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Privat forbruget i DK
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Forventningernes samfund

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vi forventer konstant fremgang – helst med omkring 2,6% i DK
hvert år
Boligudgifterne stiger med 4% om året
Borgernes forventninger vokser også – og forventninger til
borgerservice følger med
Bedre service på mange områder
Mere kvalitet og bedre løsninger
Flere ældre borgere, længere levetid
Fra offentlige service leverancer til hjælp til selvhjælp
Kerneydelse i centrum - og væk med alt andet

Borgernes forventninger
vokser
▪ Bedre service på mange områder
▪ Mere kvalitet og bedre løsninger
▪ Nye muligheder skal udnyttes:
▪ Teknologi, bedre løsninger på gamle problemer, tidligere indsats,
bedre sammenhæng i løsningerne
▪ Effektivitet i serviceproduktionen

▪ Fra offentlige service leverancer til hjælp til selvhjælp
▪ Kerneydelse i centrum - og væk med alt andet
▪ Flere ældre borgere, længere levetid

Disruptive technology

Delivery Robot
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Disruption: At sætte sig på et
interface
▪
▪
▪
▪
▪

Uber, AirBrb og GoMore,
Tidligere Amazon, Apple og Google
Tech branchen vil søge at sætte sig på alt
De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening
I frembringer ofte uforståelig kommunikation og afgørelser til
borgerne – oplagt at tilbyde anden service som et lag ovenpå
den kommunale service
▪ Der kommer nogen og sætter sig på borgeren og gør kommunen
til engrosleverandører, hvis I ikke har bedre kundeservice og
leverer det borgerne vil have

Borgerservice
i fremtiden
▪ Det meste af det vi kender bliver automatiseret og er
bare en Bot i fremtiden
▪ Der er brug for en navigatør til borgerne ind i siloer og
systemer
▪ Bibliotekaren, Fysioterapeuttankegangen (borgeren er
en ressource) og Alfons Åbergs usynlige ven
▪ Hjælpe og navigerer i et meget komplekst system
▪ Melde tilbage til systemet

Måske får I nye chefer!

De seks generationer

Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen
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 – 2011

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

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

Babyboomers og ny teknologi
▪ De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller
ansigt til ansigt med personen.
▪ Internettet bruges men kun det til, man kan stole på
rejser, bank o.s.v.
▪ Ellers helst et brev med et godt tilbud og forklaring
▪ Et kompetent menneske, som kan hjælpe med at
forstå installerede de nye komplekse maskiner og
programmer

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Mere bevidste og kyniske forbrugere
Design, etik, idé
Vil ikke skilles, familieværdier, samfundet er vigtigt
En ny start frem for den 3. alder
Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og samfundet er
vigtigt
Giv mig det, vi har brug for og undgå afbrydelser
Hader dårlig service fra det offentlige (renovationen, når der er
helligdage, ventetid til speciallæge etc.)
Strømafbrydelser & dårlige veje er hadeobjekter
Ønsker individuel betjening og tilpassede produkter

Generation X
1967-79
▪
▪
▪
▪

Selv-centrerede, selvorienterede og ekstroverte
Workaholics, brand entusiaster og den perfekte livsstil
Har fået et chok under krisen – søger beskyttelse
Ønsker at anvende smartphone og web og andre midler,
men der skal være en i telefonen hvis nødvendigt
▪ Familiealderen – giv os service uden afbrydelser, energi i
hverdagen, gode skoler, gode trafikforhold, fjern
lukkedagen i børnehaverne!
▪ Vi vil have god behandling – hele tiden!

Generation Jones og X
og teknologi
▪ Kan godt lide ny teknologi og er med på det digitale – men
lidt langsommere end de unge
▪ Så længe det er godt, vil vi gerne ha’ det
▪ Bevidste og kyniske forbrugere og borgere
▪ Vi vil have et hurtig personligt kompetent svar
▪ Kommunikation - differentiering
▪ Skal være nemt og praktisk
▪ Vi hader det, når kommunikationen og borgerbehandling
fejler
▪ Hurtige til Trustpilot, Facebook og anden rating- også af
kommunen

Generation Y og Generation Z

▪ Netværket er vigtigt – og det er mellem peers – altså
ligesindede på samme alder
▪ Det skal være let og forståeligt – og på min mobil
▪ Verden er flydende og alt er muligt – men hvordan skal den
off. medarbejder så positionere sig – stabilitet (mor) eller
flyde med (en af kammeraterne)
▪ Vi er i gang med at skabe os selv – vær med!
▪ Erhvervsmedarbejderen skal forstå mit projekt – kom ud og
se det vi laver, crowdfunding på vej ind

Generation New Millennium
(Født 2001 - 2011)
▪ De første 16 årige i generationen er på vej
▪ MEGET digitale og forstår ikke mangel på Wifi eller andre digitale
selvfølgeligheder
▪ Mor/far eller en god veninde med sig på borgerservice
▪ Alt hvad der ikke er digitalt stammer fra forrige årtusinde - er altså fra
oldtiden!
▪ Augmentet reality hjælp dem med at finde jer og finde rundt
▪ Som borgere er de som Gen Z bare mere individuelle, mere
institutionsopdragede, mere uforstående overfor systemer,
besværligheder og manglende digitalitet
▪ Sigt efter denne gruppe og I får også de andre på plads
▪

Generationsforskelle

▪ Det kræver en del af nå over generationskløften og
forskellene i levevilkår og opvækst
▪ Bare sproget: En bjørnetjeneste, forfordelt, ulvetime (opr.
timen mellem nat og gry), udmærket opr. rigtigt godt),
Godt (og vel) lidt over - lidt under
▪ De fleste tekster på nettet er godkendt af en person over
50 år – ofte uforståeligt for de unge
▪ Vores teknologi er ikke deres teknologi – NemID på et
papkort, møde op på kontoret personligt, sige det rigtige til
sagsbehandleren

De polariserede borgere
Regionalisterne: Middelklassen nyder velstanden og de skal
nok deltage i alle de rigtige opfordringer og sorteringer
Underklassen: Mennesker, som lever på kanten og i bunden af
vores samfund.
▪ De har ofte sundhedsproblemer, ensomhed og dårlig
økonomi.
▪ De lytter ikke til kampagner og er meget svære at nå
▪ Det kræver noget helt særligt at få dem til at udfydle
skemaer rigtigt, sortere og recirkulere, spare eller gøre noget
andet for samfundet – vi når dem ofte ikke

Fremtidens borgerservice

▪ Kerneydelsen – det der betyder noget for borgeren
▪ Sammenlagte funktioner – borgerservice og biblioteker
plus andre funktioner
▪ Kommunikation efter alder, generationer og
befolkningsgruppe – væk fra massekommunikation
▪ De nye udsatte – underklassen og de nye vestlige & ikkevestlige indvandrede
▪ Tænke fra borgeren og ind i forvaltningen
▪ Skrot indberetninger og kontrol – skal plads til at arbejde
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