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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  -

▪ I Norge gerne mere end 3 % hvert år

▪ Det gælder det såvel det materielle som det 
immaterielle i livet

▪ Nordmænd i almindelighed som borgere, forbrugere  
og kunder høje krav til produkt og service  

▪ Det skal gå fremad og opad konstant, hver gang ellers 
opleves det som tilbagegang
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En Verden med 7 snart 8  mia. 
mennesker

Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)

Middelklassen vokser dramatisk



Den nye middelklasse

▪ Udgør i dag over 2,5 milliarder 
mennesker

▪ Har et kraftigt voksende 
forbrugspotentiale

▪ Vækst i antal fortsætter med 10% om 
året

▪ Vækst i forbrug 10% om året – ud over 
tilvæksten i antal

De er på samme spor som:
– Den amerikanske middelklasse i slut 

1930erne
– Den europæiske kom i løbet af 1960’erne



Hvad ønsker den nye globale 
middelklasse?

▪ Som os efter 2. verdenskrig vil de gerne have : 

▪ Større tryghed, sikkerhed  og sundhed for børn og sig 
selv – velfærdssystemer

▪ Bedre tilværelse for den næste generation dvs. børn  i 
form af uddannelse, bolig, sikker mad, biler, rejser og 
begyndende småluksus

▪ Luksus er det, vi ikke havde råd til selv – altså de 
almindelige middelklasse produkter

▪ Rettigheder, demokrati og ligestilling ….



Megatrend
A New World Order  



The west is no 
longer the best 

▪ Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  havde vi stadig 
opskriften på de rette politiske og økonomiske 
styreformer 

▪ Demokrati og reguleret kapitalisme

▪ Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak og 
Afghanistan 

▪ Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning

▪ Derfor  har  USA i en lang periode og NO -EU  været 
usikre  med hensyn til Syrien, Irak, Rusland og 
Nordkorea 



Usikker tid 
Norge og EU frem mod 2030  

▪ En ny mangfoldig verden  ser sit lys med mange 
forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog og 
økonomiske magtcentre.

▪ Ressourcerne bl.a. de digitale data, energi, 
infrastruktur og magten over dem lige så vigtig som 
militær kapacitet. Nordstream 2 - gazprom 

▪ En uforudsigelig verden – usikkerhed og forvirring 

▪ Vi skal være klar på at blive klogere … 



The New Normal 
frem mod  2030

▪ Norge og Europa skal demonstrere, at vi er bedre hver gang!

▪ Mangfoldighed i tilgange til salg, service og produkter afhængig 
af land, kultur og subkultur

▪ Afgørende-faglighed og feltarbejde at forstå land, kultur, 
subkulturer og omsætte til målrettede produkter og services 

▪ Rusland og Brexit har og vil ramme os hårdt- Iran, 
handelsaftalen med USA.

▪ Konstant - at der opstår nye konflikter og udfordringer, som 
rammer vores samfund og arbejdsmarked. 
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BE GOOD
Tidsånden frem mod 2025 

▪ Gøre noget godt – en forskel 

▪ Hjælpe verden, redde folk, 
redde dyrene, kloden, 
regnskoven mv. 

▪ Alle er positive overfor  miljø 
og klimaaftalen Paris og FN 
verdensmål!

▪ Virksomheder kæmper om at 
være de bedste

▪ Alle politikere er grønne!



Miljø og klimatilgangen

▪ Miljø  og klima er centrale og indlysende for os alle - vi skal have 
ren luft, rent vand og gode vilkår på resten af miljøområderne 

▪ CO2 og global opvarmning er stadig et HOT emne

▪ Men Paris aftalen ser ud til at få effekt – alle har efterhånden en 
interesse i at begrænse udledningen

▪ Mål: Kun 40 gigatons CO2 udledning i 2030 i verden Forventet 
ellers 55 Gt – i 2015 er udledning ca. 37 Gt

▪ Tænkes ind i planlægning af byggeri, transport, service og 
kommunal drift…..



Disruptive technology
Mega Tech 2030



Det 3. led af den digitale 
revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation, salg 
og borger og kunderelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer, produkter og services 

▪ Digitalisering i form af automatisering og optimering af alle 
sektor og brancher såvel system som  materialer 

▪ Vi lever i  en mega - bølge af nye teknologier, som smelter 
sammen og bruges på kryds og tværs af brancher og sektorer –
så vær åben og nysgerrig

▪ Vi kommer alle til at bruge og elske teknologier, som vi ikke 
kender og vi måske troede var ude. 



