 mia) 

 Eksport landbrug (70 mia.)
 Søtransport (45-58 mia.)
 Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.)
 Varetilknyttede tjenester, merchanting (10-14 mia.)
 Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)
 Lufttransport person og godstransport land (8-10 & 2-4) 
 Royalties og licenser (2,5-4,5 mia)
 En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)
 …resten giver underskud



Arbejdsmarkedet i 
fremtiden

Der bliver atter 
mangel på
arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige
evner

Uddannelses-længde



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

 Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tættere 
på markederne

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



Den nye Verdensorden
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Industriproduktion:
Også i Danmark

Globalisering 2.0 – udlægning af viden og service til Asien 
og andre steder i verden
Begyndende insourcing af industriproduktion – pris, 
kvalitet, teknologi og logistik i forening
Lenovo, GE og Apple til USA
Danfoss insourcer til Danmark igen her i 2013
Fremtidens industriproduktion er automatiseret i langt 
højere grad – næsten uden berøring – og billigere
Højtspecialiseret, maskintung og lille arbejdskraftandel
Serie 0 produktion i Danmark, cashcows i Østen



Befolkningens 
uddannelsesniveau

(2012)
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UOPLYST UDDANNELSE
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UDDANNELSER

BACHELOR
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ALMENGYMNASIALE
UDDANNELSER

GRUNDSKOLE 8. - 10. klasse

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)



Fremtidens jobs

 Faglærte og stigende mangel på dem
 Metal, byggeri, teknikere, produktionsfolk etc.

 Korte og mellemlange videregående uddannelser –
lærere, sygeplejesker, pædagoger, teknikere, laboranter 
og lign.
 Rigtig mange til velfærdsstatens medarbejdere
 Mange til virksomhederne

 Akademikere – der bliver brug for en del i fremtiden, 
men op mod halvdelen af de nyuddannede skal selv 
skabe deres jobs

 Iværksættere i alle udgaver



Fortidens 
forældre

 Skolen var en institution
 Børnene skulle møde
 Autoritære forældreroller
 Der var ikke forældre samarbejde – men 

derimod bestemte skolen
 Asyler tog sig af de udsatte børn – der blev 

hjulpet på trods af forældrene
 Det var sociale institutioner, der hjalp 

samfundets dårligst stillede



Institutionaliseringen
af børn





Livets nye faser
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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



Forældres brug af tid på 
deres børn 

(Jens Bonke, 2009)



Moderne børn

 Børn er konservative – de ønsker en rigtig kernefamilie
 Selv børn fra skilsmissefamilier ønsker sig en rigtig 

kernefamilie – de ønsker at forældrene igen finder 
sammen

 Børn fra brudte familier er mere syge, har lavere 
selvværd og får flere problemer senere i livet end børn 
fra almindelige kernefamilier

 Børn foretrækker at bo et sted
 Børn fra brudte familier kræver særlig opmærksomhed i 

instititioner og skole







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
Videoen9
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. 
 Dette betyder at venner og venskaber konstant skal 

bekræftes og vedligeholdelse. 



Unges sociale netværk

Den nære 
vennekreds:

Gruppen

Den brede
vennekredsAnden

gruppe

Anden 
gruppe

Fjernere
grupper



Instagram 
&snapchat

…og alt det nye



”Signe”

Hvordan opfører du dig, når du er i skole?
Meget stille og roligt
Hvad så derhjemme..?
Der har jeg temperament
Dvs. der er forskel på hvordan du opfører dig?
Ja, for man skal ligesom passe ind i det miljø man er i .. 

Man er nødt til at være ligesom de andre, der er i det 
miljø 

(spring) …
Hvor mange personligheder tror du, at du bruger?
Tre… nej fire



Uddannelsesvalgene i dag!

 ”…Jeg synes, der er mange muligheder i dag, 
og det er nærmest kun én selv, der sætter sine 
egne grænser.” siger Peter 

 ”…Det er mere åbent og frit, hvad man vælger… 
Det er op til en selv, hvordan ens fremtid 
bliver…” siger Sofie



Give me direction !

 Unge , som har tøj, penge, mobil og Ipad
 Unge, som har ondt i selvværdet
 Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme
 De får det ikke længere i folkeskolen
 Hjælp af en voksen, som du har tillid til for at 

skabe egen fremtid = uddannelse og job
 Coaching før uddannelse, under, og efter



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.
• Demokrati og indflydelse 
• Forventer sig individuelt behandlet af alle.



Den næste generation
født 2012-2021

(multilocals)

 Far og mor leger og er ikke så strømlinede som tidligere 
– flere vælger ikke at få børn eller at leve ”alternativt”

 En del vil blive børn med udfordringer som 68 
generationens børn

 De er få og bliver med tiden en mangelvare
 Institutionsvante og forældrene ditto
 Det digitale er en selvfølge
 Vokser op i en tid med fokus på optimisme, nye 

tendenser - farvel til retro og mormormad, high tech og 
nye materialer, men har forældre fra retrobølgen
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