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Frivillighed har eksisteret i flere århundreder. Med afsæt i 
mindre private velgørende sammenslutninger har den gen-
nem tiden udviklet og forgrenet sig til den frivillighed, vi 
kender i dag, og som tilkendes en stadig mere betydningsfuld 
rolle i samfundet og i stigende grad anses som en nødven-
dighed. Derfor skal vi også værne om frivilligheden og om det, 
vi sammen løfter og skaber til gavn for så mange.

I Mødrehjælpen oplever vi, at frivilligheden er på alles læber, 
og det med rette. Bag det frivillige engagement gemmer der 
sig uudnyttede ressourcer. Med frivillighed kan vi mere. Mere 
frivillighed betyder mere Mødrehjælp der, hvor behovet er, og 
hvor hjælpen måske ikke er nær. I dag hjælper Mødrehjælpen 
mange, men vi oplever også et øget behov for den afgørende 
støtte, vi yder, både i de større byer, men særligt også ude i 
de mindre lokalsamfund. Tiden er derfor til, at Mødrehjælpen 
bør være mere ambitiøs på frivillighedens vegne. Derfor ser 
Mødrehjælpen et stort potentiale for at hjælpe endnu flere ved 
at have større ambitioner for udvidelsen og udviklingen af frivil-
ligområdet. 

Skal vi være i stand til at kvalitetssikre fremtidens frivillighed 
i Mødrehjælpen og fortsat frembringe de bedste løsninger på 

frivilligområdet til gavn for vores brugere, kræver det, at vi 
forstår fremtiden endnu bedre. 

Politiske, økonomiske, sociale og teknologiske fremspring er 
blandt de determinerende faktorer, der fortsat vil påvirke be-
tingelserne og udviklingen af den frivillighed, vi kender i dag. 
Ved at bringe fremtiden ind i nutiden har vi derfor skabt fire 
fremtidsscenarier, der giver os et muligt indblik i, hvordan 
verden vil se ud i 2027. Med hjælp fra scenarierne har Mødre-
hjælpen fundet en metode, hvormed vi kan arbejde langsigtet 
strategisk med frivilligheden. Ved at dele disse scenarier kan vi 
forberede os bedre på den fremtid, som vi skal bidrage ind i 
gennem en udvidet forståelse af, hvordan vi fremadrettet kan 
samarbejde og dermed skabe bæredygtige frivilligfundamenter 
til gavn for endnu flere sårbare gravide og børnefamilier. 

Mads Roke Clausen
Direktør

ForordIndhold
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Gennem arbejdet med scenarier har Mødrehjælpen forsøgt at 
foregribe og at få indblik ind i de hastige forandringer, som sker 
i samfundet, og gennem scenarierne at beskrive alternative 
samfund, som vores nuværende samfund muligvis kan trans-
formere sig til i 2027. 

En tværfaglig scenariegruppe, bestående af ansatte i Mødre-
hjælpen, har på baggrund af statistisk materiale, ekspertudsagn, 
megatrends samt eget kendskab til det frivillige felt identificeret 
de mest markante usikkerheder, som vurderes at komme til at 
præge samfundet i Danmark. Disse usikkerheder vil derfor også 
være afgørende for den fremtid, som Mødrehjælpen ser ind i, 
og som vil have indflydelse på Mødrehjælpens strukturer, aktivi- 
teter, målgruppe, finansiering osv. 

Usikkerhederne er efterfølgende blevet grupperet og kon-
denseret, således at der på denne baggrund kunne skabes to 
akser, som indbefattede de mest afgørende usikkerheder, som 
vi ønsker at undersøge, og som danner udgangspunkt for at ud-
vikle fire forskellige scenarier. De udvalgte akser har en bredde, 
hvori væsentlige usikkerheder kan indlæses og udfoldes.

Hvorfor 
For at understøtte vores strategiske arbejde og gennem 
scenarier at forberede Mødrehjælpen på forskellige typer af 
samfund i fremtiden. 

Hvad
Fire udfordrende og forskellige, dog realistiske, scenarier om, 
hvordan det danske samfund 2027 kan komme til at se ud.

