


2 min Velkomst + det praktiske Carsten

35 min Rammer plet på ny forbrugeradfærd Carsten Beck, Direktør - Institut for Fremtidsforskning

15 min Hvordan har Corona påvirket Flexa A/S Carsten Dan Madsen, Direktør - Flexa A/S

5 min Reklame + Spørgsmål + Afrunding Heidi – Johannes – Carsten
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Fremtiden



The new normal



Instituttet for 
Fremtidsforskning
• Thorkil Kristensen stiftede IFF i 1969

• IFF er en privat non-profit organisation

• Ejet af medlemmerne:

• 60 virksomheder og regeringer på globalt plan

• Tværfagligt arbejde (økonomi, politik, teknologi, 
sociologi, kommunikation, design, historiker mm.)

• 22 ansatte

Copenhagen Institute for Futures Studies
Instituttet for Fremtidsforskning

(Source: Copenhagen Institute for Futures Studies)



“Om 50 år vil alle
gader i London 
være dækket af
små 3 meter 
hestepærer”

Copenhagen Institute for Futures Studies
Instituttet for Fremtidsforskning

- Times of London, 1894

Fremtiden bliver ikke altid som man tror



Ikke hele Danmark har 
været lukket ned



Corona spiller sammen med andre temaer og tendenser



Tre typer af holdninger til fremtiden

• Fortidsorienteret
• Tab, tryghed, stabilitet, det går for hurtigt med at komme tilbage, tilpasser

• Arbejdspladsen: Faglig kompetence, tryghed, sikkerhed i leverancen, regler, 
overblik og tryghed i opgaveudførelsen, 

• Personligt: ”Holde dem i hånden” ift nye processer og hygiejneregler 

• Nutidsorienteret
• +/- 5%,  2020 kommer ikke til at ligne 2019, vi kan ikke påvirke post corona, 

mange valg på godt og ondt

• Arbejdspladsen: Konkrete anvisninger, projekter her og nu, samarbejde med 
andre faggrupper, FM tankegang, 

• Personligt: Præsentere dem for konkrete muligheder og løsninger fsa. 
hygiejne og arbejdsprocesser

• Fremtidsorienteret
• Let´s rock,  nye regler, nye ansættelsesformer skæve profiler, nye fusioner, 

nye former for interaktion

• Arbejdspladsen: Videnspartner, co-creation, netværksskabelse, ikke et fysisk 
kontor

• Personligt: Holde trit med dem, sørge for at de har styr på regler og 
anbefalinger , regelsæt mm.



Megatrends



Megatrends

Netværk

Miljø og ressourcer

Viden

Værdier/holdninger

Demokratisering

Acceleration og kompleksitet

Teknologi
Digitalisering

Økonomisk vækst?

Demografi og urbanisering

Sundhed

Polarisering

Globalisering

Kommercielt

Individualisering

Utålmodighed



Generelle ændringer



Tillid til de 
samfunds-
bærende
institutioner



Eksperter
Faglighed

Transparens og dokumentation på 
arbejdspladsen

Transparens og dokumentation i 
forsyningskæden

Masser af fleksible løsninger – men 
hvordan sikrer vi hygiejne 
derhjemme

Effektivitet



5 vinkler på fremtidens by

1. Det handler om 
mennesker

2. Det handler om 
samarbejde

3. Det handler om 
oplevelser

4. Det handler om 
bæredygtighed

5. Det handler om trygge
post Corona rammer

Copenhagen Institute for Futures Studies
Instituttet for Fremtidsforskning
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Nye former for fællesskaber



Det handler om mennesker: Værtsrollen





Instagrammable



Kontrol, sikkerhed og stabilitet 
kommer først

Ingen eksperimenter

Cocooning på arbejdspladsen

Nye måder at genskabe 
arbejdsrelationer på

Diversitet er ikke godt

Ingen store forsamlinger

Ingen tillid til stakeholdere

Vi er tilbage til normale tider

Tillid internt I organisationen

Sikkerhed som elektricitet

Teknologien virker I baggrunden

Mere fleksible løsninger for 
medarbejderne

Ledigheden reduceres

Cocooning – Frygt 2021 er 2019 – Fun og arbejde

Møder mellem mennesker



Alle arbejder for at vende tilbage

Normale problemer vender tilbage: 
Normeringer, arbejdsmiljø osv.

