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Strategisk indretning
Hvad betyder videnssamfundet for virksomheders indretning,
og hvordan kan indretning anvendes strategisk?
ErhvervsPhD-afhandling af Mads Lindholm – ml@madslindholm.dk – www.madslindholm.dk

Denne ErhvervsPhD-afhandling beskæftiger sig med, hvad videnssamfundet betyder for
virksomheders indretning, og hvordan indretning kan anvendes strategisk. Afhandlingen består
dels af teoretiske undersøgelser og dels empiriske studier i to cases.
Afhandlingen baserer sig på præmisserne om, at der finder en samfundsmæssig bevægelse sted i
retning af et videnssamfund, der ikke blot skaber en forandring i hvad, der arbejdes med, men også
hvordan, der arbejdes, og at videnssamfundet – på samme måde som andre samfundsformer – må
afspejle sig i den materielle udformning af samfund og organisationer for at kunne realiseres fuldt
ud.
Motivationen for afhandling er identifikationen af et gap imellem på den ene side en forandret
brug af indretning i et strategisk perspektiv og på den anden side en manglende teoretisk
begribelse heraf.

Viden og metode
Som metodisk grundlag, og som årsag til den manglende teoretiske begribelse af den fysiske
indretning fra et strategisk perspektiv, beskæftiger afhandlingen sig med det cartesianske
videnssyn og adskillelsen imellem rationel og sanset viden. Menneskets væren i de fysiske
omgivelser er baseret på en sanset erfaring, og i lyset heraf diskuteres afhandlingens
epistemologiske grundlag og kvalitetskriterier for forskningen. Der argumenteres for, at kvalitet i
vidensgenerering på baggrund af sanset erfaring må ses i lyset af en socialkonstruktionistisk
inspireret tilgang, der bl.a. lægger vægt på forskningens anvendelighed og betragter åbenhed og
transparens som kvalitetskriterier.
Der sondres imellem epistemologisk og genstandsrettet faglighed. Afhandlingens epistemologiske
inspiration er hentet fra arkitektur- og miljøpsykologien, der beskæftiger sig med relationen
imellem de byggede omgivelser og den menneskelige adfærd. Den genstandsrettede faglighed
tager afsæt i ledelseslitteraturen, hvor fokus ligger på samspillet imellem rum og adfærd i et
strategisk perspektiv.

Videnssamfund
Der indledes med en teoretisk undersøgelse af, hvad videnssamfundet er, og hvilken betydning
det har for virksomheders indretning. Det konkluderes, at videnssamfundet kan betragtes som en
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bevægelse i den økonomiske, mentale og sociale model for samfundet og arbejdet i takt med, at
stadig mere arbejde centreres om immateriel produktion. Der peges på, at videnssamfundet kan
betragtes:
1) Som en ny samfundsform, der erstatter det nuværende, og at videnssamfundet skaber nye
fysiske rammer i stedet for de eksisterende.
2) Side om side med det nuværende samfund, og at videnssamfundet skaber nye rammer, der
eksisterer sideløbende med de eksisterende.
3) Immaterielt ud fra forståelsen af, at videnssamfundet er et økonomisk / teknologisk
fænomen, der ikke influerer på de fysiske omgivelser.

Rum og ledelse
Afhandlingen behandler efterfølgende, hvordan rummet kan tilgås i ledelseslitteraturen, og
afsættet er her forståelsen af, at videnssamfundet enten kan betragtes som en ny samfundsform
eller side om side med den bestående. Der peges på 4 forskellige tilgange til rummet:
1) Det ligegyldige rum som udtryk for forståelsen af omgivelserne i fx Hawthorne-traditionen,
hvor fokus er rettet imod menneskelige ressourcer og ikke de fysiske omgivelser.
2) Det rationelle rum, der betragter omgivelserne som en økonomisk og målbar ressource som
det fx ses i scientific management-traditionen.
3) Det æstetiske rum, der lægger vægt på rummets evne til at kommunikere og visualisere
organisationens værdier og identitet internt og eksternt.
4) Det funktionelle rum, der drejer sig om, hvordan rum kan bruges til at påvirke adfærden
igennem faktorer som afstand, placering, indretning etc.

Cases
Afhandlingens første case undersøger, hvordan strategisk indretning kan understøtte en forandret
arbejdsform, der bl.a. indbefatter en aynkron tidsforståelse og distribueret geografi. Casen pegede
på, hvordan en teatermetaforik, der indoptog såvel rummets funktionelle som æstetiske
egenskaber kunne bruges i den proces, og at forudsætningen for anvendelsen af strategiske
indretning var selve forståelsen af arbejdspladsen.
Afhandlingens anden case undersøger, hvordan strategisk indretning kan understøtte innovation,
og beskæftiger sig med NOVI som repræsentant for et af de nationale innovationsmiljøer. Casen
peger på potentialet i åben innovation, hvor samarbejdet på tværs af virksomheder i
innovationsmiljøet intensiveres, og fremhæver, at strategisk indretning kan være med til at
facilitere åben innovation ved at understøtte fx øget interaktion og en forandret arbejdsforståelse.
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Konklusion
Afhandlingens tilgang til strategisk indretning er en iagttagelse af en forandret praksis, som endnu
mangler teoretisk begribelse. Afhandlingen konkluderer, at arkitekturpsykologien kan fungere
som epistemologiske grundlag for at beskæftige sig med forholdet imellem omgivelser og adfærd i
et strategisk perspektiv.
Afhandlingen opstiller en model for strategisk indretning, der sondrer imellem en traditionel
tilgang, hvor udgangspunktet er en opfattelse af videnssamfund og –arbejde er immaterielt uden
en fysisk betydning og på den anden side en opfattelse, der med arkitekturpsykologien som
grundlag betragter indretning og omgivelser som en strategisk ressource. Med udgangspunkt i de
behandlede cases peger modellen på rummets mulige funktioner i et strategisk perspektiv.
Afhandlingen konkluderer, at indretning er en overset ressource, og at koblingen imellem
ledelseslitteraturen og arkitekturpsykologien kan anvendes til at skabe et teoriapparat, der
italesætter de fysiske omgivelsers betydning i videnssamfundet.
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