Hvordan 
Ved en kombination af Mødrehjælpens alsidige kræfter i en 
scenariogruppe, ekspertudsagn om fremtidens frivillighed, 
input om globale megatrends, hårdt arbejde og en god 
portion forestillingsevne.     

Scenarieprocessen Væsentlige usikkerheder

En liste af usikkerheder er blevet kondenseret til 
de fire væsentligste usikkerheder, som samfunds-
scenarierne tager deres afsæt i.
 
Fællesskab   Individualitet
Centraliseret  Decentraliseret
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Akser og samfundsscenarier Scenariernes spændingsfelter
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Kapitalernes 
kongerige

A B

CD

Fællesskab

Aftensol over 
velfærdsstaten 

Det innovative 
fællesskab 

Individualitet

Centraliseret Decentraliseret

Den tredje istid

Scenarie A – Aftensol over velfærdsstaten beskriver et samfund, som 
placerer sig i spændingsfeltet mellem det centraliserede og fællesskabet.

Scenarie B – Det innovative fællesskab beskriver et samfund, som 
placerer sig i spændingsfeltet mellem det decentraliserede og fællesskabet.

Scenarie C – Kapitalernes kongerige beskriver et samfund, som 
placerer sig i spændingsfeltet mellem det decentraliserede og det individuelle.

Scenarie D – Den tredje istid beskriver et samfund, som placerer sig i 
spændingsfeltet mellem det centraliserede og det individuelle.
 

A

B

C
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Det danske samfund anno 2027 er hårdt presset 
af den stigende demografiske ulighed. Gruppen af 
arbejdsdygtige borgere er på nuværende tidspunkt 
så lille, at den ikke kan opretholde det stadigt 
stigende økonomiske pres, der er på velfærdsydelser 
i samfundet, og som i særdeleshed går til den store 
gruppe af ældre, der har forladt arbejdsmarkedet. 

Samfundsscenarier år 2027

Landets store udfordring er nu, hvordan alle borgere 
skal få dækket deres behov for velfærdsydelser. 
Hvordan skal staten og samfundet i øvrigt
organisere sig?  
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Strategien blev udarbejdet og vedtaget i 2012, trådte i kraft 
1. januar 2013 og gælder til udgangen af 2016.

Mødrehjælpens nye strategi Mere Mødrehjælp bygger videre 
på strategien Vi tror på dig 2008-2012, hvis primære målsæt-
ninger var udvikling af nye, resultatbaserede indsatser for 
målgruppen og styrkelse af fortalervirksomheden.

På begge områder er Mødrehjælpen kommet meget langt 
og målene med strategien er i vid udstrækning opnået i 
dag. Mødrehjælpen har opnået en stærk position og bred 
anerkendelse i det velfærdspolitiske system, blandt andet 
fordi Mødrehjælpen har været firstmover med udvikling af 
resultatbaserede indsatser, der viser kvaliteten og effekten 
af organisationens rådgivnings- og behandlingsindsatser, 
samt med sociale cost-benefit-analyser, der viser den store 
samfundsøkonomiske og menneskelige værdi af organisatio-
nens arbejde.

Fællesskab og solidaritet er dyder, som er 
tungtvejende, og strukturen i samfundet 
har sine historiske rødder i dette post-
industrielle samfund, hvor fagforeninger, 
folkeskoler og staten stadig står stærke 
og stabile efter godt 75 år som den sam-
lende faktor for Danmark. Staten laver 
stordriftsløsninger til hele befolkningen 
efter mottoet ”One size fits all”, og derfor 
er der lighed i samfundet og en stor mid-
delklasse. Følelsen af ansvar for hinan-
den i civilsamfundet er lille, da den frem-
herskende holdning er, at samfundets 
problemer må klares af staten gennem 
den høje skat, som betales. 

Tryghed og sikkerhed er vigtige værdier i 
samfundet, og i disse år sker der en vold-
som stramning på udlændingepolitikken, 
og nationalistiske strømninger er taget til, 
da det globale samfund accelererer hur-
tigere og hurtigere, og der er et massivt 
pres udefra på Europas grænser. Mistillid 
og kontrol trives, og fællesskabsfølelsen 
og solidariteten holder sig indenfor den 
danske grænse.  

