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Biblioteket





Byer

i fremtiden

Den flettede by –
funktionerne blandet

Virksomheden uden 
hovedsæde

De nye nomader på vej fra 
oase til oasen

Dagen som en lang, fraktal 
rute igennem byen



Nomader, bystruktur, og 

pendling

Fremtidens transportmønstre bliver anderledes
Nomader i storbyen

Dagen er en sti af punkter 

Forstæderne fortættes og bliver

som centrum af byen

Pendling imellem forstæder, 

ud fra centrum og omkring-pendling hele 
døgnet

Forbruget, arbejdet og fritiden vil følge den 
ændrede fraktale rute i byen



Kilde: Danmarks Statistik

Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



Hvad lever vi af i dag?

(netto)

Eksport industrivarer 68 mia. (medico 39 mia., maskiner 19 
mia., møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

Eksport landbrug (70 mia.)

Søtransport (52-60 mia.)

Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia.)

Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

Lufttransport person og godstransport land (10 mia.) 

Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)

En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

…resten giver underskud



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver mangel på

arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Indiens high-tech center



Globalisering 2.0

Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids

– Kreative medarbejdere

– White coller sweat shop arbejde 
Digital udprikning i Dacca

Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tættere på 
markederne

Vi skal leve af det, vi er bedre til end de andre – og 
hvor vi kender markederne bedre



Befolkningens 

uddannelsesniveau
(2013)
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Tertiary education (OECD):

Danmark 40% 25-34 årige

USA 40%, Norge 48%,  

Sverige 43%, Finland 39%

Japan 58%, Sydkorea 65%, 

Rusland  57%, Irland 50%%

(2013 OECD tal)



Industriproduktion i Verden: 

USA på 1. pladsen





Fremtidens krav til digital 

duelighed:

De digitale indfødte har mange kvaliteter – facebook, 

hurtigskrivning, snapchat, google-it 

De betragter det digitale som en del af verden – findes 

det ikke på nettet, findes det ikke

Men de mangler ofte færdigheder i:

Regneark, avancerede billedprogrammer, 

matematiske modeller mv.

Kritisk dybde i informationssøgningen – øvelse i at 

finde de rigtige informationer de rigtige stedér

Langsomhedens nådegave – gør det lige rigtigt



Hvad kan man ikke få i 

Servicesamfundet?

Prøv at ringe til et telefonselskab

Gå ind i en butik eller en cafe ….får du god betjening, er 

det af en svensker eller østeuropæer

Prøv at kontakte en butik over telefonen – eller send en 

mail til din internetleverandør, eller bestil en taxa en 

julefrokost-fredag eller nytårsaften

Affaldssortering  og genbrugsstation – nu skal borgerne 

selv gøre alt arbejdet og betale for det bagefter

Statsbiblioteket holder åbent 8-18 og lørdag 11-14, søndag 

lukket (men genbrugsstationen har åbent søndag)

Er service ved at flytte  - og hvorhen (Internettet?)





Service som offentlig 

kerneydelse

Den eneste holdbare i fremtidens offentlige sektor er 

kerneydelsen - kan forsvares overfor alle interessenter

Hvad er kerneydelsen i statsbiblioteket?

I leverer service – det skriver I selv – med afsæt i viden 

og forskning

I bevarer, tilgængeliggør og forsker

Hvem skal I servicere?

Offentligheden – dvs. borgerne

Universiteter og forskere (er ikke altid det samme)

Staten?



Fremtidens medarbejdere og 

deres kompetencer



De seks generationer, 

værdier og teknologier

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 2001 -



Generation Y

– Meningsfyldt og dybere mening

– Fair og retfærdig løn

– Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

– Gerne en fed titel, english please - manager

– Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering

– Se mig og ros mig flere gange om dagen

– Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling

– Arbejde identitetsskabende

– Hver er sin egen lykkesmed 

– Ikke for meget arbejde, der skal være plads til 3 fff (frihed, 

fællesskab og fritid)

Arbejdes betydning og 

krav



2020 Globalisering –

og kompetencer

1. Specialisering indenfor mange fagområder på 
korte, mellemlange og lange uddannelser

2. Forståelse for en global verden og mange kulturer
English my dear, sproglig kulturel feltarbejder, ellers fejl 
og misforståelser

3. Forståelse for forretningen og organisationen

Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser og den 
enkeltes centrale placering i værdikæden

4. Digitale færdigheder på et højt niveau 

Anvendelse af data, information mv.

Digitale muligheder for forbedring af produktionen



Hvorfor forsvinder 

jobs?

Digitalisering og automatisering: 

– Korrektur, stenografi, renskrivning, telefoncentral, 

bestilling af rejser og sommerhuse, digitale 

patientjournaler, NemID (lægesekr.)

