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Innovations-
barometer 2018

• Nordmænd er bedst til at 
kopiere

• Danskere vil tilpasse - med 
risiko for effekttab

• Offentlige innovationer i Norge 
bliver i højere grad end i 
Danmark igangsat af borgerne. 

Kilde: coi.dk, 7. februar 2018



Aarhus Kommune: 340.000 indbyggere (+5000 hvert år)
Business Region Aarhus: 1 mio. indbyggere 
+60.000 studenter gør Aarhus til den yngste by i Danmark



Videoer om (X)

• https://vimeo.com/170133129

• http://tvtonic.dk/serier/this-is-x/ (bemærk: to videoer, interessant at 
sammenligne)

https://vimeo.com/170133129
http://tvtonic.dk/serier/this-is-x/






Innovation er også en 
velfærdsdagsorden!

Kan vi løse velfærdens ”wicked problems” 
gennem innovation? 



Innovation districts
bidrager med op til 
20% af byens 
økonomiske vækst 
(Brookings, 2017)



Bymiljøets bidrag 
til velfærden

• Kan vi øge væksten ved at styrke 
og aktivere relationer i det fysiske 
bymiljø? 

• Kan bymiljøet bidrage til 
yderligere international 
positionering?

• Programmet ”Byens Udvikling og 
Vækst” søsat i 2016.



Programmets 
økonomi og 
varighed
• Seks udvalgte områder kan søge 

om bidrag til innovative projekter 
(½ mio kroner pr. område).

• Områderne er udvalgt ud fra 
forskellige ”modenhedsgrader”

• Der er udpeget en tovholder for 
hvert område

• Kommunen skal være ”med på 
sidelinjen” 

• Der skal være lokal forankring af 
initiativer

• Programmet løber 2016-2018



Kommunehospitalet
Katrinebjerg

Mellemarmen

Sydhavnen

Godsbanen

Agro Food Park

Projektområder



Aarhus’ klynger og vækstskabere



Samskabelse som strategisk innovationsproces

1. Sæt konteksten 
for innovations-

processen

2. Involver i 
udvikling af 

løsninger

3. Udvælg 
løsninger til 
afprøvning i 

praksis og forklar 
rationale bag til 

og fravalg

4. Engager aktører i at 
afprøve løsningerne i 

praksis

5. Udvælg løsninger 
til implementering 
og forklar rationale 

bag til og fravalg



Katrinebjerg-Modellen











EVENTSPACE 
KATRINEBJERG



MELLEMARMEN
BOXmarket, Head Start Fashion, incubator & accelerator



OVARTACI FIELDS
Agro Food Park og Business Park Skejby 



SYDHAVNSKVARTERET
Iværksætteri, social udsatte og venture capital



AARHUS UNIVERSITET
Makerspace, hvor studenter og erhvervsliv møder hinanden



GODSBANEN
BYDELSKONTORET





Kortlægning af innovative 
erhvervsmiljøer

• At vise Aarhus frem som den virker

• Undersøgelse i tre lag:

• Aarhus’ tradition som vidensby – hvordan 
kommer traditionen til udtryk?

• Hvilken bykultur hersker der i udviklingen af 
erhvervs- og vidensbydelene?

• Bymiljøets betydning for og sammenhæng til den 
bykulturen

• Fokusgruppeinterviews af udvalgte aktører.

• Forankring ved at vise fordelene.



Funktionen af innovative erhvervsmiljøer

Clusters understøtter 
branding, men bymiljøet 

styrkes af forskellige 
erhverv (værdikæder og 

mangfoldighed)

Foreningsdannelse, 
kuratering og fælles

aktiviteter i bymiljøet
øger samarbejdet

Attraktive urbane miljøer
skaber spontane
interaktioner og

potentielle samarbejder

Urbane miljøer tiltrækker
borgere og genererer

omsætning til
mødesteder, cafeer med 

mere

Adaptive bygninger og
adaptive bymiljøer kan

understøtte
værdiskabelsen

Urban kultur og urbant
miljø skabes og

genskabes konstant



Hvad har vi så lært?



Samskabelse er 
vejen frem, når…

• Man har et ”wicked problem”, 
hvor der ikke er nogen indlysende 
bedste løsning

• Man er dybt afhængig af fælles 
ejerskab og skal bygge bro

• Man skal tænke ud over egen 
viden, kompetencer og 
forestillinger

• Når man ønsker at aktivere 
”skjulte ressourcer”



Kommune-
inddragelse



En ny rolle for kommunen

• Ikke autoritet eller myndighed

• Ikke rådgiver

• Men facilitator i en transformativ relation

• Det kræver

• Agilitet

• Flexibilitet

• Åbenhed (og sårbarhed!)

• ”Hellere en hjælpende hånd end en håndbog”



Liveability - fra proceseffekt
til produkteffekt?



Fra forandringsparat til forandringsskabende!



Tjekliste

• Skab dagsordner, aktørerne kan koble sig på

• Lav prøvehandlinger. Små skridt, vær modig. Vis fordelene!

• Opbyg tillid, netværk og capacity. Respekter og forstå

• Samarbejd om mange dagsordner. Tænk win-win

• Vær et skridt foran og giv plads til pionererne

• Arbejd med platformene, indholdet leverer aktørerne

• Lad visionen være ”the guiding star”

• Følg aktivt op

• …Det tager tid!
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