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Fremtidens stat 
og embedsmandsrollen
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Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)



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 på alle områder

▪ Bedre service på mange områder

▪ Mere kvalitet og bedre løsninger

▪ Fra offentlige service leverancer til hjælp til selvhjælp 

▪ Kerneydelse i centrum - og væk med alt andet
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Autoritetstroen er forsvundet

▪ Vi tror ikke længere på politikere

▪ Heller ikke på bankdirektører

▪ Ikke på embedsmænd 

▪ Eller på skolelærere – eller KL

▪ Vi tror ikke på lægen eller sygeplejen

▪ Vi er blevet vores egen autoritet på største delen af samfundet

▪ Sociale medier, brokkeklubber og fake news trækker i samme 
retning

▪ Det sker ikke på alle områder – eksempel børneopdragelse
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2017-2027

Kilde: Danmarks Statistik, 2017

2017, pers 2027, pers. Ændring

0-9 625110 695802 70692

10-19 684875 649069 -35806

20-29 768937 756866 -12071

30-39 676721 791977 115256

40-49 782457 681543 -100914

50-59 781554 766618 -14936

60-69 672558 735849 63291

70-79 513248 579694 66446

80-89 205327 332444 127117

90 + 43116 53583 10467

I alt 5753903 6043445 289542



Medarbejdere

Dyb arbejdskraftmangel fremover

Det hjælper først om 5-6 år, og der er alting alligevel 
forandret

Automatisering, outsourcing og nye forretningsmodeller

Tage sig godt af de unge og seniorerne

Passe på familiernes midt i livet

Opprioritere HRM

Centraladministrationen får også et rekrutteringsproblem



Udflytningen af statslige 
arbejdspladser

4000 arbejdspladser ER nye jobs –

lige meget hvem der besætter dem

Det kulturelle dimension bliver den vigtigste –
natur-erhvervsstyrelsen, naturstyrelsen, 
energistyrelsen, miljøstyrelsen får en andet 
kulturel dimension ved at ligge i Jylland

Det vil givet flytte embedsmændenes opfattelse 
af deres rolle at bo sammen med folk, der 
lever at det, de er sat til at regulere - social 
påvirkning
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Decentraliseringsbølge?

Tidsånden vender efterhånden – det bliver moderne at dyrke 
grøntsager på marker, have egne husdyr ud over høns og 
leve det mere enkle liv i mindre byer og på landet

Så kommer der for alvor til at ske noget med landet og 
flyttemønstre

Det skete i 1970erne, det ligger som en understrøm i tiden: 
Lokale produkter, sund leveliv, luft, motion og samvær 
etc…

Det er set før – og flere gange i historien



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.



Troværdighed 
2017

Radius:

Embedsmænd rangere 
under socialråd-givere
og på linie med 
parkerings-vagter

Journalister, brugt-
vognsforhandlere og 
politikere ligger kun 
lidt lavere

Find lige skolelærere!







Der var engang en ansvarlig 
stat!

Vi stolede på staten i gamle dage:

”Staten er god, staten er rar, staten er din mor og far”

Nu er tilliden så som så:

▪ Højspændingsmaster i Vestjylland på trods af løfter

▪ Skat smider 12 milliarder kroner væk

▪ Mange IT skandaler – jo større, jo større tab

▪ Tvangsaktivering i sygesenge

▪ Politiet skaber bødemaskiner, sygehusene har ikke råd til 
kantiner, togene kører ikke, når bladene falder

▪ Dong sælges for billigt



Den skandinaviske model
efter 2. verdenskrig 
(tog fart især i 1970 og frem)

▪ Universel dvs. alle lige adgang til offentlige ydelser: 
Folkepension, Boligstøtte, Helseydelser både fra stat, region og 
kommune, Børnepasning  og skoler, Sundhed

▪ Socialdemokratisk tankegang om et mere lige samfund

▪ Økonomiske omfordeling via skatter - borgere og virksomheder 

▪ Det afgørende er således, at der er et tilstrækkeligt indkomst 
grundlag at beskatte for at drive velfærdsstaten og de 
offentlige ydelser

▪ Det finansierer velfærdsydelserne mv. 



