New Ways of Working
- organisation, teknologi og rum

Alexandra Instituttets indsatsområde New Ways of Working fokuserer på samspillet
mellem organisation, teknologi og rum. Indsatsområdets medarbejdere rådgiver og forsker
i krydsfeltet mellem organisation, teknologi, fysisk kontorindretning og arbejdsopfattelse.
En lang række moderne vidensorganisationer efterspørger den ekspertise, som medarbejderne i Center for New Ways of Working har opbygget. Det gælder både offentlige
og private virksomheder, der henter rådgivning til omstillings- og forandringsprocesser,
f.eks. i forbindelse med fusioner eller nybyggeri.
De centrale temaer i centrets rådgivning og forskning er:
• Hvordan arbejdsopfattelsen kan understøtte eller modarbejde samarbejde
og videndeling
• Balance mellem arbejdsliv/privatliv og grænseløst arbejde
• Hvordan arbejdspladsindretning kan understøtte eller modarbejde samarbejde
og videndeling
• Hvordan it-løsninger kan understøtte videndeling og fleksibilitet
Center for New Ways of Working har et helhedssyn og et ”processyn” på arbejdet:
At arbejdsprocesserne løbende udvikler sig og ændres, og at organisation, indretning
og teknologi skal afpasses efter hinanden i en fortløbende proces.
Center for new ways of working samarbejder med forskere på Institut for Informationsog Medievidenskab og Datalogisk Institut, Aarhus Universitet.
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Forskning
Vi deltager i forskningsprojekter og publicerer jævnligt artikler i relevante tidsskrifter og på konferencer. Vi har
bl.a. udgivet artikler i Tidskrift for Arbejdsliv og Børsens Ledelseshåndbøger og bidraget til konferencer inden for
Ledelse, Arbejdsmiljø, Facility Management, Organisational Learning, Telework, Videndeling og Innovation.

Rådgivning
Center for New Ways of Working løser rådgivningsopgaver for mange forskellige typer kunder. Det kan f.eks. være
organisationer, der befinder sig i en fusionsproces. Eller det kan være virksomheder, der planlægger et nybyggeri
og bruger os som rådgivere for at sikre en optimal proces for inddragelse af medarbejderne ved indretning af de
nye kontorer. Eller vi rådgiver organisationer, der gerne vil styrke deres samarbejde og videndeling.

Metoder
Vores arbejdsmetoder baserer sig på åbenhed, nysgerrighed og ønsket om at lære noget nyt. Derfor mikses
værk-tøjer på kryds og tværs, og nye indsigter dukker op i farten.
Vi benytter en vifte af forskellige metoder til at afdække erkendte og ikke-erkendte holdninger og behov i organisationer. Metoderne anvendes i forskellige kombinationer og udvikles løbende i forbindelse med centrets forskningsog rådgivningsopgaver.
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