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NY TEKNOLOGI ÆNDRER
VILKÅRENE FOR FM
Hvordan ser fremtidens arbejdsplads ud – og hvad betyder det for FM? ISS har sammen med Institut for Fremtidsforskning kigget i krystalkuglen til en fremtid, hvor
teknologi og bæredygtighed vil spille afgørende roller.

Af JAN AAGAARD, journalist
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mer for arbejdsskader, og ny teknologi og nye former

eksperter fra ni lande.

for kontordesign kan påvirke medarbejdernes sund-
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være noget, vi ’møder på’, men noget ’vi gør’. Arbejde
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”Hvordan påvirker de fysiske rammer eksempelvis
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nen? Hvordan kan vi sammen være mere konkurrence-
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For FM-organisationen betyder det, at man skal

Teknologien er i fuld gang, med at ændre den måde, vi

være forberedt på at overvåge, indsamle og analysere

arbejder på. Vi er på vej ind i et netværksbaseret sam-
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fund, og det giver nye måder at samarbejde på – både
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internt og mellem kunder og leverandører.

syn til energieffektivitet og bæredygtighed.
Fremtidens FM skal bygges på meget andet end et
teknisk fundament. I de kommende år skal man som
FM-leverandør eller FM–organisation i højere grad være
i stand til at engagere kunderne eller brugerne, skabe
nye samarbejder og alliancer, være mere udadvendt,
strategisk, innovativ og kommercielt orienteret.
”Nogle af fremtidens kompetencer skal FM-erne eksempelvis lære af marketingfolk som mig,” sagde Peter
Ankerstjerne, der sluttede præsentationen med et citat,
som også indleder ISS 2020 Vision-rapporten.
”Fremtiden er ikke noget, vi træder ind. Fremtiden
er noget, vi skaber.”

10

