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Fremtidens arbejdsplads, 

digitalisering og ledelse



Engang var verden 

normal…

▪ Dagsorden med bæredygtighed efter klimavalget i 2019

▪ En mild økonomiske krise på vej

▪ Ledelse var via personlig kontakt og blev udøvet på 

arbejdspladsen 

▪ Fremmøde på arbejdspladsen og pendling hver dag

▪ Hjemmearbejde undtagelsesvis 

▪ Fysiske møder var måden at udføre arbejdet på

▪ De unge var mere digitale, men det skulle gøres med 

måde så alle kunne være med



Så kom coronavirus

epidemien



Hvad er forandret?

Tendenser, der var i gang inden corona og bliver 

forstærket af krisen:

▪ Fra opsving til krise - men hvor dyb? 

▪ Indkøb via nettet – digitaliseringens naturlighed

▪ Fra den store luksus til den lille luksus

▪ Arbejde på afstand er for alvor slået igennem:

▪ Hurtige digitale møder, webinarer, samarbejde 

digitalt

▪ Andre omgangsformer – men hvor længe?



Arbejde på afstand og kortere møder



Hvordan kan og skal vi arbejde i 
fremtiden?



Corona og 

digitalisering 

▪ Lyn digitalisering med  nye digitale løsninger til møder, 

organisering, ‘kunde’- møder og koordinering 

▪ Erfaring med nye digitale måder at arbejde på, mødes 

og løse problemer på

▪ Vi kan potentielt blive klogere på den rette arbejdsdeling 

og et mere fleksibelt arbejdsliv 

▪ Erfaringsopsamling nu og her  og nye strategier – vi 

skal finde andre måder en blot  ”same procedure …..”



Hjemmekontor



Hjemmearbejde



Det 3. led i den digitale 

revolution 

▪ Det grænseløse arbejdsliv er muligt for nogle 

▪ Teknologi og digitale systemer kan styre samarbejde,  

kommunikation og brugerrelationer

▪ Konstant udvikling i digitale muligheder, som forbedrer 

relationen, opfølgning og nemhed på jobbet 

▪ Vi lever i  en mega-bølge af nye teknologier, der 

befrugter og udvikler hinanden 

▪ Leder – bedre løsninger og bedre vilkår  



Den fleksible 

arbejdsplads

▪ Øget fleksibilitet er efterspurgt af mange grupper ikke 

mindst i storrumskontoret (støj og forstyrrelser)

▪ Nogle steder er man nødt til delvis hjemmearbejde det 

pga. plads og manglende afstand

▪ Det fleksible arbejdsliv opfattes som et gode, når det går 

begge veje….

▪ Hvad med kultur, samspil og det sociale liv!

▪ Højtlønnede ofte lig med mange arbejdstimer

▪ Momentum til at skabe nye muligheder og jobs herunder 

rekruttering…..