3D  print



Selvkørende køretøjer
transport, sortering mv.



Big Data 
Hvad, hvorfor og hvordan? 

▪ Data (Volume) vokser eksplosivt i disse år

▪ Hastigheden (Velocity) – behandle og systematisere

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

▪ Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

▪ Nedbringe offentlige udgifter med 15 til 20 %

▪ Bedre viden om borgere, indgange, og arbejdsgange og hvor 
man kan gøre det bedre og mere effektivt!

▪ Kombineret med bloc chain systemer, som sikrer, at data på en 
krypteret vis flyder de rette steder hen. 

▪ I dag mange lukkede datasiloer 



Industriproduktion 4.0

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

▪ Oftest Machine Learning 

▪ Revolution  på drift og servicen - 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.  



Hvad kan erstattes?



Demokratisering af viden og 
service 

▪ AI – Kunstigt intelligente systemer kan give flere 
mennesker adgang til viden, som de aldrig tidligere 
kunne skaffe sig. Dr. Watson 

▪ Reel demokratisering af viden - Give ansatte og borger 
viden om sundhed, diagnose og behandling. 

▪ Bedre og lang mere service Dr. Watson Jill 

▪ Fra MOOCS til personlig tilpasset læringssystemer for 
ansatte og borgere - Area9



Det åbne globale Tech 
arbejdsmarked

▪ Amazone intelligent Turc, - Worksome (DK)

▪ Digital platform  - hvor arbejdskraft og specialiseret 
arbejdskraft  til salg world wide

▪ Tilgængelighed 24/7

▪ Transparens  med hensyn til pris, kvalitet og erfaring-
rating 

▪ Afgørende – salg af standard eller ekspertviden

▪ Freelancer grupper – de eftertragtede – de som er 
nødt til det.  20 % i 2025 





Den skandinaviske model
efter 2. verdenskrig tog fart 

især i 1970 og frem

▪ Universel rettigheder dvs. alle lige adgang til 
offentlige ydelser uanset køn, socio- økonomisk 
baggrund 

▪ Folkepension i 50 årene, boligstøtte

▪ Sundhedsydelser, børnepasning  og skoler  

▪ Uddannelsesstøtte  i 1970erne

▪ Arbejdsmarked – arbejdsmiljø - arbejdsskade

▪ Den første social reform i DK 1933 - Socialsystemer –som 
sikrer folk ved sygdom, handicap mv.

▪ Et støtte og sikkerhedsnet –som beundres worldwide



Velfærdsstaten udvikling over 
tid!

▪ Et kompleks offentlig system med mange tilbud og 
ydelser – alle modtager og yder! 

▪ Vi tager systemet for givet ” Det må det offentlige 
tage sig af ” Hvem har ansvaret?

▪ Kompleks system med mange veje og afveje - svært at 
orientere sig som borger og ansat!

▪ Udgifter vokser af sig selv …….

▪ Derfor reformer og stramninger på arbejdsmarked, 
socialområdet mv. 



Staten på banen 
især 2001!

▪ Staten på banen med styring til tiden præget af kontinuitet fra 
1993 til 2020!

▪ Større enheder – samme kvalitet og standarder 

▪ Dagsorden national på de fleste områder ” Kommunalvalget, 
hvad betyder det for mig?”

▪ Decentralt ansvar men utrolig centralt fastlagte standarder på 
økonomi, sundhed, ældre, arbejdsmarked, sociale system.

▪ Hvis I lever ikke op til standarder og vores krav så griber vi ind –
konsekvens https://www.youtube.com/watch?v=gmOvEwtDycs

https://www.youtube.com/watch?v=gmOvEwtDycs


Fremtidens velfærd systemer 

▪ Politisk enighed om velfærd staten og 
velfærdssystemet og sikkerhedsnet fremover 

▪ Dog ”Lang flere skal forsørge sig selv” og det 
uendelige udgiftspres fra alle områder tvinger 
politikere og embedsmænd til hele tiden at overvåge 
potentielle besparelsesområder

▪ Stor intern konkurrence på alle områder af 
velfærdsstaten – kommuner har ansvar og udførende 
opgaver  for alle dele af velfærden 



Styringsparadokset!

▪ Mange ansatte ønsker mindre styring og mere 
faglighed og egen indflydelse i arbejdet! 

▪ Uanset hvad - vil der være behov for styring…

▪ Men hvilke pejlemærker udover lovgivning skal der så 
styres efter?

