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Engang var verden
normal…
▪ Dagsorden med bæredygtighed efter klimavalget i 2019
▪ En mild økonomiske krise på vej
▪ Ledelse var via personlig kontakt og blev udøvet på
arbejdspladsen
▪ Fremmøde på arbejdspladsen og pendling hver dag
▪ Hjemmearbejde undtagelsesvis
▪ Fysiske møder var måden at udføre arbejdet på
▪ De unge var mere digitale, men det skulle gøres med
måde så alle kunne være med

Corona-epidemien
går over igen

Men med permanente
ændringer

Hjemmekontor

Fremtidens arbejde og
pendling
▪ Afstand måles i tid og frekvens – ikke i km
▪ Mange vil vælge arbejdspladser, hvor man kan arbejde
hjemme mange dage om ugen
▪ Vi flytter ikke efter arbejde (under 10%) – dog lidt mere i
Nordjylland
▪ Der bliver færre, der skal møde hver dag kl. xx
▪ Vi vil se en udbredelse af arbejdsmarkedet, hvor
geografiske afstanden mister betydning
▪ Biler passer ufatteligt godt til sådan en verden – også
bedre end i dag, og særligt de selvkørende

Arbejdsgange og
processer på langt sigt

Lyn-digitalisering bliver til total digitalisering
Processer vil som udgangspunkt bliver
tænkt som digitale

Fysisk samvær og fysiske møder bliver
aktiviteter, der planlægges fysisk med vilje
Vi skal stadig være sammen, men kun når
det er nødvendigt
At lede digitalt bliver et krav til alle ledere

Natur og det
grønne
▪ Det sanselige
▪ Det helbredende
▪ Det vi kan føle på, mærke,
have forbindelse med
▪ Naturen: Det vil vi have,
også selv om det ikke er
rigtig natur
▪ Modsætning til det digitale
▪ Organiske former
▪ Alder – seniorer elsker natur
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Familie- og senior-årti på
boligmarkedet
▪ Familier med små børn i vækst over hele landet

▪ Der skal bygges mange nye boliger – op til 11.000 om
året bare pga. befolkningsudviklingen
▪ Vi vil se noget, der ligner 1990erne og 1960erne
▪ Stor efterspørgsel efter parcelhuse, rækkehuse og
boliger på landet
▪ Seniorer, der ser efter ny bolig, men flytteraten er lav
▪ Der er også kraftig vækst i grupper mellem 80-89 år –
flytter oftest kun på plejehjem

Befolkningsudviklingen 2021-31
Indekstal for 2031
Aldersgruppen 30-39
år
Tal for enkelte kommuner er
langt mere usikre end for landet
som helhed
Tallene bygger på de seneste 5
års udvikling

Livsfaser, bolig og bosted

▪ Som helt ung er byen det mest attraktive sted i dag
– men der er en del undtagelser
▪ Men i familiefasen er parcelhuset, det grønne
opland og de sikre opvækstvilkår for børnene
stadig det mest attraktive
▪ Det er ikke gået af mode at bo i parcelhus
▪ Den mest almindelige samlivsform er det
traditionelle parforhold – 2/3 af alle familier
▪ Det er masser af mennesker, der gerne vil bo i en
mindre by – hvis forholdene ellers passer

Danskernes boligdrømme
er konstante
- også om 20 år
▪ Uændret ønsker langt størstedelen af danskere
over de seneste 15 år at have en ejerbolig.
▪ De fleste ønsker et parcelhus eller rækkehus
▪ Færre unge bor i eget hus end tidligere og
drømmer om eget hus, men vil ikke gå på
kompromis for at eje et hus.
▪ Ældre enlige over 60 år ønsker ikke at eje egen
bolig.
▪ Kilde: Center for Bolig og Velfærd sociolog Hans Kristensen og Civilingeniør og
Økonom Hans Skifter Andersen.

Nettotilflytning til kommunerne i 2020
Hjørring
- 283

Rebild 208

Skanb 329

Fred. -123

Odense 432
Assens -74
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Afkobling af bolig og
arbejde
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vi kan bo, hvor vi vil i fremtiden
Industrisamfundets bosætningsmønstre opløses
Der skal blot være en lynhurtig internetforbindelse
Samt en skole til børnene i børnefamilierne
Arbejdet tilrettelægges efter vores egen tidsplan
Afhængigheden af pendling bliver meget mindre
…dog skal vi møde frem på nogle dage
Mødedage i organisationerne: To om ugen

Den geografiske bosætning
og boligmarkedet
▪ Begyndende decentralisering forstærket fra 2020-21 af
corona
▪ Stor efterspørgsel efter parcelhuse lige nu – det mindste
udbud i mange år
▪ Vi vil se et skifte i bosætning på grund af selvkørende
biler, geografisk uafhængigt arbejde og en kraftigt
voksende interesse for natur, frisk luft mv. i det åbne
land og skovene og erfaringerne fra corona
▪ Danmark er begyndt at ændre struktur over mod noget,
vi kendte før industrialiseringen
▪ Bymæssige koncentration ikke nødvendig fremover