Teknologien kontrollerer eventuelle nye bølger 
af smitte

Snusfornuft: 2 meter-1 meter-1 centimeter

Mere robusthed i forsyningskæden, men Kina 
er stadig OK

Recessionen bliver kort

Verden og arbejdspladsen bliver opdelt I 
zoner

Begrænset adgang, visa til kantinen, 

Apps og augmented reality chekker
medarbejderne

Internationalt samarbejde er svært

BNP falder

Arbejdsløshed

Åben verden Verden opdelt i zoner

Den fysiske verden



SCENARIER



Scenario A
Cocooning – Frygt/

Åben verden

A B

D C

• Verden er blevet normal, men 
medarbejderne, ledelsen m.fl. Er bange

• Mentalt efterslæb. Innovation er ikke godt

• Arbejdspladsen som fysisk mødested:
• Kendt

• Tillid

• Dokumentation

• Sikkerhedsforanstaltninger skal være 
tydelige og dokumenterede

• Korte event – ingen middage eller 
receptioner

• Store centrale systemer er tillidsvækkende 
– det offentliges godkendelse er vigtig

• Stigmatisering af arbejdspladser og 
områder som er ligeglade

Det velkendte og tillidsvækkende

Copenhagen Institute for Futures Studies
Instituttet for Fremtidsforskning



Scenario B
Cocooning – Frygt/

Verden opdelt i zoner

A B

D C

• Den fysiske verden er inddelt I zoner

• Grænsevagter mellem sites og afdelinger

• Grænser er fysiske, mentale og styret af 
teknologi top down

• Lokalt og nært

• Ikke internationalt

• Begrænsninger på hvor mange vi kan 
mødes

• Distancen opretholdes også fordi der er 
frygt og usikkerhed blandt medarbejdere

• Arbejde hjemme. Biler i comback

• Lotterier: 50 vindere får lov til at møde på 
arbejde

• Danske løsninger

• Skræddersyede løsninger til mig: Betyder 
min blodtype noget?

• TILLID

Puslespillet
Copenhagen Institute for Futures Studies

Instituttet for Fremtidsforskning



Scenario C
2021 er 2019 – Fun og arbejde/

Verden opdelt i zoner

A B

D C

• Langsom tilbagevenden til normal tilstande. 

• Internationale begrænsninger fortsætter

• Grænsebomme – og ikke kun sfa. Corona

• Medarbejderne er utålmodige

• Hjemmearbejde er ikke sjovere end som så

• Og effektiviteten på lang sigt?

• Mange lokale regler og undtagelser

• Hamborg tillader adgang til danskere og 
finner men ikke svenskere

• Hvert site har lidt sit eget regelsæt – man 
”tilpasser” de generelle guidelines

• Snyderi – vi er utålmodige

• Økonomien presser danskerne

CONNECTING THE DOTS

Copenhagen Institute for Futures Studies
Instituttet for Fremtidsforskning



Scenario D
2021 er 2019 – Fun og arbejde/

Åben verden

A B

D C

• Pandemien er overstået

• Pandemien har sat gang i innovation og 
nye måder at arbejde på

• Innovation og udvikling baserer sig ikke på 
frygt

• Sikkerhed og hygiejne er blevet mere vigtigt 
– og er blevet en god vane

• Det fysiske møde har været savnet

• Nye samarbejdsformer udvikler sig hurtigt

• Det nytter ikke at være bagud på den 
digitale front

• Globale og internationale værdikæder

BACK IN THE SADDLE

Copenhagen Institute for Futures Studies
Instituttet for Fremtidsforskning



Hvad skal
vi med 

kontorer?



31

Hvad er den optimale fordeling af det fysiske 
fremmøde på arbejdspladsen vs. det digitale?
Hvor mange dage om ugen bør man arbejde hjemmefra ?



Source: boardofinnovation.com

Fem gode spørgsmål til arbejdslivet



AUGMENTED REALITY



Page 34

Fornyet fokus på:

Robuste løsninger

Tættere på hjemmemarkedet/forbrugerne

Øget digitalisering – men hvor kommer det 
næste wildcard?

Hastighed – danske arbejdspladser har 
handlet hurtigt

Fleksibilitet i ansættelser mm.
Men staten fylder også mere

Virus angriber medarbejdere 
– ikke maskiner!?



Efter Corona                                           2019



MÅLGRUPPE FOR FREMTIDENS FLYDENDE ARBEJDSPLADS: 2030
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Næste udsendelser

Torsdag den 11/6 kl 9:00 – 10:00

Redningskrans til din eksport! v/Anders Ladefoged DI
+ Den lokale historie: Henning - FSI Power ApS

Torsdag den 4/6 kl 8:30 – 9:30

Sejler dansk økonomi? v/Steen Bocian
+ Den lokale historie: Torben - Nordic Rentals A/S



Tak for i dag


