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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



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



Tilbage på sporet 
eller en god hverdag

� Få borgerne tilbage på sporet:
� Rehabilitering i en fart!

� Modtag behandlede patienter samme time som de 
udskrives – sygepleje og genoptræning

� KRAM som forebyggelse af afbrydelse af livslinien
� Psykiatri, misbrug, rådgivning

� En god hverdag:
� De ældre, bosteder, svært handicappede,

� Sygeplejen, hjemmehjælp, værksteder, misbrugere 



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



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 





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
� Der bliver nedskæringer på service til borgerne, 

men hvem skal bære dem?



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



Politikere og 
dokumentation

� Politikere kræver dokumentation for at undgå
kritik – borger-politiker-forvaltnings- cirklen er 
vendt om

� ”Tilgiv os – vi viste ikke hvad vi gjorde”
� Vi må søge at skabe nye kommunikationsformer 
� Dokumentation må ikke gå ud over produktivitet 

og service
� Hvordan kan man dokumentere varme hænder 

og kærlig omsorg?



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



Autoritetstroen er 
forsvundet – på alle 

områder
� Vi tror ikke længere på politikere
� Heller ikke på bankdirektører
� Eller på skolelærere
� Vi tror ikke på lægen
� Eller på hjemmesygeplejen
� Og ikke på kommunens servicemedarbejder
� Vi er blevet vores egen autoritet
� Det sker ikke på alle områder – eksempel 

børneopdragelse



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 1955-67

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1968-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigs-generation

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 -



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.



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



Elite, middelklasse og de 
nye underprivilegerede

� Globale borgere 
Den øverste lille del af samfundet med de bedste jobs

� Regionalister
Middelklassen nyder velstanden og den voksende 

demokratisering i denne gruppe. 

� Den nye underklasse – de lokale
U-uddannede, øst-arbejdere, immigranter og flygtninge

� Forskellen udgøres af strategien for at 
begrænse usikkerheden og reducere 
kompleksiteten i omgivelserne (netværk, 
uddannelse eller held)



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
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