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Forventningernes samfund

▪ Danskerne  forventer konstant fremgang  – helst med 
omkring 2,6% i DK  hvert år

▪ Det kan ses i boligen, på antal biler, rejser 

▪ Vi forventer fremgang både materielt og immaterielt 

▪ Forventning til servicen på det kommunale områder 
er stigende

▪ De  mange og store forventninger til hurtigere og 
mere tilgængelig 24/7 service!
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Demografi og geografi!



Befolkningsudviklingen 
2015-2030 (Prog 2015)



Nettotilflytning til danske kommuner fra Danmark, 2016,
i pct. af befolkningen ultimo året før



Fremtiden og 
fremskridtet 

▪ Pas på entydige  prognoser

▪ Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af 
flere faktorer:

▪ Geografien – opland og nærhed til større by

▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

▪ Området  DNA og samarbejde på tværs erhverv og det 
offentlige  - visionær købmandsskab /ildsjæle!

▪ Investorer og byggefolk 

▪ Se Bolius By statistik  i kommuner 2006 til 2017



Disruptive technology
Mega Tech  2030



By NeedCokeNow - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546041



Det 3. led af den digitale 
revolution 

▪ Chips og digital kraft er til stede overalt 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 
kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker
systemer og forbindelser er vejen frem

▪ Ny teknologi skal udvikles i organisation, marked, og situation, 
ellers giver det ikke mening. 

▪ Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til at 
produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 

▪ Massiv behov for uddannelse og efteruddannelse af 
arbejdsstyrken



The Digital Revolution: 
Big Data 

▪ Data (Volume) vokser eksplosivt i disse år. Fra 130 (2005) til 
40.000 exabyte i 2020 (1 mia. gigabyte)

▪ Hastigheden (Velocity) – for at behandle og systematisere data 
stiger.

▪ De mange datakilder ( Variety) struktureret –internt –eksternt, 
GPS-tracking fra smartsphones mv.

▪ Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

▪ Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %

▪ Nedbringe offentlige udgifter med 15 til 20 %

▪ Større dokumentation for gevinst ved optimeret brug af data 
end ved ny teknologi!



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ Øget automatisering og robotter med intelligente 
systemer på vej ind alle steder

▪ Revolution  på drift og servicen også i energibranchen-
bogholderi, løn, standardviden,  f.eks. Advokat 

▪ Formål – øget produktivitet og effektivitet i 
opgaveløsningen og service

▪ Vi kommer alle til at  trimme organisation, opgaver, 
arbejdsgange  mv.  



Demokratisering af viden og 
service 

▪ Robotter med avanceret intelligent technologi 

▪ De mange nye muligheder (sårbarhed)….

▪ Valideret og kontrolleret forskningsdata koblet til 
konkret tilfælde Dr. Watson 

▪ Bedre og lang mere service Dr. Watson Jill 

▪ Reel demokratisering af viden - Give ansatte og borger 
den bedste viden indenfor et område 

▪ Fra MOOCS til personlig tilpasset læringssystemer for 
borger og ansat 



Kommune og interface

▪ Uber, AirBnb og GoMore

▪ Tidligere Amazon, Apple og Google

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening 24/7 what
ever –when ever

▪ Forkorte vej og kontakt mellem dagtilbud, skole og borger 

▪ Hvilke teknologier og udviklingsarbejder kan gøre det nemmere 
at være borger og ansat

▪ En indgang frem for flere på hvert område – drømmescenarie 



De løbske 
borgere!



De mange generationer 
Forventninger og service

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

Videoen

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 2002 -



68’erne 
født 1940-54

ca. 60 til 76 år 

▪ Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 
periode med mangel og afsavn.

▪ Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 
pligter, ikke individuelle 

▪ Mange er optaget af sundhed og at optimere den ”man 
skulle helst nå det hele”

▪ Vil selv definere sygdom og alderdom

▪ Som borgere  - digitale indvandrer – et kompetent 
menneske, en telefon eller et brev



Generations Jones og X som 
borgere

ca. 37  til 59 år  
▪ Selvbevidste og krævende borgere og patienter

▪ Sundhed også dit eget ansvar  

▪ Lækker og personlig service, som signalerer penge nok. 
Status. 

▪ Dårlig offentlig service – vrede og raseri 

▪ Vi køber selv det vi har behov for….

