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OM INNOVATION 
Innovation er, med udgangspunkt i en god idé, at kombinere 
eksisterende (og ny) viden og erfaringer på en nye måder 
for at skabe noget nyt eller for at forbedre noget allerede 
fungerende.

OM URBAN INNOVATION
Urban innovation er innovation i virksomheder, der ligger 
i bymiljøet. Enhver aktør i byen (individ, virksomhed, 
myndighed, fællesskab), der arbejder innovativt for 
at skabe nye eller forbedre eksisterende produkter, 
ydelser, oplevelser eller livskvalitet, kan anvende byens 
menneskelige og fysiske ressourcer i dette arbejde.

OM URBANE VIRKSOMHEDER
Urbane virksomheder er virksomheder, der er placeret i 
centrale byområder, fx i bymidten. Her udnytter de urbane 
ressourcer i deres professionelle virke. 
 De er knyttet til og bruger byen på forskellig måde 
afhængig af deres størrelse, historik og udviklingstrin. 
Perspektivet for en stærkere integration mellem 
virksomheden og bymiljøet er bestemt af disse faktorer, 
som er belyst gennem samtaler med virksomheder med 
udgangspunkt i begreberne identitet, fysik og relationer.

OM DEBATOPLÆGGET
Dette debatoplæg er baseret på ca. 40 samtaler med 
repræsentanter for urbane virksomheder og andre 
fagpersoner fra 8 forskellige medlemsbyer i Nordic City 
Network. Det er suppleret med anden viden og materiale 
om urban innovation og urbane virksomheder. 
 Debatoplægget rummer et forsøg på at udvikle en både 
teoretisk og metodisk model for, hvordan man kan arbejde 
med urban innovation og urbane virksomheder.
 Oplægget er en sammenfatning af et større arbejde, 
der vil blive endeligt afrapporteret omkring årsskiftet og 
suppleret af en række uddybende bilag.

OM DET STORE PERSPEKTIV
Der er ikke tvivl om, at urbane virksomheder rummer et 
meget stort perspektiv for vore byer, borgere, erhvervslivet 
og det vi ‘skal leve af’ i fremtiden. Skønt stadig flere 
virksomheder placerer sig i bymiljøer, er udviklingen fortsat 
i en indledende fase. Det betyder, at vi gennem debat, 
forsøg og videre undersøgelser skal blive klogere på urbane 
virksomheder og deres krav til det omgivende bymiljø. 
 Det er vores opgave i samarbejde med virksomhederne 
at bidrage til bymiljøer, der fremmer virksomhedernes 
udvikling. 

DET HURTIGE OVERBLIK - TIL DEN TRAVLE LÆSER
De gennemførte samtaler er sammenfattet i en vifte af 
forskellige ‘dominante temaer’, se side 15. Samtalerne er 
eksemplificeret i afsnittet ‘samtalerunden’, side 20.
 I afsnittet ‘anbefalinger’, side 33, gives ideer til, hvordan 
man kan arbejde med urbane virksomheder. 
Det afsluttende afsnit rummer en ‘skitse til nordisk model 
om byen som platform for innovation’, side 40.

Göteborg stad
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Urbane virksomheder i et nordisk byperspektiv
Om nye vinkler på urban innovation

”of central importance is the changing nature of comparative advantage – 
not based on market position, size and power as in times past, but on the 
corporation of knowledge into all of an organisation’s activities”

(Leif Edwinsson, Corporate Longitude, 2002)
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Odense kommune.
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Forord

Gennem efterhånden adskillige år har Nordic City Net-
work som et aktiv netværk af større og mellemstore byer 
i Norden beskæftiget sig med emnet urbane fællesskaber, 
urban innovation og urbane virksomheder fra flere forskel-
lige vinkler. 

Det er ikke alene men i høj grad også i byerne, at der skal 
skabes den vækst og de værdier, der skal til for at fastholde 
og udvikle velfærdssamfundet.

Grundlæggende udspringer interessen for disse emner af alt 
det, som urbaniseringen set som en global kraft betyder for 
de nordiske byer og den nordiske velfærdsmodel.

Vore byers vækst afføder både nogle af samfundets mest 
uundgåelige udfordringer i form af belastninger af miljøet, 
ressourceforbrug og sociale spændinger, men byerne rum-
mer også den ekspertise og viden, der kan præsentere nogle 
løsninger på nøjagtig de samme udfordringer og skabe de 
værdier, som vi skal leve af og finansiere vores velfærd med.

I lyset af en fortsat global konkurrence og centralisering 
omkring Verdens store monopoler og med en erhvervs-
struktur i Norden, der altid har været og formentlig også 
fremover vil være domineret af små og mindre virksomhe-
der er behovet for at synliggøre og mobilisere  flere lokale 
ressourcer til innovation blevet stadig mere oplagt.