Udflytning af jobs: 

– Digital rentegning, bogføring, bestilling af rejser mv. 

over telefon, administration

Samfundets ændring: 

– Reception og modtagelse, kontorhold, personlige 

sekretær, medlemsflugt – færre organisationer



Det fleksible 

Arbejdsmarked

Halvdelen af alle jobs for 10 år siden er forsvundet

Der bliver skabt lige så mange nye – plus/minus 

kriser, opsving mv.

En trediedel af arbejdsstyrken skifter job hvert år

Arbejdsmarkedet er meget fleksibelt

Vi kommer til at ændre retning og skifte fag flere 

gange gennem livet i fremtiden

Men vi vil stadig leve af de vigtige sektorer



Biblioteket

Bibliotekets fremtid?



Projektet: 

Fra folkeoplysning til?

Industrisamfundets bibliotek:

– Oplysnings- og dannelsesprojektet

– Demokratisering af adgang til viden

Det næste projekt:

– En klog befolkning

– Et innovativt samfund

– Mening med livet

– Adgang til information overalt

– Samlingspunkt for den danske stamme i en 

globaliseret verden?



Statsbiblioteket på 

afstand

De vil gør det selv – men vil gerne have 

rådgivning

Leverance af det hele ved døren

Det ultimative selvbetjeningsbibliotek findes 

ganske simpelt ikke i egentlig fysisk form

Der er kun brug for et samlet net-bibliotek på 

dansk

Børnene og de unge bruger gerne nettet – i deres 

verden findes mange ting kun her!



Den fortsatte digitalisering

Hvad kan vi forvente os i fremtiden?



Moores lov
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Det digitale revolution – 3 

led

Først anvendes den digitale teknik til at 
effektivisere bestående processer

Matematik, bogføring, datalagring mv.

Dernæst anvendes digitalisering på nye områder:

Tekst, billeder, film, Internettet, indkøb, 
sags-systemer, arbejdsprocesser –
sekretærfunktioner

For det tredje laver teknologien om på vores 
samfund 

Vi flytter ind i det digitale landskab



Teknologien i fremtiden

Stadig hurtigere devices – Moore’s lov virker 
stadig og faktisk lidt hurtige 

Teknologien bliver moden – det betyder, at den 
forsvinder som noget synligt

Vi vil som en selvfølge tale eller skrive ud i luften, 
på folie eller på anden måde

Alle de nye medieformer – e-book, 3D, 
sammenfoldet folieskærm

Forsvinder bogen? – indtil videre ikke, men den 
får en anden rolle



Hvornår holder det op?

Når de digitale muligheder er udtømte

– Stort set lig med ALDRIG

Teknologien bliver måske nok hurtig nok på et 

tidspunkt

Men så finder vi bare nye anvendelsesmuligheder

Der kommer også andre teknologiske bølger, der 

vedrører informatikken – nye materialer, bio-

computere, genteknologi mv.



Fremtidens søgning

Google – og det bliver ved med at blive bedre

…og så alle dem, der prøver

Indhold suppleres med kontekst – hvad, hvor 

hvorfor, hvordan?

Mobilt – og det er for fuld drøn lige nu

Embedded – altså en del af mange kommende 

dimser og dippedutter

Der sker en modning af teknologien – og dermed 

aftomatisering



Viden i fremtiden

Der vil komme mere struktur på videnssøgning –

men samtidig også mere sortering

Konformitetsproblemet – vil det vokse eller vil det 

give bedre basis for videnskabelige diskurser?

Eksemplerne er mange: Fysik, klima (med eget 

sandhedspanel), political science (new public 

management) etc.

Hvordan sikrer vi adgang til det, der taler imod, 

kommer med mærkelige resultater mv?

Det er faktisk også jeres opgave!
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Mission statsbiblioteket

Hvad ville verden mangle, hvis I ikke var der?

Er der noget I gør, som ingen andre gør

Er det til gavn for samfundet nu og på lang sigt

Hvad mangler I at gøre, som kunne gøre jeg mere 

uundværlige?

Hvad gør I som er unødvendigt?

Den nuværende formulering er lang og mangler den 

basale begrundelse – hvad ville vi mangle?

Eks: Hvad giver forskningen?, hvad ville vi mangle i 

folkebiblioteker mv.



Vision Statsbiblioteket

Det er et billede af fremtiden

Hvor er I om 5 eller 10 år

Det skal være et mål, der er sat så højt, at det kræver 

anstrengelse af nå det

Det skal samtidig være opnåeligt – og ikke helt oppe i 

skyerne

Det skal give retning og mening

Ny vision: Der skal stå, hvad i vil opnå i løbet af hvor 

lang tid (som ” Stiller alt til rådighed online i 2020” 

– og for hvem (det er jo ikke alle i dag)
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