Afkobling af bolig og 

arbejde

▪ Vi kan bo, hvor vi vil i fremtiden

▪ Industrisamfundets bosætningsmønstre opløses

▪ Der skal blot være en lynhurtig internetforbindelse

▪ Samt en skole til børnene i børnefamilierne

▪ Arbejdet tilrettelægger efter vores egen tidsplan

▪ Afhængigheden af pendling bliver meget mindre

▪ …dog skal vi møde frem på nogle dage

▪ Mødedage i organisationerne: To om ugen



Fremtidens arbejde og 

pendling

▪ Man skal kunne arbejde fra man sætter sig i 

transportmidlet

▪ Afstand måles i tid – ikke i km

▪ Mange vil vælge arbejdspladser, hvor man kan 

arbejde hjemme mange dage om ugen

▪ Der bliver færre, der skal møde hver dag kl. xx

▪ Vi vil se en udbredelse af arbejdsmarkedet, hvor 

geografiske afstanden mister betydning

▪ Biler passer ufatteligt godt til sådan en verden –

også bedre end i dag, og særligt de selvkørende



Digitale møder contra 

fysiske møder

▪ Det er store gevinster ved de digitale møder

▪ Men vi taber i forhold til de fysiske på nærhed, 

kultur og samvær

▪ Trivsel og team-ånd må styrkes ved andre 

aktiviteter

▪ Men efterhånden vil det digitale blive normalt –

og derfor skal vi sikre, at de gode sider af den 

gamle måde at arbejde på kommer med over i 

den nye verden



Øget effektivitet og ledelses-tomrum

▪ Frisætning

▪ Forøget arbejdsglæde

▪ Højere produktivitet

▪ Kortere møder

▪ Kun nødvendige møder

▪ Nogle medarbejdere 

mangler ledelse – andre 

ikke

▪ Ledelsesmæssigt 

tomrum

▪ Få ledere kendte til digital 

ledelse

▪ Frustration og længsel 

efter den gamle verden

▪ Behov for nye 

ledelsesmetoder



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

▪ 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



Forhøjet risiko med 

sygdom og smitte i 

fokus

Flere tilfredse 

medarbejdere der 

arbejder på afstand

Kedsommelige 

frokostpauser

Vækkeuret på 

pension – klokken 

har ikke den 

samme betydning

Nye arbejdsformer skaber 

andre arbejdspladser



Koreansk storrumskontor 

under corona-epidemien

▪ Afstand er afgørende i 

storrumskontorer

▪ Langvarig udsættelse for 

smitte spreder langt mere

▪ 94 ud af 97 smittede i en 

stor bygning med over 

1000 arbejdende sad i 

samme storrum



Kontoret i fremtiden

▪ Kontoret er en del af industrisamfundet 

▪ Skal en styrelse bestå af fysiske kontorer og 

arbejdspladser i fremtiden? Hvor mange?

▪ Kan vi dele arbejdspladserne eller kan vi sidde 

tættere sammen?

▪ Indrette kontorarbejdspladser i medarbejdernes 

hjem – eller lade dem selv råde?

▪ Pas på med regler, de konserverer gamle tanker i 

nye tider



Hvordan kommunikerer 

vi digitalt?

▪ Vores kropssprog undertrykkes af digitalt samvær

▪ Brug mimikken mest muligt – overdriv!

▪ Chat og sms – vi kan bruge smiley’s mv.

▪ Vi skal kommunikere mere direkte – sig det tydeligt, 

men også flinkt og kultiveret

▪ Bed om direkte respons og verbal accept

▪ Aktiver deltagere i digitale møder – ellers finder de 

noget andet at koncentrere sig om

▪ Kombiner midlerne – chat, mimik, tale, gensvar mv.



Ledelse på afstand 
Hvordan?

▪ Nye ledelsesformer - generationsafhængige

▪ Hver generation har et forhold til teknologi og digitalitet, som er 

deres eget

▪ Fra den avancerede skrivemaskine til den digitale 

selvfølgelighed, hvor samvær er både fysisk og digitalt

▪ Differentieret ledelse

▪ Ledelse skal differentieres efter personlighed og det specifikke 

behov, der er i hver enkelt

▪ Lederen skal kunne omstille sig fra medarbejder til medarbejder, 

være en digital kamæleon



Ledelse på afstand 
Hvordan?

Differentieret ledelse – digitalt og fysisk  

▪ Digital ledelse kræver øvelser af alle over 30 år: 

efteruddannelse og i masse praksis

▪ Den fysiske ledelse er stadig af betydning når 

samværet bliver punktvis og kort – men formen er 

en anden og møder skal have et socialt formål

▪ Se på medarbejdernes udførte arbejde frem for 

personlighed 

▪ Skab forbindelse imellem medarbejderne

▪ Fjern forhindringer for medarbejderne



Ledelse på afstand

Hvad er en digital ledelsesstil?

Hvordan erstatter man de fysiske kontakt 

med digitalt nærvær?

Hvad gør vi for at sikre at medarbejdere har 

forstået budskabet? 

Hvad skal et fysisk møde bruges til i 

fremtiden?

Hvordan skal vi fremover vurdere den 

enkelte medarbejders indsats?



Arbejdsgange og 

processer på langt sigt

Lyn-digitalisering bliver til total digitalisering

Processer vil som udgangspunkt bliver 

tænkt som digitale

Fysisk samvær og fysiske møder bliver 

aktiviteter, der planlægges fysisk med vilje

Vi skal stadig være sammen, men kun når 

det er nødvendigt

At lede digitalt bliver et krav til alle ledere
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7 Generationer i Danmark

Læs videre om Generation Z & 

New Millenium:

▪ Ny bog af Marianne Levinsen: 

7 Generationer

▪ Udkommet i 2019

▪ Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere end 

600 danskere

▪ Værdier, forbrug og levevis 

nu og i fremtiden

▪ Print 150 kr., ebog 149 kr.

▪ www.fremforsk.dk

https://www.fremforsk.dk/boeger/