Ligeledes er det oplagt at identificere eventuelle barrierer og 
begrænsninger, når det gælder spørgsmålet, hvordan urban 
innovation kan fremmes gennem en sammensmeltning 
mellem virksomhed og bymiljø.

Selve baggrunden for dette projekt er udviklet gennem 
diskussioner og seminarer i Nordic City Network siden, og 
projektet i denne form har efterfølgende modtaget støtte 
fra Rambøll-Fonden, der skal modtage stor tak for dens 
velvilje.

Det er her vigtigt at understrege, at projektet ikke er et 
punktum på, men et led i en udvikling.

Nordic City Network har lagt en strategi frem mod 2020, 
der skal kaste lys over de nordiske byers særlige karakteristi-
ka og styrker, orienteret mod et internationalt publikum.

At vi ser bymiljø og virksomheder som integreret i byernes 
udvikling er i den sammenhæng en vigtig forudsætning for, 
at urbaniseringen ikke blot skaber problemer, men netop 
også løsninger.

En flerhed af medlemsbyerne under Nordic City Network 
har beredvilligt medvirket til at skabe de nødvendige lokale 
kontakter og indsamlet materiale af forskellig art til brug 
for projektet, for hvilken indsats der ligeledes bør takkes til 
kontaktpersonerne i NCN’s medlemsbyer.

Også projektets styrekomité betående af senior market ma-
nager, Ph.d. Peter Andreas Norn fra Rambøll Management, 
Planlegger Linda Apelgren, Norrköpings Kommun og 
Arkitekt Per Riisom, Nordic City Network har undervejs 
kommenteret konstruktivt og kritisk på proces og delresul-
tater.

Ansvaret for sammenskrivningen, de endelige konklusioner 
og anbefalinger er dog mit, og det ansvar står jeg inde for i 
håbet om, at dette arbejde kan bidrage til Nordic City Net-
works fortsatte arbejde med at udvikle de nordiske byer.

Dette papir er udarbejdet specielt til NCN’s Lab i Lille-
strøm i november 2018, men vil tillige indgå i den endelige 
afrapportering.

Efteråret 2018

Henrik Poulsen
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Fredericia kommune.
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Om det store hvorfor

Projektets helt grundlæggende rationale udspringer af 
spørgsmålet: hvad skal samfundet leve af i fremtiden?

For 100 år siden boede 2 ud af 10 i byer, i dag 5 ud af 10 
- og i 2050 vil 7 ud af 10 bo i en større by. Frem til 2050 
ventes verdens byer at vokse med 3 mia. mennesker, og 
allerede for 10 år siden passeredes den milepæl, hvor flere 
boede på landet end i byen. I de sidste godt 10 år har flere 
boet i byer, og tallet synes at vokse.

Over de sidste godt 20 år er mere end 97% af befolknings-
tilvæksten i Norden lokaliseret i de 30 største funktionelle 
urbane regioner (Nordregio, annual report 2016), der også 
omfatter hovedparten af byerne i dette projekt.

I byerne koncentreres forbruget af energi og ressourcer, 
men også vores viden til at løse samfundets grundlæggende 
udfordringer findes i byerne. Med byernes vækst øges med 
andre ord fortætningen – dvs. flere mennesker slår sig ned i 
de samme områder. Og med fortætningen kommer en stør-
re menneskelig diversitet til syne – adgang til mere viden, 
flere erfaringer og flere hænder.

Mere viden og flere kompetencer kan tilgås på et meget 
mindre areal med vidtrækkende perspektiver. 

Der er brug for at mobilisere viden og støtte fra nye og 
uventede kanter til byens virksomheder i fremtiden. Ned-
slag i vores generelle viden om især mindre virksomheder 
afslører både udfordringer og potentialer. 

Norden er europamestre i at skabe hurtigt voksende virk-
somheder. Byer som Reykjavik, Stockholm Oslo og Helsin-
ki er i top, og det går igen, når man ser på listen over lande 
med flest hurtigt voksende virksomheder (INC, marts 
2018).

Undersøgelser fra Norge har f.eks. vist, at  to ud af 3 nye 
arbejdspladser i perioden 2003-2014 blev skabt i nye og 
unge virksomheder, der typisk hører hjemme i vores byer 
(Reve 2014).

Og de nye virksomheder synes delt mellem vækstvirksom-
heder, der ofte er de mest profilerede – og virksomheder 
med en mere afdæmpet udvikling, der imidlertid også er 
vigtig for den samlede jobskabelse.

Nye virksomheder og iværksættere på landet og i byen er 
ifølge undersøgelser til dels forskellige fænomener. Derfor 
bør det være muligt også at identificere både udfordringer 
og perspektiver for, hvordan urbane virksomheders vilkår 
kan styrkes.