Nu kalder vi det 
Konkurrencestaten

▪ 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 bidrage for at blive de bedste som 
menneske, virksomhed og nation

▪ Kontrol, aktivering, opfølgning hele tiden 

▪ Staten – det offentlige - passer ikke altid på en!



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?



Den ansvarsfraskrivende 
konstruktion

Statslige selskaber:

Oprindeligt en stabiliserende konstruktion som dansk 
jagtforsikring fra 1946 (nu overgivet til Tryg), klassselotteriet, 
Tips, Kbh Lufthavn og statshavnene

Senere Storebælt og Sund & Bælt – forskydning af ansvaret ved 
store off. Investeringer

TV2 som konstruktion, DSB overført, EKF, Finansiel Stabilitet og 
Vækstfonden, selvfølgelig også Dong

Dee er statens forlængere arme udenfor den almindelige kontrol 
med staten – hvem har glæde af det?

Er det til borgerne og virksomhedernes bedste eller…..



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



https://www.youtube.com/watch?v=gmOvEwtDycs&index=3
&list=RDyeF_o1Ss1NQ

https://www.youtube.com/watch?v=gmOvEwtDycs&index=3&list=RDyeF_o1Ss1NQ


I skal være bedre til at 
forklare Jeres rolle!

Befolkningen, civilsamfundet og virksomhederne synes, I er en 
plage – mistillid

Andre sætter sig på dagsordenen frem for jer – I er alt for usynlige!

Kommunikationsfolk skaber vrede og afstand – spindoktorer og tv2 
snak gør det værre

I skal arbejde på at vise, at I er respekten værd som embedsmænd

Der er alt for mange dårlige sager i offentligheden og i forhold til 
borgere

Sommerlæsning: ”Embedsmændene af i går”



Det er embedsmændenes ansvar at 
staten opfører sig ordentligt

Der er plads til forbedring!
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Delivery Robot



Globalisering 3.0
(Industri 4.0)

Automatisering, robotisering og effektivisering af alle processer i 

danske virksomheder

Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye materialer, 

deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

Konsekvens – en andel af højt specialiseret arbejdskraft bliver 

vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi 

(rutinejobs contra ikke-rutine)

Men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive større 

(Klaus Schwab, Davos)



Hvem har ansvaret for at vedligeholde 
og videreudvikle et velfungere 

arbejdsmarked og et rigere samfund?



Institutionaliseringen
af børn



Fakta om familien

Ikke færre familier - singlerne er overvurderet

Danske familier er mere sammen med deres børn end for 15-25 år 
siden

72% bor sammen med far og mor 

65% af danske børn vokser op med begge deres biologiske 
forældre

18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far)

10% bor med forsørger og ny partner

Familien er blevet et valg 

Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen





Indkomstfordelingen 
for familier, 2016

(3,51 mio. familier)
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Generation Z

”Vi gider ikke dem, som laller rundt”                 (Modsat (hvor det i 

00erne lød ” Der skal være plads til alle”) 

Mere strømlinede – en krisegeneration

Aldersmæssigt er de mellem 16 og 26 år og de ældre er på vej 
ind på arbejdspladsen.

De er nogle super kompetente digitale indfødte – men hvem 
fandt på Nemid 

Stor forståelse for netværk og forretning i den multiglobale 
verden

Men socialiseringen stammer fra daginstitutionerne

Arbejde sammen sådan nogle som mig (peers)



Generation new millennium
(Gen 2001 - 2011)

De første 16 årige i generationen er på vej

MEGET digitale og forstår ikke mangel på Wifi eller andre 
digitale selvfølgeligheder

Augmentet reality en del af hverdagen – hjælp dem med at finde 
jer og finde rundt

Som borgere er de som Gen Z bare mere individuelle, mere 
institutionsopdragede, mere uforstående overfor ventetid, 
systemer, besværligheder og manglende digitalitet

Sigt efter denne gruppe og I får også de andre på plads



”Born digital”

http://4.bp.blogspot.com/-1mAWdYOTrDQ/Tr3cIlh44cI/AAAAAAAABK8/qCPZvwDgCT8/s1600/wzmfcn.gif


Hvordan skal de unge få plads og rum i 
et samfund, der i stigende grad 

forgubbes?