Men presset på de offentlige ydelser 
stiger, og særligt belastet er sund-
hedsydelserne, som i dag har overhalet 
de sociale ydelser. Skattetrykket har ikke 
ændret sig de seneste mange år, men 
finansieringen slår ikke længere til, og 
den store gruppe af ældre borgere, som 
er trådt ud af arbejdsmarkedet, er res-
sourcestærke og stiller krav til kvalitet og 
services fra det offentlige. Danmark står 
overfor et paradigmeskifte, og der er et 
spirende, liberalistisk modtræk blandt 
den yngre arbejdsstyrke truer det ellers 
så solidariske og fællesskabsorienterede 
samfund. Holdningen er, at man vil være 
herre over egen succes og fiasko, og at 
det skal kunne betale sig at være am-
bitiøs og arbejdsom. 

Staten, som fordeler Danmarks ressour-
cer, bruger civilsamfundet og NGO’erne 
til at udfylde hullerne i nettet af sociale 
aktiviteter og sundhedstilbud. Og hul-
lerne bliver ved at vokse, samtidig med 
at civilsamfundet er af den opfattelse, at 
ansvaret påhviler staten og ikke den en-

kelte borger. Den store gruppe af borg- 
ere, der ikke længere er aktive på arbejds-
markedet, er i høj grad fysisk og mentalt 
aktive og prioriterer sport, rejser og fæl-
lesskabsaktiviteter. Hvis man deltager i 
frivilligt arbejde, må dette ikke forhindre 
den enkelte i at dyrke egne interesser. 
Incitamentet til udviklingen af kreative 
og innovative initiativer i civilsamfundet 
mangler, og samfundet er i en reaktiv og 
afventende position, hvor alle borgere 
står fast på egne krav til statslige ydelser.    
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Flere ældre Højere frivilligt
serviceniveau

Øget behov for
selvrealisering

Øget 
påskønnelse

af familie-
værdier

Kvalificerede
og ressource-

stærke
frivillige

Vækst i
netværk

Mindre
arbejdsstyrke

Innovative/
forebyggende

offentlige
indsatser

Færre 
skattekroner

Vækst i
familier med
problemer

Flere 
kompetente

forældre

Lavere
offentligt

serviceniveau

Negativ indflydelse
Positiv indflydelse

System – Aftensol over velfærdsstaten



Det innovative
fællesskab

Samfundets parter spiller en aktiv og 
central rolle, når løsninger på samfunds-
udfordringer decentralt bliver defineret, 
udviklet og eksekveret på lokalt plan. 
Arbejdsløsheden er historisk lav, skatte-
trykket er højt, og der udvikles nye typer 
af seniorordninger, som imødekommer 
den ældre arbejdsstyrke og medvirker til 
at trække pensionsalderen op. Staten og 
kommunerne fungerer i dag som proces-
facilitatorer, der indgår partnerskaber for 
at skabe helhedsorienterede løsninger af 
høj kvalitet i fællesskab med NGO’er og 
civilsamfundet. 

Væksten i Danmark er markant, og tekno- 
logien er i brusende udvikling. Mange 
nye teknologiske produkter ser dagens 
lys, og særligt indenfor velfærdsteknologi 
er Danmark fremadstormende. Innova-
tive løsninger er blevet en af Danmarks 
bedste eksportvarer, og samtidig natio-
nens brand, og produkter og services 
værdsættes lige fra Tinglev til Tokyo. 