▪ Nogle digitale og andre som 68’erne, men flere og flere 
vil forvente og foretrække  kontakt pr. e-mail og sms

▪ Forbrugere og Service – Ja tak



De digitale indfødte 



De yngre og service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ 24/7 – Whatever – Whenever

▪ Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og 
røre, følge og finde frem til uden besvær

▪ Den visuelle ikke den tekstnære tilgang 

▪ Gaming og next level

▪ Engageret og god attitude – når man møder et 
menneske ” Når man endelig bevæger sig

▪ ud den fysiske verden !”



Særlig indsats
og polarisering!

▪ Den gode middelklasse skal nok får behandling
▪ Ressourcer, frivillighed og tilbud 

▪ De er optaget af egen og familiens sundhed

▪ Underklassen – ingen uddannelse, ensomhed og 
sygdom

▪ De holder sig ofte for sig – har få til at kæmpe for sig

▪ Feltarbejdere – ud til dem – de skal holdes i hånden og vise den 
sunde adfærd og sygdomsbehandling 

▪ Det udfordrer systemet – vi kan udvikle forskellige 
tilgange – innovation og forskellighed 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg


Mangfoldig service og tilgang

▪ Vi ønsker alle en forskellig service og tilgang afhængig 
af livsfase, generation, kultur, sociale forhold mv.

▪ Et sammenhængende system – hvor vi mødes på lige 
den måde, som vi ønsker os.

▪ Det stiller store krav til de sundhedsprofessionelle 

▪ Om at yde den optimale personalized service uanset 
hvem vi er og hvor vi henvender os



Det offentlige 



Den skandinaviske model
efter 2. verdenskrig tog fart 

især i 1970 og frem

▪ Universel dvs. alle lige adgang til offentlige ydelser 

▪ Folkepension 

▪ Boligstøtte

▪ Sundhedsydelser både fra stat, region og kommune

▪ Børnepasning  og skoler  

▪ Arbejdsmarked –arbejdsmiljø - arbejdsskade

▪ Socialsystemer –som sikrer folk ved sygdom, handicap mv. 
herunder hjælpemidler 



Velfærdsstaten udvikling over 
tid!

▪ Gået fra enkelt love og sikringer 

▪ Til et offentlig system med mange tilbud og ydelser, 
som stort set alle borgere nyder godt af og modtager 
fra det offentlige  

▪ I dag tager vi systemet for givet ” Det må kommunen 
tage sig af ”

▪ Et stort og kompliceret system med mange veje og 
afveje  - hvor det kan være svært at orientere sig både 
som borger og ansat



Konkurrencestaten efter 2011

▪ Den oprindelige velfærdsstat – sikre borgere lige og 
gode vilkår i sundheds, social og 
arbejdsmarkedssystemet

▪ Stort brud med fortiden - reformer

▪ Vi skal alle bidrage – ingen kære mor 

▪ Vi skal alle konkurrere for at blive de bedste som 
menneske, virksomhed og nation

▪ Kontrol, aktivering, opfølgning hele tiden 

▪ Staten – det offentlige passer ikke altid på en!



1. Effektivitet og lille fremgang 3. Vækst og mangfoldighed 

2030

2.  Ny tilgang til velfærd og borger  
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2030
Effektivitet og fremgang  

▪ Vi står i 2030 og oplever for første gang i 2 årtier en lille 
fremgang i økonomien 

▪ Der arbejdes med at gøre alt mere effektivt på alle niveauer i 
samfundet 

▪ Digitalisering i bred forstand –De nye teknologier, som har løftet 
både produktivitet og effektiviteten i samfundet 

▪ Kommune – dørvogter og drive- in services –hurtig klar til 
selvhjælp

▪ Offentlig service til de fattige –alle andre betaler selv via 
forsikringer, opsparing og pension 

http://www.sustainabilityinsights.com.au/wp-content/uploads/2011/09/competitive-advantage1.jpg


2030 – ny tilgang til velfærd 
og borger  

▪ I 2030 – lavvækst siden 2008 betød bølge af genbrug, 
bærdygtighed og stor frivillig indsats.

▪ Den nye tilgang  med fokus på ressourcer og bæredygtighed 
med et godt liv og samfund for øje i 2020’erne

▪ Alle robotter og velfærdsteknologi indkøbes centralt via 
KTC(Kommunernes Centrale Teknologicenter), som sikrer 
forhold, standard, pris og kvalitet 

▪ Service og tilbud differentieret efter borgerens behov og ønsker 
ikke den kollektive standardvare

▪ Nyt level i kommunal service….