Planloven, miljøhensyn og 
fremtiden

Beskyttelseslovgivning – at beskytte landbrugsjord, men fra gamle 
dage

Det forhindrer udvikling i landdistrikterne, landbruget og på mange 
kommunale områder

Det har været noget sværere at oprette nye virksomheder og 
skabe bosætning i landzonerne

Har gjort det svært at omstille landdistrikterne 

Det har forstærket udviklingen hen mod større koncentration i 
byer og især større byer

Vi skal naturligvis gå lempeligt frem – men der er gevinster at 
hente for mange kommuner



Den nye embedsmandsrolle

Ser sig som beskytter af borgere, civilsamfund og virksomheder

De klassiske dyders vogter og folkets tjenere

Hvis vores samfundsmodel skal overleve det 21. århundrede er der 
brug for ansvarlighed og ordentlighed

Er en moderne leder, der frisætter sine medarbejdere og får dem 
til at handle efter de overordnede værdier

Tænker på de betroede midler fra befolkningen som hun/han 
forvalter

Er med til at skabe det kommende samfund



Hvor blev resten af i 
embedsmandsrollen

Serviceringen af ministre og andre politikere har nået et alt for højt 
niveau

Sammenblandingen af embedsmandsrollen og den politiske rolle 
er gået for langt

Institutionspromoveringen og den vedvarende tanke på egen 
karriere er også nået for vidt

I risikerer en befolkning, der ikke blot vil flytte jer ud til resten af 
landet men også nedlægge så meget som muligt!

Hvad hedder moderne dysfunktionelle stater: Italien, Ungarn, 
Grækenland, Tyrkiet, Polen?, UK?



Hvordan måler vi god ledelse? 

Ledelsesteorier og økonomiske konjunkturer

God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe af 
afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og ikke den 
velordnede slipsemand, som styrer det hele fra 
kommandobroen (H. Mintzberg)

Stanford University professor James G. March 
"Leadership involves plumbing as well as poetry”



Organisationer i fremtiden

Taylor er stadig grundlaget for

konstruktionen af organisationer 

og idealet på produktionsområdet

Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen af 
organisationer og hans idealmodel for et bureaukrati 
anvendes stadig i det daglige

Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og løbsk 
verden? 

Den nye organisation skal være helt anderledes!



Organisationer i fremtiden
II

W.L. Gore
– Find dine egne ideer
– Arbejde i projekter
– Selvledelse
– Men meget præcise krav til at videreføre et projekt

Google
– 10% egen tid – find på noget, du brænder for
– Innovation i mange spor på en gang
– Store belønninger til nye bærbare ideer

Whole Food
– Teams og præstationsmåling i teams
– Indkøb decentral i teams
– Ledelse via peers



Organisationers behovspyramide 
(Gary Hamel)

Diligence

Obedience

Intellect

Initiative

Creativity

Passion
Passion

Kreativitet

Initiativ

Intellekt

Akkurat, 
omhyggelig

Adlyde ordre



Frisatte 
medarbejdere 

Frisatte medarbejdere er mere glade for at gå på arbejde og bruger 
langt flere af deres kompetencer på arbejde

De er mere produktive og effektive

Deres potentiale som mennesker for udvikling og forandring 
udnyttes bedre

Det er en kunst at frisætte medarbejdere – det kræver stram 
styring af mål og en helt anden ledelsesstil – eller ingen ledere

Den stramme styring af opgaver og måske også arbejdstid er 
nødvendig for at hjælpe medarbejderne med at være frisatte
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