Hvordan bor vi
om 20 år?
▪ Parcelhuset er ikke ved at gå af mode
▪ Lejligheder og rækkehuse er også en del af fremtiden –
men corona stiler spørgsmålstegn ved tætheden
▪ Vi vil have mere plads og en højere standard
▪ Fællesskab i bebyggelser for den samme type
mennesker vil have spredt sig – yngre familier, seniorer,
unge etc. – men med behørig afstand imellem alt….
▪ Geografisk er vi begyndt at sprede os mere ud over
landet
▪ Flere vil bo i landejendomme og andre steder i de mere
åbne land – salget var på vej op inden corona

Hvad kan landsbyer tilbyde
og hvad får tilflytterne?
▪ Tid
▪ Rum og plads.
▪ Fred og ro – fravær af
larm og støj.
▪ Natur og renhed.
▪ Sikkerhed – fravær af
ukendte eller
ukontrollable

▪ Nærvær og naboer,
der hjælper i
hverdagen
▪ Social kontrol i
lokalsamfundet
▪ Foreninger og
klubber med ildsjæle
▪ Tætte fællesskaber
▪ Det de ikke ville have!

Mindre byer og landsbyer i Jylland
▪ Beboerne lægger på vægt:
▪ Trygt kvarter, skole, daginstitutioner og dagligvareindkøb,
kollektiv transport, infrastruktur

▪ Fælleskabet er vigtigt:
▪ For nogle er naturen, omgivelserne, fællesskabet afgørende,
afstand har ikke betydning – landfolket
▪ For andre nærhed til det hele, servicefaciliteter og
fællesskab, afstand vigtig - hverdagsmenneskene

▪ Tilflyttere: Tilhørsforhold, skilsmisser, ny pardannelse,
nogle ved et tilfælde
▪ Det uformelle møde i brugsen, skolen, foreningen

Hvad skal der til for at
overleve som mindre by og
landsby?
▪ Ildsjæle og lokale foreninger og kræfter
▪ Lokalt indkøb – men det kommer med et opland på ca.
800-1000 familier

▪ Adgang til infrastruktur og kollektiv transport
▪ Der skal være en fortælling fra familie, venner og
bekendte at komme efter
▪ Det er langt hen af vejen områderne selv, der vælger
deres fremtid
▪ Husk det nu – vi skaber selv livet i småbyerne

Generationer i fremtiden

Baby Boomers

Generation Jensen

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2001 -

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Generation Z
frivillighed
▪ Hvis det ikke findes på nettet, findes det ikke!
▪ Gøre det let og simpelt at være med ”there is an app for
that”
▪ Jeg vil gerne være frivillig – når jeg har lyst til at være
det.
▪ Relationer med de andre deltagere er afgørende for
fastholdelse i aktiviteten (med Peers)
▪ Peers, nogen der er lige som mig
▪ Lave aftaler om løbende – der kan ske noget nyt!
▪ Det er i orden, at vi ikke er enige – men vi redder gerne
Verden på hver sin måde

Fællesskab:
Hvad er det for noget?
▪ The Digital Natives – tvungen solidaritet og
fællesskab, nej tak.
▪ Ja, tak til de frivillige og selvvalgte fællesskaber
▪ Fastholdelse sker gennem Peer fællesskaber
▪ Det kan være motion, sport, musik, fritid, kultur
▪ Solidaritet med andre unge i verden – men hvorfor
en forening i Danmark
▪ Det skal være mere som på nettet, facebook og
hos spejderne
▪

Man skal kunne gå til og fra

Fællesskabet og
foreningsdemokratiet
▪ Foreninger må gerne være steder, der er skabt til det
tilfældige møde – ”vi løb lige ind i hinanden”
▪ De yngre vil gerne være med og være aktive, når det
passer ind i deres liv – de er ikke tilhængere af
ugentlige, faste møder eller generalforsamlinger med
lange dagsordener
▪ Det gamle foreningsdemokrati risikere at uddø relativt
snart – der er brug for nye former og organisationer
▪ Byg videre på en rygrad i form af en organisation, hvor
de yngre medlemmer kan logge sig ind og ud efter
mulighed for at deltage

Fremtidens forening

▪ Digitalt til stede hele tiden – skal kunne være i lommen
▪ Tænk på at lægge et digitalt lag hen over de sportslige
områder, I dækker – hvad giver det af nye muligheder?
▪ De yngre ønsker andre løsninger end de ældre – men der
er også en gruppe i familiealderen, der tænker anerledes
▪ Helt nye mødeformer og beslutninger – det gælder ikke
længere om at deltage i så mange møder som muligt
▪ I skal kunne matche andre tilbud – klubtilbud er ok, men
det skal ikke bygge på de gamle forløb med bestemte dage
hver måned
▪ Der er brug for udvikling for at undgå afvikling
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