Borgerne sætter pris på, og værner 

om, tiden, fællesskabet og ”det nære”, 
og der er en udpræget omsorgskultur, 
hvor der er prestige i at skabe gode lo-
kale løsninger, der gavner samfundet 
og fællesskabet. Den politiske dagsor-
den er præget af en socialt bæredygtig 
og en grøn dagsorden, og i forlængelse 
af indførelsen af innovation og entre-
prenørskab på skoleskemaet følger fag 
i miljøbevidsthed og social ansvarlighed. 
Frivilligheden stortrives i alle samfunds- 
lag, og alle tager del i arbejdet, som an-
tager mange forskellige og nytænkende 
former, og som indeholder stor fleksibili-
tet og udfoldelse for den enkelte person. 
Der er en stor skaberlyst, hvilket be-
virker, at man både i by og på land ser 
borgere finde sammen om en sag eller et 
ønske om at skabe nyt og bedre. Uagtet 
om der er tale om konkrete aktiviteter i 
forsamlingshuset eller i varmestuen, bi-
drag til lokalsamfundet i form af urbane 
køkkenhavefællesskaber eller bedre 
pasningsmuligheder for vuggestuebørn, 
eller konkrete løsninger på et brede 
samfundspolitisk niveau udvikles og ud-

vindes det i entreprenante fællesskaber, 
som kan og vil rumme alles bidrag i troen 
på, at vi sammen skaber bedre løsninger 
til samfundet.  

Men under det kreative og omsorgs-
fulde fællesskab lurer en stigende u-
lighed i både sundhed, uddannelse og 
økonomi. Det kræver overskud og res-
sourcer at orientere sig i de mange pri-
vate og skræddersyede tilbud, og en stor 
mængde socialkapital at gøre sig gæld-
ende og opnå egne behov. Samfundets 
bedst stillede borgere sørger for at få 
de bedste løsninger selv, og den elitære 
opbygning kræver, at alle skal kunne del-
tage og rumme fællesskaberne. Flere og 
flere borgere falder fra, da økonomiske 
eller sociale evner halter, og ulighederne 
vokser på alle parametre i det danske 
samfund.      
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Mere
centralisering

Øget
service/
kvalitet

Innovation Aktivt
civilsamfund

Øget 
involvering

Svingende 
kvalitet

Tilfældighed

Decentralisering

Negativ indflydelse
Positiv indflydelse

System – Det innovative fællesskab



I dag er enhver sin egen lykkes smed, og 
der er en stærk tro på, at det enkelte in-
divid har ansvar for sig selv og kan gøre 
en forskel i verden. Her findes ingen jan-
telov, men ej heller solidaritet. Grund-
værdierne er fleksibilitet og innovation. 
Vellykkede iværksættere, organisationer, 
virksomheder, bevægelser og enkeltper-
soner hyldes som samfundets helte, der 
placerer Danmark på det internationale 
verdenskort. Personer, der ikke kan være 
med i ræset, er enten usynlige eller op-
fattes som selvforskyldt afkoblede. 

”Det bedste til mig og mine venner” er et 
helt legitimt motto, og ingen drømmer 
om at være normale. Det handler om at 
skille sig ud, men også om at have rela-
tioner og følgere til at bakke sig op i den 
vej, man går – både som enkeltperson 
eller organisation. Samfundet er dyna-
misk, og borgere med de rette kapitaler 
kan rykke hurtigt. Det kræver ressourcer 
at indgå i netværk, som er den bærende 
faktor i dag, og borgere eller sager med en 
lav social, kulturel eller økonomisk kapital 

har svært ved at gøre sig gældende. Den 
sociale mobilitet er derfor også lav, og alle 
typer af ulighed er i vækst.

Skattetrykket er lavt, og den offentlige 
sektor beskæres kraftigt i disse år, hvilket 
presser offentlige ledere til at søge effek-
tive løsninger i dialog med samfundets 
øvrige aktører. Fokus er på at facilitere 
samskabelse og individorienterede løs-
ninger sammen med stærke aktører. Af-
bureaukratisering giver muligheder for 
nye samarbejder, ideer sprudler, og der 
bliver udviklet gode løsninger på nogle 
af samfundets udfordringer, men der 
opstår også store huller i systemet. Der 
er ingen krav om dokumentation, og der 
afsættes ikke midler til evaluering, så der 
er ingen garantier for kvalitet, og der er 
stor variation i de tilbud, borgerne får i 
forskellige sektorer og landsdele. Hul-
lerne i det offentlige sociale sikkerhed-
snet og den lave kvalitet i de generelle 
velfærdsydelser gør, at private løsninger 
i højere grad bliver efterspurgt, og der er 
gået sport i at tegne private sundhedsfor-

sikringer. Privatskoler, privathospitaler og 
private universiteter skyder op og skaber 
større og større polarisering i Danmark. 
Det er fuld fart frem uden at se sig til-
bage.

