
Fremtiden Nu

Fremtiden Nu er et nyt intensivt strategi- og forret-
ningsudviklingsforløb for danske produktionsvirksom-
heder, der er sultne efter at lære, hvordan man kan 
arbejde mere proaktivt og langsigtet med fremtiden 
— også når den er usikker. Forløbet er bygget op om-
kring løbende 1:1 sparring med førende eksperter samt 
en række fokuserede nedslag. Over tre bootcamps får 
du og dit team bl. a. mulighed for at arbejde i dybden 
med eksperimenterende nye tilgange, der giver dig 
værktøjerne til at se anderledes på fremtiden, og åb-
ner nye muligheder for din forretning. På den anden 
side af forløbet vil du bl. a. have udviklet en konkret 
prototype på et initiativ, en service eller et produkt, 
som kan implementeres i din virksomhed for at styrke 
jeres fremtidsparathed.
Initiativet er støttet af Industriens Fond og er gratis at 
deltage i som virksomhedsteam, men forudsætter et 
ambitiøst engagement af minimum to medarbejdere 
samt involvering af virksomhedens ledelse. Dansk Design 
Center og Dansk Industri har udviklet initiativet. Hvis du 
er interesseret i at deltage, så besøg ddc.dk/fremtidennu, 
hvor du kan ansøge om en plads.

Nedslag i projektet 

Rammesætning og teknisk support
Uge 39 (1 time i løbet af denne uge) (virtuelt) 

Bootcamp 1 
Fremtidslaboratorium og bæredygtighedsindsats 
5. oktober - 6. oktober 2021 (fysisk i København)
På den første bootcamp vil I arbejde med at udforske 
fremtiden, identificere usikkerheder og udvikle konk-
rete løsninger. I skal bl.a. lytte til historier fra fire for-
skellige scenarier for produktion i år 2050. Efter første 
bootcamp vil I stå med konceptet til en løsning, som vil 
højne fremtidsparatheden i jeres virksomhed fx. en ny 
måde at arbejde på, nyt partnerskab eller en ny strat-
egisk indsats.

SGD workshop
Uge 43 (3 timer i løbet af denne uge - virtuelt)
På denne workshop, skal I arbejde med et værktøj, 
der kortlægger jeres nuværende positive og negative 
bidrag til FNs verdensmål. 
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Hvordan kan man bygge en tilpasningsdygtig og 
innovativ virksomhed, der ikke bare kan stå imod når 
voldsomme forandringer pludselig indtræffer, men rent 
faktisk kan lære af dem og komme styrket ud på den 
anden side?

Bootcamp 2
Værditilbud, prototyping og brugervalidering
4. november - 5. november 2021
På den anden bootcamp vil I arbejde med at udfolde 
jeres koncept yderligere, bygge en prototype. Efter an-
den bootcamp vil I stå med en prototype, som kan imple-
menteres og afprøves i jeres virksomhed.

Bootcamp 3
Implementering, organisatorisk  og forankring
24. november - 25. november 2021
På den tredje og sidste bootcamp vil I arbejde med at 
forankre forandringsparatheden i jeres virksomhed. 
Her vil I bl.a. afprøve, hvordan jeres prototype ville klare 
sig i forskellige fremtidsscenarier, og blive klogere på, 
hvordan man kan bygge en hel organisation, som ikke 
blot kan modstå forandring og ydre stress, men som 
ligefrem trives i usikkerhed.

Mød mentorerne
Samtlige virksomheder, der deltager i projektet, får 
tilknyttet en faglig mentor. Mentorerne er eksperter in-
den for design, bæredygtighed, digitalisering og pro-
duktion. Mentorerne bliver et vigtigt bindeled mellem 
jeres deltagelse på en bootcamp og jeres interne ud-
vikling. De sikre at inputs, metoder og værktøjer tilegnet 
på bootcampen, bliver forankret og anvendt til konk-
rete forandringer i jeres virksomhed. 

Mentorerne er:
• Line Poulsen, Chefkonsulent hos Dansk Industri (link)
• Vanessa Carpenter, Founder & Design researcher 

hos Kintsugi Design (link)
• Jakob Voldum, Director Insight & Strategy hos De-

signit (link)
• Morten Wagner, Head of Department, IdemoLab 

hos FORCE Technology (link)

Læs mere om mentorerne her: 
www.ddc.dk/fremtidennu

Ansøgningsfrist: 6. september 2021
Der afholdes scopingsamtaler: i løbet af august og sep-
tember. 

https://danskdesigncenter.dk/fremtidennu
https://www.linkedin.com/in/poulsenline/
https://www.linkedin.com/in/poulsenline/
https://www.linkedin.com/in/vanessajcarpenter/
https://www.linkedin.com/in/jakobvoldum/
https://www.linkedin.com/in/mortenwagner/
https://danskdesigncenter.dk/fremtidennu


Datoer:

Rammesætning og teknisk support
uge 39 (1 time i løbet af denne uge) (virtuelt) 

Bootcamp 1
5.-6. oktober (fysisk i Købehavn)

SGD Workshop
uge 43 (3 timer i løbet af denne uge) (virtuelt)

Bootcamp 2
4.-5. november (virtuelt)

Bootcamp 3
24.-25. november (virtuelt/fysisk – afklares i deltagerkredsen) 

Forløbsoversigt

Uge 43


