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Orden giver ro i hovedet
Nar omgivelserne er overskuelige og smukke, bliver medarbejderne glade og mere produktive. Det er
erfaringen i DSB PortalService, sam har haft en Feng Shui-konsulent inde over indretningen af kantarerne.

Feng Shui pa en statslig arbejds-
plads - det lyder maske m<erkeligt i

manges q,rer, men i bund og grund handler
det om noget sa jordn<ert som at have or-
den omkring sig.

I DSBPortalservice er gange og kontorer
indrettet med inspiration fra bade LEAN
og Feng Shui. Umiddelbart virker det ma-
ske som en mods<etning, men den nq,gter-
ne effektiviseringsfilosofi og den <estetiske
indretningsl<ere har faktisk meget tilf<el-
les: Begge tilgange viI gq,re op med unq,-
dige bunker, ineffektive arbejdsgange og
spild af energi og tid.

Den lange hvide gang i den statelige
gamle DSB-bygning over for Statens Muse-
um for Kunst er prydet med grq,nne palme-
agtige v<eksteri hq,je mq,rkegra krukker. De
star som skillevagter ved dq,rene, skiftevis
pa den ene og den anden side.
- Planternes placering far energien til at
sno sig stille og roligt frem, sa den ikke
farer ned gennem gangen, forklarer Zan-
dra Henningsen, som har hjulpet medar-
bejderne i PortalService med at indrette ar-
bejdspladsen efter en europ<eisk udgave af
de kinesiske Feng Shui-principper.

Det lyder maske lidt hokus pokus, men
nar man kigger ned ad den anden gang,
hvor naboafdelingen holder til, giver det
god mening: Gangen virker lang, klinisk
og n<ermest forbl<est i mods<etning til

Feng Shui-gangen, som har et mere roligt
og hjemligt udtryk - og det pa trods af at
palmerne er ganske ens.

Man fq,lersig foranlediget til at haste af
sted gennem den ene gang, mens den an-
den virker stressd<empende.

PINK ULD OG FRODIGE ORKIDEER

Inde i de sma, hq,jloftede kontorer er der
bem<erkelsesv<erdigt ryddeligt og luftigt.
Der er ganske enkelt fa ting: H<eve-s<enke-
borde, computere og heftigt blomstrende
pink orkideer i vindueskarmene. Opslags-
tavler bekl<edt med fluffYtilt i us<edvanli-
ge farver: Varm orange og sart lyserq,d i et
kontor. Det giver rolig energi.

St<erkpink i et andet. Zandra forklarer,
at pink er en meget energisk farve. Samti-
dig er opslagstavlen vendt pa hq,jkant, hvil-
ket lq,fter energien yderligere. Hun er ikke
meget for de institutionsbla kontorstole.
De burde v<eresorte. Men der var ikke riid
i Feng Shui-budgettet. Projektet har kostet
30.000 kroner, inklusiv konsulenthj<elp og
de uldne opslagstavler.

Aile arbejdspladserne er mobile. Nar
folk mq,der, henter de deres kurv med pa-
pirer og ting og sager i deres skab og finder
sig en plads pa et egnet kontor.

Nogle v<elgerefter dagens dont, andre
efter humq,r. Kontorerne har forskeUigefor-
dele - nogle giver rum til ro og fordybelse,

Feng Shui (udtales fang sway)
er en kinesisk indretningsfilosofi,
sam er kendt fra dame blade for
sit fokus pa verdenshj0rner, mate-
rialer, farver, former og energier.
Has DSB handler Feng Shui am
fleksible rum med forskellig energi.
Man kunne ogsa sige atmosfcere,
stemning eller flow. Det drejer sig
am orden i de fysiske omgivelser,
men ogsa i fx email-boksen.

LEAN er en japansk produkti-
ons- og ledelsesfilosofi, sam har
til formal at skabe st0rst mulig
vcerdi med fcerrest mulige resurser.
Centrale begreber er spild (sam
skal mindskes) og flow (sam skal
effektiviserel.







»Vi er her otte timer hver dag. Vi ber vmre lige sa omhyggelige med
indretningen af arbejdspladsen, som vi er med at vmlge en god seng.«

MICHALA LANGE BAERENTSEN

andre egner sig til projekter med
livlig sparring og ideudveksling.

Der er ikke leengere nogen, der siger:
'Hvilket lokale var det nu, vi skulle holde
ml/ldei?' De anonyme og let forglemmelige
lokale-tal er skiftet ud med udtryk som det
grl/lnneveerelse,leeringsrummet, biblioteket
(med sma cafeborde) og sofarummet (med
tavler til bl/lrn,der er med pa arbejde).

