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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år på mange områder:

▪ Det materielle og det mentale i vores tilværelse 

▪ Bibliotek og borgerservice et af de få steder, hvor man 
oplever at få noget og hjælp!

▪ Resten – konkurrencestaten, kontrol, opfølgning og 
fremmedgørelse i systemer 

▪ Det ændrer ikke på de store forventninger til 
hurtigere og mere tilgængelig 24/7 service!
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Den globale og digitale  verden anno  2030. 

▪ Alle under 50 år er digitale indfødte d.v.s. den første vej 

ind i verden er digital og verdensorienteret.

▪ Digitale informationer om fritidstilbud, rundvisning og 
læring i mange kulturmiljøer.

▪ Global kultur (musik, grafik, og meget andet  ) skabes 
digitalt mellem mennesker på tværs af grænser med ud fra 
fælles interesser. Worldwide.

▪ Masser af digital fritidsforbrug udover lyd, film, e-books, 
mv. 

▪ Vil den lokale og regionale kultur forsvinde?

▪ Digitalisering af al kultur og fritidsliv  fremover??



LOKAL PRIDE 
som mega-trend

▪ Et voksende antal globale nomader, de er geografisk mobile i 
ind og udland.

▪ Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, men svær at styre 
og kontrollere.

▪ Det enkelte menneske uanset alder har et Enormt stort behov 
for tilknytning til et bestemt lokalområde, by eller kommune.

▪ Kultur, fritid og biblioteket som oplysning, læring, oplevelse og 
mødested med til at styrke din stolthed over dit sted og give dig 
identitet og livsglæde. 

▪ Den aktive og relevante Folkeoplysning i  10érne !!!



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 -



De digitale indfødte 



De yngre og service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ 24/7 – What ever – When ever

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

▪ Være medskaber på produktet og service produktet

▪ Gaming og Next level 

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

▪ ud den fysiske verden !”



MEGA TECH 
og disruptive teknologi  
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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. 

▪ Massiv behov for uddannelse og efteruddannelse af 
arbejdsstyrken

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

▪ Data – fra nødvendighed til handelsvare

▪ Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

▪ Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %

▪ Nedbringe offentlige udgifter med 15 til 20 %



Internt
• Kundedata

• Webprofiler
• Salgsoplysninger
• HR-fortegnelser

• Finansdata
• Lagerdata

Eksternt 

Ustruktureret

• Mobiltelefondata / GPS
• Rejsehistorik

• Boligdata
• Befolkningsdata

• Virksomhedsdata
• Landkortdata

• Google+

• Facebook
• Twitter

• Instagram
• Pinterest

• Eksterne sensor-data

• Onlineforummer
• RSS-feeds

• SharePointdata
• Sensordata

• Tekstdokumenter

Big Data:
Det store potentiale 

Struktureret



Block Chain 

▪ Digital infrastruktur som krydstjekker på tværs af 
netværk og tjekker data er korrekte. Derved erstattes 
tredjepart f.eks. Bank ( Bitcoin)

▪ Block- chain er blokke af transaktioner, som 
kontinuerligt kæder sig sammen og distribueres i 
”skyen”

▪ Disse kæder består af krypterbare data, som tidligere 
var lukket ind i siloer / forskellige databaser nu i et 
digtalt flodleje og flyder hen hvor de skal bruges.



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

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

▪ De kommer ind alle steder og løser typisk mere 
avancerede rutineopgaver f.eks. bogholderi, løn, 
standardviden f.eks. Advokat 

▪ Formål – øget produktivitet og effektivitet i 
opgaveløsningen og service

▪ Alle kommer til at trimme organisation, opgaver, 
arbejdsgange og finde nye og bedre løsninger 



Demokratisering af viden og 
læring  

▪ 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 
ansat og borger!



Disruption: At sætte sig på et 
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 borger, bibliotek eller den 
service, man ønsker 

▪ Hvilke teknologier og udviklingsarbejder kan gøre det nemmere 
at være bruger af biblioteket eller borgerservice – next level

▪ Drømmescenarie - en indgang og ikke mange
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