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Byer

i fremtiden

Den flettede by –
funktionerne blandet

Virksomheden uden 
hovedsæde

De nye nomader på vej fra 
oase til oasen 

Dagen som en lang, fraktal 
rute igennem byen



DST: 65 år i tal, 2014



Fremtidens jobs

 Korte og mellemlange videregående uddannelser –

lærere, sygeplejersker, pædagoger, teknikere, 

laboranter og lign.

 Mange til virksomhederne

 Rigtig mange til velfærdsstatens medarbejdere

 Akademikere – der bliver brug for en del i fremtiden, 

men op mod halvdelen af de nyuddannede skal selv 

skabe deres jobs

 Faglærte og stigende mangel på dem

 Metal, byggeri, teknikere, produktionsfolk, handelsfolk og nok 

også kontoruddannede

 Iværksættere i alle udgaver – vækst i Vestdanmark



Netværksmennesket

i vækst 

 Ingen fast arbejdsplads, men altid på farten i 
lufthavne, bus, tog og motorveje

 Non stop i gang med at kommunikere, beslutte, 
og koordinere via iPhone, smartphoned, PC’er 
og mobil

 Kommunikation med mange mennesker, som 
man ikke dagligt møder fysisk

 Kæmpe netværk af personer på tværs af 
virksomheder og landegrænser

 Virksomheden kan ikke længere styre 
mennesket.



Digitale medier og det 

grænseløse arbejdsliv

 Vi kan løse mange ting hurtigere, nemmere og 

smartere end før mobil og internet.

 De fysiske arbejdslove med at gå på arbejde og 

forlade de indtil næste dag er ophævet. 

 Fusion mellem fritid og arbejde. 

 Mange ledere står til rådighed døgnet rundt eller 

i nogen grad, især mellemledere.

 Store krav til det enkelte menneske om 

selvadministration og ”akademiske” pauser



Hvorfor storrum

 Den nye organisation – samarbejde og netværk 

som vigtigste parameter

 Virksomhedskulturen – vi skal alle kunne tænke 

ens på værdisiden

 Prestigebyggeriet – de mange flotte bygninger 

kræver storrum for at give en effektiv udnyttelse

 De mange flotte arealer kræver mindre til arbejder

 Penge – flere mand pr. enhed



Storrumskontorer og 

arbejdsmiljø
Kilde: NAF, Norge

 2-personers kontorer har 50 procent flere 

sygedage end de gamle celler

 3-6 personers kontorer har 36 procent flere 

sygedage 

 Åbne kontorlandskaber med flere end seks 

personer har 62 procent flere sygedage

 Årsager: Støj, mere vira, store 

temperaturudsving, mindre frihed og privathed

 Hvorfor elsker arkitekter storrum?



Storrum er en 

misforståelse

 35 % flere fejl i storrum

 Der er ikke plads til kreativitet

 Det minder for meget om en white-collar-
sweatshop

 Der tænkes ikke på medarbejderne – og 
indrettes ikke efter, at de kan yde deres bedste

 Man binder organisationsformen i bygningen
 Hvordan skal man kunne lave en ny organisation, 

hvor linie og projekt adskilles og freelancere 
integreres i virksomheden i et storrum?



Fremtidens 

arbejdsplads

 Virksomheden som livsnavigatør 

 Hjælpe medarbejderne med at styre eget liv både 

arbejds- og privatliv. 

 Stiller store krav til kommunikation og dialog, 

når både arbejde og privatsfære fusionerer mere 

og mere 

 Både på corporate, gruppe/team og individniveau.

 De optimale fysiske rammer i forhold til branche 

og arbejdsfunktioner er rettidig omhu!

 Tegn og byg med dette i baghovedet!



Ledelse 

Hvad virker ? 

Mål: God vækst, effektivitet og markedsposition, økonomi, 

høj medarbejdertilfredshed og lavt sygefravær i 

offentlige organisationer

Positive drivers:

 Dialogbaseret ledelse contra regler/kontrol

 Interne kommunikation og vidensdeling 

 Fokus på medarbejderne fysiske og psykiske 

arbejdsmiljø, herunder den daglige trivsel og samspil 

arbejde-fritid – voksende rolle over årene. 