KONTRAST-KONTOR

Kigger man ind ad dl/lrenetil kontorerne pa
nabogangen, er kontrasten slaende: Det er
egentlig ganske almindelige kontorer med
dagligdags papirbunker. Men i forhold til
den feng shui'ede afdeling ligner det kaos.
Man bliver helt stakandet af synet. Fravee-
ret af farver og botanik leder tankerne hen
pa pligter, travlhed, alvor og rutiner.

Tilbage pa Feng Shui-gangen forteeller
Birgitte Pahl, der er cheffor de tolv medar-
bejdere i PortalService, om baggrunden for
nyindretningen:

»Viboede i papkasser, da vi flyttede her-
ti!. Vifl/llte,vi var nl/ldttil at gl/lreet eller an-
det. Indrette os pa en made, der involvere-
de medarbejderne. DSBer jo en forretning,
der skal drives. Vi har veeret igennem en
proces med en optimeringsmetode, som
hedder LEAN(se boks, red.). Feng Shui er
en mere keerligmade at gl/lrenoget lignen-
de,« forklarer hun.

ORDEN I HOVEDET

Hvad siger medarbejderne til dette nymo-
dens halll/lj?Michala Lange Baerentsen har
veeret i DSB i snart syv ar. Hun er vant til
at have mobil arbejdsplads fra storrums-
kontoret. Hun kan godt lide de glade far-
ver og skifter mellem enmandskontor, ak-
tivitetsrum og en af de mindre populeere
yderpladser, hvis hun en dag bare skalleese
mail og ellers til ml/lder.

»Det handler om trivse!. Bunker begra-
ver og veelter ned over en. Det veerste er at
have en reol med stakke bag sig. Det tyn-
ger,« siger Michala og forklarer, hvorfor
rod er roden til meget ondt:

»Nar tingene ikke har et sted atveere, ro-
der det ogsa i hovedet - og i livet.

Med rydop-kultur heenger man ikke fast
i den opgave, man lige har lavet. Selvnar vi
breder os, virker her ikke rodet. Jeg tror, folk
udefra teenker: De har godt nok styr pa det.
Der er ikke noget, der ligger og f1agrer.«

I virkeligheden er Michala et rodeho-
ved, siger hun. Netop derfor har hun ekstra
gavn afFeng Shui.

»Nar jeg har et rent skrivebord, er jeg
der ikke fra i gar. Jeg er en ny i dag,« siger
hun.

INSPIRERER KOLLEGER

Lone Hedegaard Christensen er nyansat,
og hun skulle lige veenne sig til, at man
ikke har sit eget bord. Hun er vant til at
sprede sig med billeder og post it-sedler
ved sin arbejdsplads.

»Det har veeret en udfordring at ind-
skreenke mig til en kurv.At indtage den feel-
les tavle er greenseoverskridende. Men den
er god til videndeling. Folk kigger, og der
opstiir automatisk en dialog,« siger hun.

Birgitte forklarer, hvad hun som chef
veerdseetterved Feng Shui:

»Det vigtigste for mig er, at de smiler
mere i afdelingen. For smiler man mere,
sa kommunikerer man mere, man bliver
mere kreativ og som resultat af det hele bli-
ver man mere produktiv.«

Hun uddyber:
»Mange ledere fokuserer pa resultater-

ne, og overser den simple ting, at glade og
tilfredse medarbejdere automatisk er pro-
duktive og kreative medarbejdere. Vi er pa
arbejdet cirka otte timer hver dag, og i det

l/ljeblikvi treeder ind ad dl/lren, viI de fYsi-
ske rammer bestemme dagsordenen. Vi
kan blive opstemte eller nedstemte. Derfor
er det vigtigt bevidst at skabe nogle beha-
gelige, velfungerende rammer, der bakker
medarbejderne 'op i deres indsats fra det
l/ljeblik,de ml/lderpa arbejde.«

Birgitte forteeller, at f1erekolleger i DSB
er kommet forbi og har sagt 'Nej, hvor har I
lean'et jer', og 'Det kunne vi ogsa teenkeos'.
En dag hl/lrtehun en sige 'Hold da op, hvor
er her overskueligt - bare der sa sadan ud
hos os. Man bliver ikke sa stresset, selv om
vived, hvor travltI har det!'« 0

Planternes blacering i denne gang i
DSB's hovedkvarter far ene~gien til
at sno sig roligt frem, sa den ikke
farer ned gennem gangen, mener
konsulenten bag indretningen.