▪ Borgernes ønsker

▪ De ansattes ønsker og definition af det rigtige arbejde 

▪ Politikernes og ledelsens fortolkning af lovgivning og den 
gode implementering!



ca. 10.15 til 10.30 



Demografi i Norge og Norden  



Trends  nordiske lande de 
næste 10 år

▪ Voksende befolkninger undtagen på Grønland

▪ Øget vækst i Norge, Sverige og Island pga. indvandring 
og flygtninge

▪ Vi er ramt af den sølvgrå Tsunami i de nordiske lande 
pga. høj gennemsnitlig levealder

▪ Konsekvens stort pres på sundhedsudgifter i vores 
velfærdssystemer 



Kilde: Statistics Norway, 2016

Befolkningsudviklingen
Norge 2017-2027

fra ca. 5,2 til 5,7 mio. 
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Urbanisering 

▪ Tilvækst i mange størrelser af byer

▪ Den fysiske planlægning 

▪ Infrastrukturen 

▪ Veje og den kollektive

▪ Forberede fremtidens bosætning

▪ Hensyn til natur og mennesker

▪ Afbalancering af de mange hensyn

▪ Kompleksitet …





Livets nye faser! 
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De løbske borgere
og de store forventninger

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 -



Mellemkrigs generation
Født mellem 1919 -1939

79 til 99 år  

▪ Kun ca. 7% af befolkning i dag 

▪ De ældste og dårligst uddannede i vores samfund -
husker en barndom præget af nøjsomhed og arbejde

▪ Bruge det hele – imod madspild 

▪ Digitale analfabeter

▪ De er forsigtige og tilbageholdende og venter på deres 
tur – opmærksomhed og hjælp 



68’erne 
født 1940 - 54

ca. 64 år til 78 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 forskelle

▪ De har udfordret autoriteter livet igennem …….

▪ 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



ca. 52 til 63 år 

▪ Født 1955-66– kaldet generation Jensen 
▪ Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug
▪ Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige succes er 

familie, karriere og fritid i forening
▪ Teknologi:  Båndoptageren 
▪ Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og samfundet er 

vigtigt 
▪ Joness – konkurrence - penge, status og position 
▪ Gerne redefinere sig for hver livsfase!
▪ Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det 

rigtige(etikken/ideen)
▪ Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre



Generation X
født 1967-79

ca. 39 til 51 år

▪ Historisk - færre børn i løbet af 1970’erne bl.a. på 
grund af kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og 
krise

▪ ”Jeg smider dig lige en mail”
▪ Micro-elektronik og videomaskinen – when it fits in.
▪ Den personlige succes – eget ansvar ……
▪ Utroligt arbejdsomme og optaget af resultater på 

arbejdspladsen 
▪ Gerne en høj løn og helst meningsfuldt arbejde  - (titel  

ikke så vigtig) 
▪ Fleksible arbejdstider og resultater 
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Generations Jones og X
som borgere!

fra 38 til 63 år

▪ Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke loyale mod 
butikker og  myndigheder.

▪ Tilværelsen  skal være lækker, designet og personlig 

▪ Det skal signalere status og penge nok såvel fysisk og digitalt 

▪ Raseri og vrede – hvis man ikke får det ønskede

▪ Den gode middelklasse vil forsøge at spare op i pension, bolig og 
forsikringer for at få det serviceniveau, som de selv anser for 
passende.

▪ Skrabe - modellen nej tak. 

▪ Forbrugere og service, Tak ……..



De digitale indfødte 



Modern Family 

▪ Både far og mor på banen ”Vi vil det bedste for vores 
børn”

▪ Alle potentielle talenter skal foldes ud!  

▪ Børn lærer hurtigt forhandling og får indflydelse  på 
familiens indkøb, fritidsliv og oplevelser

▪ Individualisering mod egen familie og venner  medfører 
store forventninger til den  individuelle tilgang og 
engagement i enkelte  barn og familie



Digital Natives
Z og New millenium 

▪ Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, musik ( 
multitasking)

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  
www.youtube.com, www.facebook.com, www.snapchat.com, 
www.instagram.com, Twitter mv. 

▪ Lukkede kredsløb på SoMe

▪ Mobil = den personlige genstand – med på rejsen til at blive 
voksen.  Ca. 10 til 12 år

▪ Glad for provinsen Norge, men verden venter…….