(Kilde: Valdemar Smith & Tor Eriksson: Ledelse og Performance:  

Hvad betaler sig! 2006 , 2015)
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Fremtidens kontor

 Formålet kan være at gøre medarbejderne 

selvledende

 Bygningen uden hierarki

 Man vælger selv, hvad der er bedst – men husk 

responsability via incitamenter

 Medarbejderens hjem, den lokale cafe, et lokale 

hos en kunde

 Organisationen må ikke blive låst til bygningen

 Forandring en del af konstruktionen



Stedet som fryns
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Kontorets fremtid

 Kontoret tilhører industrisamfundet og ældre 
samfund

 Det tager lang tid at lære gammel hund nye 
kunster – så vi bliver der nogle år endnu

 De unge ønsker helt andre former for 
arbejdsplads – og der er mangel på unge og på 
arbejdskraft i mange år

 Det betaler sig at arbejde på andre måder

 De nye nomader er på arbejde mens de 
bevæger sig rundt i byen – er I?



Kunsten at drive en 

bygning

 En bygning står ofte i 100 år

 Det skal kalkuleres på de første 20-30 år ved opførelsen

 Hvordan tænker en del bygherrer og investorer?

 Hvis vi nu kan minimere udgifterne inden vi kommer i 

jorden, så bliver bygning billigere at opføre

 Vi presser rådgiverne lidt på maven og får en god 

pris på skitsering, tegning, projektering og 

byggeledelse

 Giver meget ofte en bygning, der er billig at bygge, hvis 

det ikke går galt undervejs, men dyr at holde i daglig 

drift



Kunsten at kalkulere en 

bygning mens den tegnes

 De første penge, der givet ud på et byggeprojekt, er de 

bedst anvendte!

 Predesign ved tegning af en bygning:

 Hvad skal den bruges til?

 Hvordan vil anvendelsen udvikle sig? 

 Hvad koster vedligeholdelse og alm. drift

 Hvor produktive vil medarbejderne være i denne bygning?

 Lys, støj, rumindretning, møbler, arbejdsgange etc.

 Dernæst er selve bygningsdesignet meget vigtigt og 

stadigvæk relativt billigt

 Nu har vi brugt 3-5% af byggesummen og skabt langt 

mere værdi i den færdige bygning end tidligere



Shyss, jeg arbejder!



Institutionaliseringen

af børn



Generationer i fremtiden

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2001 - 2013



B, X og Y på 

arbejdspladsen



Generation X

født 1967-77 

 Første generation med fokus på enkelte individ 

 Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.

 Den personlige succes …Workaholics

 Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne arbejde 
meget (titel uden betydning)

 Fleksible arbejdstider og resultater 

 Anerkendelse, Udvikling og Udfordringer

 Værdier på arbejdsmarkedet – harmony, helhed og 
hensyn

 De sidder i dag på magten offentligt og privat 
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Familiejournalen 

1943

Hvis De mener,

ungdommen er mere

fordærvet end før,

Hvad er Saa Grunden?



Digital Natives

Y og Z

 Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik ( multitasking)

 Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com, Twitter mv. 

 Mobil = kontakt til verden, venner og familie, største 

indkøbs og informationsplatform nu og fremover

 De frivillige og interessebårne fællesskaber – Nej tak til 

tvang og bestemte værdier. 

 Vi bor i provinsen Danmark i Verden

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/




Generation Z, New 

Millennium og fremtiden

 Krisen har præget deres socialisering

 De er og bliver mere sociale og engageret i samfundet 

og mindre optaget af forbrug – gøre en forskel

 Among Peers – deres egne – socialiserer sig ved at 

spejle sig i hinanden

 Har meget travlt med at forbedre egne kompetencer i 

skolen, få noget på CV’et, gøre sin profil bedre, blive set 

af de rigtige

 ”Vi gider ikke dem, som laller rundt

 Super kompetente digitale indfødte med stor forståelse 

for netværk



Lyd og kontorer

 Problemet med støj er ofte ikke støjniveauet

 Det er typen af støj – samtaler og korte lyde er værst

 Det er stille på kontorer i dag – og derfor høres samtaler 

meget tydeligt

 Der sker et fald i evnen til at løse kognitivt krævende 

opgaver på 5-10% pga. andre menneskers samtaler

 Det går ud over korttidshukommelsen og evne til at 

læse, skrive og være kreativ

 Støj og typen af støj er det største problem i åbne 

kontormiljøer

 (Kilde: Valtteri Hongisto, Task performance and speech intelligibity, 2008)



Ugebrevet A4 (2014)
samt efterhånden utallige 

forskningsrapporter
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