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Befolkningsudviklingen i Danmark







Offentlig jobfest
frem til 2010 



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

� Hvornår begynder globaliseringen i den 
offentlige sektor?



Innovation!

Der er gode ideer nok – innovation er en proces



Hvorfor innovation slår 
fejl

� Trend following and mental inventions (egne 
tankekraft som kilde) – 3 gange så mange fiaskoer 
som succeser

� Need spotting - dobbelt succes til fiasko
� Market research: 4 x succes til fiasko
� Solution spotting: 7 x succes til fiasko
� ”Taking advance of random events” 13 x succes til 

fiasko
� Kilde: Why innovation Fails, Carl Frankling, Spiro 

Press (2003) (193 product innovations studied)



Predesign i en kommune

� Tænk før man tegner eller beslutter – og begynder 
at lave prototyper

� Er den proces, der går forud for 
produktudviklingsfasen – validering af antagelser

� Det er den vigtigste og den billigste del af 
processen

� Hvor mange offentlige serviceydelser er udviklet på
den måde

� Folkeskolen 2.0, innovativ hjemmehjælp, udsatte 
unge, vej og kloak som service, borgerne som 
ressourcer



Hvorfor fattes riget 
penge?

� Dyre overenskomster 
� 12,8% samlet ramme

� Fald i BNP i 2008, 2009 og 2010/11
� Niveauet er under 2006 i realpriser

� Faldende skatteindtægter
� 50.000 flere fuldtidsansatte i det offentlige
� Andre udgiftsstigninger efter strukturreformen
� Generelt faldende produktivitet
� Stigende krav fra borgerne
� Den offentlige sektor vil mangle penge til 2020



Effektivitet i 
serviceproduktionen

� Effektivitet bliver et af de offentlige nøgleord
� Effektivitet i produktionen 
� Vi bliver nødt til at opfinde en brugbar 

effektivisering af serviceområdet
� Effektivitet i kommunikation og organisation –

væk fra mødekulturen og mod en bedre 
beslutningskultur

� Yderligere digitalisering

� Det kræver nye organisationsformer



Kerneydelsen

� Det er kerneydelsen, der skal fokus på
� Alt for lidt energi og tid anvendes på at sikre 

kerneydelsen
� Det giver mening i arbejdet – og får folk til at 

blive
� Det kan forsvares i forhold til alle 

interessegrupper
� Det gælder om at skære alt det andet væk – og 

det er en ledelsesopgave
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Livets nye faser
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Kvalitet for borgeren og 
brugeren

� Der er stor forskel på at være borger og bruger
� Borgerne ønsker så høj en kvalitet som muligt i form af ”oplevet 

kvalitet”
� Dvs. i den offentlige debat og i omtalen
� Bedømmelse af kvaliteten fra familie og venner
� Iscenesættelsen af kvalitet og service vigtig

� Brugerne – klienter & patienter ønsker at få den størst. mulige 
behovsopfyldelse
� Det er ofte noget helt andet  
� Eksempelvis kaffesnak frem for rengøring
� Er generelt mest tilfreds med plejepersonalet
� Fremover bliver kvalitet at blive i stand til at fortsætte livsbanen 



Borgernes forventninger
til offentlig service

� Det skal virke og være der med det samme
� Dokumentation og succesrater
� Det må ikke tage tid – og skal være praktisk
� Vi vil behandles som de specielle og helt unikke 

mennesker, vi er. Også udenfor åbningstiden
� Fair behandling – helst til min fordel
� De største forventninger går til børnene og en 

selv
� Så er der lige dem uden forventninger



De seks generationer

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -

Generation Z
Mellemkrigs-generation

Stor  familieværdier

Projekt-og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

Født 1940-54



Babyboomers som 
borgere 

� De kan bedst lide at løse problemer via 
telefonen eller ansigt til ansigt med personen. 

� Internettet bruges men kun det til, man kan 
stole på rejser, bank o.s.v.

� Ellers helst et brev med et godt tilbud og 
forklaring

� Et kompetent menneske, som kan hjælpe med 
at forstå installerede de nye komplekse 
maskiner og programmer



Generation Jones og X 
som borgere

� Bevidste og kyniske forbrugere og borgere 
� Ikke loyale mod virksomheder og myndigheder
� Vi vil have et hurtig personligt kompetent svar
� Det må gerne signalere status og penge, 

designmøbler, tøj, biler og huse, detox, sund 
kernefamilie

� Finder det gerne via nettet til personligt og lige til at 
gå til.

� Kommunikation differentiering 
� Skal være nemt og praktisk 
� Metoder afhængig af alder, erhverv og livsfase



De unge som borgere

• Personlig behandling – det skal være for mig, og jeg er 
speciel

• Tænker ikke i lighed og uniform behandling
• Ind i de gruppebaserede unges fælles verden
• Rumour based marketing

� Information overload – Reagere ikke på medier
� Stoler på egne familie og venner mht. vigtige valg i 

livet
� Kan aktiveres som en ressource
� Er svære at styre – og vil også være det senere i livet.



De unge og arbejde 



Generation Z

� Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil gøre alt 
for. Børnene i første række. 

� De er ikke egoistiske, men socialiseret til at være 
individualister. 

� Alle har ret til at følge drømme og blive en succes.
� Digitale forbrugere – gratis spil og www.youtube.com

både pige og drenge
� De bliver de perfekte digitale borgere – og derfor også

et mareridt for mange!
� Kæmpe store krav til funktionalitet, iscenesættelse og 

anvendelighed

Født fra 1990 -
2001



De nye underprivilegerede

� Der er virkeligt brug for hjælp
� Systemerne er ikke indrette på disse mennesker
� De kan ikke selv formulere sig – og ofte endnu 

dårligere på dansk
� Den egentlige sociale opgave er at gøre deres 

liv tåleligt eller bedre
� Der er ikke så meget gevinst og prestige som 

medarbejder i at løse disse problemer
� Men de kan komme til at koste rigtigt mange 

penge, hvis indsatsen er for dårlig



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



Den nye offentlige 
organisation

� Kerneydelser i centrum
� Fri os fra regler, indberetninger, registreringer 

og kulturudviklere
� Fagligheden går hånd i hånd med 

produktiviteten
� Særligt fokus på unge og yngre medarbejdere
� Seniorrekruttering – men husk at vilkårene skal 

være rimelige
� Borgerne er ikke en del af organisationen – men 

frivillige i ordets egentlige forstand
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