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/


De yngre og service

▪ Hurtig, nem, lækker og visuelt 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 familien ve og vel 

▪ 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 er nødt til at udvikle 
forskellige tilgange 

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


2017 – 17 % 



Mangfoldig service og tilgang

▪ Alle ønsker 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  udvikling af den kommunale 
service  

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



Kommune og interface med 
borger

▪ Uber, AirBnb og GoMore 

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

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

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

▪ Reel borgerservice – forkorte og forenkle vej og kontakt mellem 
kommune og borger 

▪ En digital indgang frem for flere på hvert område –
drømmescenarie …







Medarbejdere

▪ Stor arbejdskraftmangel fremover måske slut om 5-6 
år, og der er alting alligevel forandret

▪ Teknologiens indtog - Automatisering, outsourcing og 
nye forretningsmodeller

▪ Rekruttere fra  Norden, Europa og Verden –f.eks. på 
europæiske jobplatforme Eures. 

▪ Virksomheder og offentlige organisationer – nødt til 
bredere og mere åben strategier for rekruttering i 
form af uddannelse af egne og nye medarbejdere –
freelancere mv.



▪ SYNLIGE karrieremuligheder og personlig udvikling 
skræddersyet til mig med mange udviklingstrin

▪ Fleksible arbejdstider med forståelse for andre interesser 
end arbejde og meget fryns – ja tak 

▪ De unge de mest stressede på arbejdspladsen (A4)

▪ Store performance krav til sig selv 

▪ Fair og retfærdig løn og arbejdsmiljø – hvad får jeg ud af det? 

▪ Gerne en titel  og noget at være stolt af -

▪ Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig!

De unge og forventninger 
til arbejdspladsen 



Alle er forskellige!

▪ Primadonnaen:  Høj faglighed er meningen med 
arbejdet, (mening, opgaver og løn)

▪ Karrieremennesket : Opgaver, især udvikling og næste
hop i form af løn og titel

▪ Lønmodtageren:  Leverer de aftalte opgaver, men 
lever i fritiden og for familie og venner.

▪ Pragmatikeren :  gode arbejdsvilkår, miljø, kollegaer. ( 
Arbejdspladsen, opgaverne og lønnen)

https://www.saxo.com/dk/motivation_helle-hedegaard-hein_indbundet_9788741252278


Den visionære strateg  eller den pragmatiske og 
driftssikre pragmatiker?



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
▪ Daglig praksis - evig forandringsproces - god praktisk ledelse er

komplekst kludetæppe af afbrydelser, spørgsmål og
stillingtagen. H. Mintzberg.

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

▪ Det gør os tilfredse med jobbet 

▪ Social støtte fra chefen.

▪ Indflydelse på arbejdet.

▪ Social støtte fra kolleger

▪ (NAF2017)



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

FAST ARBEJDE HVER GANG I DE MANGE RELATIONER 



Politiske 
organisationer 

▪ Politikere forgår og embedsværket består

▪ (Sir Humphrey – Yes minister)

▪ Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation  og 
politikere/lovgivere er ikke altid nemt.

▪ Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre og udvikle 
systemer, hvor man har indflydelse og mulighed

▪ Hvis man ikke har fokus på driften, borgerne og motivation af 
medarbejdere og ledere, som kan motivere og begejstre, så 
lykkes opgaven ikke.



https://www.ledelseskom.dk/



Fremtidens organisation!

▪ Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen af 
organisationer og hans idealmodel for et bureaukrati anvendes 
stadig flittig også

▪ Hierarki, kontrol og faglige siloer - hvorfor er intet ændret på 
100 år i en global og løbsk verden? 

▪ Hvor vi ved, at reel innovation ofte sker på tværs af faglighed og 
i samarbejder med flere fag!

▪ Med andre ord – fremmer jeres formelle eller uformelle 
strukturer  kerneopgaven, en effektiv drift, medarbejdere med 
klare mål for arbejdet 

▪ Alternativt er det brug for forenkling – oprydning eller 
klargøring ……………..





Ledelse,  mennesket
også i fremtiden 

▪ 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. 

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



Forandring  

https://www.youtube.com/watch?v=2TMYzOTTSpM

https://www.youtube.com/watch?v=2TMYzOTTSpM




Demografi Norge
Absolutte tal 2017-2037

fra ca. 5,2 til 5,7 mio 

2017, pers 2027, pers. Ændring

0-9 627566 665433 37867

10-19 635066 659686 24620

20-29 716760 715792 -968

30-39 704742 819182 114440

40-49 743594 735773 -7821

50-59 670973 738526 67553

60-69 570588 634651 64063

70-79 380047 498442 118395

80-89 176084 257204 81120

90 + 45130 50034 4904

I alt 5270550 5774723 504173

Kilde: Statistics Norway, 2016
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