▪ De fleste glade for individuelle tilgang – dog 
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Vækst og Mangfoldighed i 
2030

▪ Siden 2025 gået fremad for samfund og virksomheder 
– vækst igen,

▪ Borgere er krævende og vil have full-service 24/7

▪ Ny tech sector og private virksomheder står for den 
kommunale service. (Driften er udliciteret)

▪ Kommune og medarbejdere  er myndighed og skarp 
kontrol mellem behov hos borger og den ydelse, som 
virksomhed leverer. 

•



Arbejdsmarked 
Kompetencer



Globalisering  og Digitalisering 
2.0

▪ Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”

▪ Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 
finansielle wizkids

▪ White collar sweat shop arbejde

▪ Konkurrence på arbejdskraft, funktioner og kompetencer  -
lokalt, regionalt eller globalt  

▪ Digitalisering ændrer for alvor vores arbejdsgange, systemer og 
de kompetencer 

▪ Glem diskussion om varme og kolde hænder 

▪ Vi kommer til at ændre funktioner, fagligheder på helt nye 
måder 



There’s an app for that 

▪ Fleksibel arbejdskraft  på stedet 

▪ Virksomheder henter specialiseret arbejdskraft og 
konsulent tjenester fra hele verden via Apps og 
digitale platforme

▪ Vi kender Uber,  My- clean, Airbnb,  Amazons 
Mechanical Turk – alle slags services fra produkt, 
service, og  fra ufaglært til højt specialiseret  
rådgivning.

▪ Freelancere  - Flere arbejder deltid, kortere eller 
længere periode, måske 20 % i 2025 



Det meget fleksible 
arbejdsmarked

▪ Halvdelen af alle jobs fra 2001 er væk, og  en ny 
halvdel jobs siden 2001 (sådan cirka) 

▪ De gamle rammer med aftaler og lønmodtagere er 
stadig en betydelig del af arbejdsmarked

▪ Hvorfor er prognoser for faggrupper så svære at lave?

▪ Et kæmpe løft på de digitale færdigheder og 
kompetencer er en forudsætning for at blive på 
arbejdsmarkedet 



Kompetencer og det 
kompetente menneske

▪ Den moderne arbejdskraft skal være 
▪ Fleksibelt, Innovativt, Bæredygtig

▪ Vidende

▪ Social 

▪ Kreativt

▪ Kompetent

▪ Karma!!

▪ 200 % dedikeret ……………………….

▪ Det er sgu svært at være hele tiden!

▪ Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



Ikon og ledestjerne –
en at se op til og som fortjener respekt! 

Man brænder  for at gøre en forskel -



Faglighed

▪ Høj faglig viden indenfor det område, som man 
arbejder med er eller er ansvarlig for 

▪ Garanten for, at services og tilgange er baseret  på 
nyeste faglige viden. Evidens.

▪ Løbende faglig opgradering 

▪ Forudsætning for dygtighed – at kunne formidle sin 
faglighed til andre faggrupper og indgå i konstruktive 
samarbejder



Brug din viden og indsigt i 
praksis!

▪ I fremtiden er det altafgørende
▪ at  medarbejdere på alle niveauer bruger deres viden hver 

dag til at forbedre service, produkt og processer

▪ Værdiskabelsen  forudsætter 
▪ et kvalificeret samarbejde på tværs mellem de mennesker, 

som kender produktion, service, de digitale muligheder, 
organisation,  fagområde og borgere 





Ledelse,  mennesket
også i fremtiden 

▪ Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 
sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Dyrby

▪ Evidens er vejen frem, men mennesket står i vejen. 
(magt, rutiner og best practice)

▪ Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 års 
erfaring gentaget 20 gange.

▪ Læs mere; Power - Why some people have it- and 
others dont! Jeffrey Pfeffer 2010, 
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2017-2037

2017, pers 2027, pers. Ændring 2037, pers Ændring

0-9 625110 695802 70692 718285 93175

10-19 684875 649069 -35806 713310 28435

20-29 768937 756866 -12071 709892 -59045

30-39 676721 791977 115256 773701 96980

40-49 782457 681543 -100914 779009 -3448

50-59 781554 766618 -14936 657020 -124534

60-69 672558 735849 63291 725867 53309

70-79 513248 579694 66446 656208 142960

80-89 205327 332444 127117 389074 183747

90 + 43116 53583 10467 100285 57169

I alt 5753903 6043445 289542 6222651 468748

Kilde: Danmarks Statistik, 2013


