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Befolkningsudviklingen i Danmark



Tidsånden efter krisen

� Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
� Fra optimalisme og substans til flugt gryende optimisme
� Den lille luksus – små forkælelser

� De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
� De nye værdier: Samle os om det nære – være noget for 

hinanden – fokus på hjemmet frem for boligen
� Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
� Hjemmestrik, egne tekstiler, farvel til det hvide
� Anti-mode og antimaterialisme

� Den nye politik: Decentralisering ulmer, nærhed, faktisk 
indflydelse, direkte demokrati, og defatismen – det 
nytter ikke!







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?



Hvad lever vi af i dag?
(netto)

� Eksport industrivarer  61 mia. (medico 24 mia., maskiner 
29 mia., møbler 5 mia., instrumenter 3 mia.) 

� Eksport landbrug (50 mia.)
� Søtransport (45-58 mia.)
� Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.)
� Varetilknyttede tjenester, merchanting (10-14 mia.)
� Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)
� Lufttransport person og godstransport land (8-10 & 2-4 

mia.)
� Royalties og licenser (2,5-4,5 mia)
� En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)
� …resten giver underskud



Arbejdsmarkedet i 
fremtiden

Der bliver endnu  
større mangel på
arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige
evner

Uddannelses-længde



Hvorfor fattes riget 
penge?

� Dyre overenskomster 
� 12,8% samlet ramme

� Fald i BNP i 2008, 2009 og 2010
� 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



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 det andet væk – og det 

er en ledelsesopgave



Krav om højere produktivitet



Kilde: Danmarks Statistik, 2010
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Demografi Danmark
absolutte tal 2011-2021

2011 2021 Ændring

0-9 651.719 634.449 -17.270

10-19 697.015 659.358 -37.657

20-29 644.195 742.503 98.308

30-39 731.127 653.150 -77.977

40-49 812.750 728.162 -84.588

50-59 716.709 786.578 69.869

60-69 682.658 663.965 -18.693

70-79 386.429 566.482 180.053

80-89 190.200 226.078 35.878

90 + 38.145 44.091 5.946

I alt 5.550.947 5.704.816 153.869



Befolkningsfremskrivningen i kommunerne 2010-2030 (prog 2010)

Kilde: Danmarks Statistik 2010



Den Store Stat

� Kommunerne er vigtigste aktør i forhold til den 
offentlige service (strukturreformen)

� Staten er under pres, da EU fastsætter 
hovedparten af reguleringen af arbejdsmarked, 
de sociale ydelser, måske i fremtiden 
sygehusydelser

� En handlekraftig stat:
� Styr på kommunerne og øget styring og fokus på den 

kommunale sektor fremover
� Valget har sat dette ekstra i scene



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?



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 



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



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



Elite, middelklasse og de 
nye underprivilegerede

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

og levevilkår. 

� 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



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



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.



Digitale åbenhed 

� Åbne kommunerne og lade alle komme ind:
� Fri adgang til forvaltningens afgørelser og 

kommunikation
� Altid let at finde e-mails og tlf. numre på ansatte
� Debatfora hvor politikere og embedsmænd også

deltager
� Gennemsigtighed i alle kommunale projekter, tiltag og 

afgørelser – bortset fra delikate sager
� Månedlige afstemninger på nettet (har også en god 

aldersprofil)
� Det tør Jeres politikere garanteret ikke!



Organisationen i fremtiden:

Hordan får vi ekstra produktivitet ud af 
færre mennesker?



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 – ledere udnævnes af medarbejderne
� Men meget præcise krav til at videreføre et projekt

� Google
� Lederspan 1:60 i stedet for 1:7-10
� 10% egen tid – find på noget, du brænder for
� Innovation i mange spor på en gang
� Store belønninger til nye bærbare ideer

� Whole Food Rabo Bank:
� Teams og præstationsmåling i teams Fjernet alle ledelse-lag
� Indkøb decentral i teams Vælger selv mobil og PC
� Ledelse via peers



Organisationers 
behovspyramide 

(Gary Hamel)

Diligence

Obedience

Intellect

Initiative

Creativity

Passion
Passion

Kreativitet

Initiativ

Intellekt

Akkurat, 
omhyggelig

Adlyde ordre

Lean grænsen



Handlingsliste for den nye 
organisation:

Management 2.0

� Cellular structures
� Radikal decentralisering
� Naturlige hierarkier – ingen titler og labels
� Internt Market – betaling efter værdi
� Communities of passion
� Selvbestemmelse og selvledelse
� Gennemtrængelige el. flydende grænser
� Transparency – gennemsigtighed
� Peer evaluation – vurdering af kollegaer
� Reverse accountability – ledelsen vurderes af 

medarbejderne



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



De unge og arbejde 



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



Jesper Bo Jensen

Fremforsk
Kannikegade 18,1
8000 Århus C

E jbj@fremforsk.dk
T 86 11 47 44
M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk

m.fremforsk.dk