Sociale medier og virtuelle platforme for 
ideudvikling og projektsamarbejde er de 
væsentligste kommunikationsplatforme, 
og det er et must at være koblet op, så 
man kan handle spontant sammen med 
andre i netværket. Og det er stærke net-
værk, og der er stor tiltro til fælles handle- 
muligheder, og menneskers lyst til at 
hjælpe målrettes især de personer, man 
kender, og dem man bor tæt på. 
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Ulighed

20 21

Mindre 
regulering Decentralisering

De "frie" 
bidrager via 

civilsamfundet

Øget individu-
alisering

Kritisk tilgang
til politisk

system

Nedskæring 
af offentlig 

service medfører 
lavere skat

Negativ indflydelse
Positiv indflydelse

System – Kapitalernes kongerige



Grundværdierne i samfundet er penge, 
effektivitet, materialisme og individua- 
lisering, og danskeren er sig selv 
nærmest, når det gælder om at ska-
be rammen om ”Det gode liv”, der er 
baseret på størst mulig selvudfoldelse 
i arbejde, uddannelse og privatliv. Res-
sourcestærke borgere trives i denne 
præstationskultur, hvor skatten er lav, 
og hvor man individuelt kan skrædder-
sy egne velfærdsløsninger og teknolo-
giske tilbud, der imødekommer indivi-
duelle behov og lyster. 

Uddannelse er altafgørende for mulig-
heden for at begå sig i dette højteknolo- 
giske og konkurrencestyrede samfund, 
og et stigende antal private sundheds- 
og velfærdsforsikringer ser dagens lys. 
Markedsøkonomien har meget få restrik-
tioner og retningslinjer, og konkurren-
ceniveauet er højt, hvilket har skabt en 
effektiv og bæredygtig økonomi for den 
gruppe af borgere, der er inkluderet på 
arbejdsmarkedet. 

Men sammenhængskraften i samfundet 
er udfordret, og teknologien understøt-
ter et virtuelt ungdomssamfund, og store 
grupper af unge har ingen fysiske ven- 
skaber. Ensomheden slår i år nye re-
korder i alle samfundslag, samtidig med 
at polariseringen af samfundsgrupper er 
i hastig udvikling, da interessen og lysten 
til fællesskab er dalende. Grupperne på 
kanten af, eller udenfor, arbejdsmarke-
det har svært ved at gøre sig gældende, 
da de ikke kan byde ind på de samfunds-
værdier, som kræves af det enkelte in-
divid, og derfor vurderes disse borgere 
i stigende grad til at være en belastning 
for samfundet. 

Deltagelse i frivilligt arbejde udføres 
udelukkende, hvis det gavner person-
ligt eller giver nyttige kompetencer og 
meritter. Organisationer og civilsamfun-
det er udfordret ift. at finde alternative 
finansieringsformer, da de offentlige 
tilskud til sektoren er under afvikling. 
Kun de mest omstillingsparate ngo’er er 
i stand til at overleve ved at udvikle nye 

forretningsmodeller, hvor en stor del af 
NGO’ens virke kanaliseres over i en aktie- 
selskabsdrevet virksomhed, der er i 
stand til at konkurrere om levering af so-
ciale indsatser på markedsvilkår.   

Fundamentet under samfundssystemet 
er gradvist ved at erodere, og hvor længe 
kan denne struktur opretholdes, både ud 
fra et økonomisk og et menneskeligt per-
spektiv, førend samfundet knækker?

Den tredje
istid
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Stigende 
ensomhed Individualisering

Øget
teknologisk

udvikling Mindre 
effektivitet

Forsikrings-
samfund

Værdier:
Effektivitet

Materialisme
Selvrealisering

Høj 
konkurrence/

udlicitering

Øget sygdom
fysisk og psykisk

Negativ indflydelse
Positiv indflydelse

System – Den tredje istid
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