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Digitalisering og medier

▪ Digitalisering af medierne – det diffuse medielandskab

▪ Mere flygtig medievirkelighed for DA

▪ Besværliggjort adgang til legitimitet og omtale

▪ Kraftigt voksende hurtighed i mediebilledet på DA 
sagområder

▪ Ustyrlighed i budskaber, spredning og fortolkning

▪ Behov for 24 timer beredskab på en række områder



Arbejdsmarkedet i fremtiden i 
den danske model

Reguleringsmodel i fremtiden på arbejdsmarkedet

▪ Traditionel regulering på området har specialiserede, 
koncentrerede parter overfor hinanden

▪ Vi er på vej mod en model med specialiserede, 
koncentrerede parter med fælles interesser (LO og DA), der 
har en diffus og spredt modpart, hvis interesser kanaliseres 
gennem det politiske system

▪ Rammebetingelser får en langt større rolle

▪ EU sætter den danske model under pres med mere til det 
livbaserede arbejdsmarked 

▪ Brexit en trussel – centraleuropæisk model vinder



DA i fremtiden

Interessevaretagelse i informationssamfundet – fra traditionel 
interessevaretagelse til en helt ny organisationsmodel 
– Nye partier, ny politik

– Nye politikområder – værdier, service, folketinget som 
serviceadministrator

– Middelklassen har vundet diskursen om samfundet

– Uklare modsætninger

– Konfliktlinier på kryds og tværs

– Ny agenda – setting

– Beslutningstagen som en garbage can model – deltidsdeltagelse, aganda-
påvirkning og strømme af informationer, deltagere og beslutninger 



Agenda-sætning

Ekspert agenda:

Sektorinteresser: Myndigheder, ministre & ordførere, 

virksomheder, faglig personale, eksperter

organisationer og specialiserede mediefolk

Den store offentlige agenda:

Forbrugere, borgere, politikere, partier, organisationer & foreninger,

TV, alle medier, alle journalister, 

masser af deltidsdeltagere og newcomers,

Eksponeringsområde for medie-darlings

Eksplosiv agenda

Kilde: Kingdon: Agendas, Alternatives and public Policies

Specialist agenda

Kun begrænset offentlig interesse

For emnet



De løbske dagsordener 
og beslutninger

▪ Garbage can desicion
making

▪ Deltidsdeltagere mv.

▪ Konsekvenser:
▪ Præcis i sin kommunikation

▪ Klare konkrete budskaber 
vedr. den danske model, løn, 
uddannelse mv.

▪ Sårbarhed øges via de 
konkrete eksempler



Tilliden til stat og 
embedsmænd er lav

Norstat for Altinget (marts 2018):

Knap hver anden tror på, at 
embedsmændene overholder 
loven, mens knap hver femte er 
skeptisk.

Lidt mindre overbeviste er 
danskerne, når det kommer til, 
om embedsmændene holder sig 
til sandheden. 37 procent er enige 
i, at de holder sig til sandheden, 
mens 28 procent er uenige heri.



Staten i fremtiden

Fra socialstat over konkurrencestat til den 
selvtilstrækkelige stat

Staten beskytter i første række altid sig selv og statens 
embedsmænd lukker sig om sig selv

Det ses også på politikere, der i stigende grad vedtager 
symbol-politik, politik som ”markerer”, ”sender et 
signal”, ”udtrykker vores værdier”, ”sætter en grænse”, 

Opdragerstaten – stille krav om borgernes adfærd

Den statslige umulighed – nationalstaten er truet



Staten som stat i fremtiden

Max Weber: Staten er den menneskelige sammenslutning, der med held 
opretholder et legitimt voldsmonopol inden for et givet territorium. 
(Evnen og viljen til at håndhæve lov og orden inden for statens 
grænser)

Egen valuta, kontrol over grænserne, retsvæsen, politi, militær, eget 
økonomisk råderum mv.

Det er alt sammen truet eller væk – den danske stat har afgivet mellem 
50-80% af sin suverænitet til andre organer siden 1945 (EU, FN, NATO, 
Int aftaler, konferencer og domstole mv)

Har facebook, Google mv mere magt i Danmark end staten?

Hvorfor er staten så fikseret på kommuner og regioner?

Er vi på vej mod det selvbeskyttende stat?





Hvor står DA strategisk i  2025 
?

Borgen

Ikonet

Trendfollower



Fremtidens digitale medier

De sociale medier udvikler sig hurtigt og de håndholdte medier i 
lommen er fremtidens platform

Blogs, instagram, influencers og autenticitet: Det er ok at tage imod 
penge og produkter, men man skal fortælle, hvis vinge man er 
under - mening med produktet har betydning

De bedste er de uafhængige – og dem man selv kender personligt –
brug de personlige historier hos Jer

Det er være med på det digitale er en adgangsbillet til de unge og de 
helt unge teenagere - efterhånden også de yngre på alle områder 

Tillid digitalt! – vis det på nettet!
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