Generelt tyder undersøgelser på, at iværksætterraten er 
lavere i landområder end i byområder. Til gengæld er over-
levelsesraten for nystartede virksomheder væsentlig bedre i 
landområder end i byerne (Manniche og Marcussen 2013). 
Urbaniseringsgrad er direkte negativ for overlevelsesgraden.

I landområder er der flere iværksættere inden for mere tra-
ditionelle forretningsområder end i byerne. Iværksætteren 
på landet er typisk lidt ældre, men har også et lidt lavere 
uddannelsesniveau end byiværksætterne.

Over 95% af de nye virksomheder starter et sted, hvor 
iværksætteren har holdt til gennem mange år – altså tætte 
relationer mellem stedet og iværksætteren, og alt andet lige 
betyder en stærk forankring også bedre indtjeningsmulig-
heder (Manniche & Marcussen 2013)

Danske undersøgelser har tillige vist, at nye virksomheder 
ofte er mere teknologiske og vidensbaserede end i landom-
råder. Måske har de større vækstpotentiale, men deres over-
levelsesmuligheder også udsat for større pres (Danmarks 
Statistik m.fl.).

Andre undersøgelser har peget på, at 8 ud af 10 virksomhe-
der ikke ser, at der er en alternativ kommune til den valgte 
kommune for deres virksomheds lokalisering (CESFO 
2006/1).

Efter 5 år ligger 85% af de nystartede virksomheder i Dan-
mark imidlertid i samme kommune, som de er startet i. 
Kun godt 45% af de nystartede danske virksomheder over-
lever de første 3-5 år af deres levetid. 20-25% af de nystar-
tede virksomheder oplever manglende kapital som en hin-
dring og er henvist til alternative finansieringskilder uden 
for det mere formelle kredit- og lånesystem (Nordic Inno-
vation Publication 2012, Copenhagen Economics 2014).

Til gengæld viser tal, at de kreative erhverv, der ofte er ur-
bane, generelt har klaret sig mindst lige så godt og i visse 
henseender bedre end andre under finanskrisen (NMR. 
Tema Nord 2015).

De kreative erhverv i de fire nordiske lande, Danmark, 
Norge, Finland og Sverige beskæftigede i 2010 næsten 
800.000 årsværk og dermed 13% af den samlede beskæfti-
gelses i de markedsmæssige erhverv i de fire lande.

Alt i alt er der god grund til at tage udgangspunkt i, hvad 
miljøet omkring virksomheden rummer for at styrke dem i 
de kommende år.

”Tailor-made”
”Tailor-made” is the keyword for any strategy towards SME 
developmenton any level of the European multilevel gover-
nance system” (ESPON, March 2018) er hovedkonklusio-
nen i det europæiske analyseinstitut ESPON’s undersøgelse 
af små og mellemstore virksomheder i europæiske regioner 
og byer fra dette forår. I dette arbejde er byen ”skrædde-
ren”, der har rammerne og redskaberne til at hjælpe små og 
mellemstore virksomheder.

Samlet set peger undersøgelser 
på nogle særlige vilkår for urbane 
virksomheder:
• forankring og historik har stor 

betydning for lokal etablering
• lave overlevelsesgrader tyder 

på særlig udfordringer i f.h.t. 
konkurrence

• udfordringer med at skabe kritisk 
masse i forhold til f.eks. finansiering 
ved etablering og udvikling

• behov for særlig fokus på lokale 
skaleringsredskaber
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Om hovedgrebet

Den urbane virksomheds udfordringer og potentiale sættes 
her ind i et bevidst rumligt perspektiv, hvor inspiration, ny 
viden og konkret støtte til virksomheders udvikling skabes i 
en interaktion mellem bymiljø og virksomhed.

En bys kvaliteter betragter en typisk nordisk borger ud fra 
to værdisæt.

Det ene handler om livskvalitet i bred forstand fra grønne 
områder til kultur, byliv og oplevelser. Her er rart og være, 
og her sker noget, eller der er muligheder for, at man selv 
kan udfolde sig.

Det andet værdisæt handler om den offentlige service lige-
ledes i bred forstand og forstået som den service, som man 
ikke selv lige kan frembringe: ordentlige skoler, solid og 
ordentlig ældrepleje, gode boliger, forsyningsvirksomheder 
og løsning af miljøopgaver etc.

I begge tilfælde er der tale om noget, der oftest kan fotogra-
feres og italesættes i en meget konkret og fysisk form.

Helt anderledes ser det ud med byens samspil med er-
hvervsliv og virksomheder. Her der tale om langt mere dif-
fuse størrelser som rammebetingelser, visioner og strategier, 
som virksomhederne, planlæggerne og politikerne (måske) 
kender, men ikke er funderet i en bredere kreds.

At give et bud på, hvordan vi udvikler urbane virksomhe-
der forudsætter et andet udgangspunkt; nemlig virksomhe-
dens eget. Alle virksomheder i byen kan i princippet siges 
at være urbane, men de er knyttet til og indfældet i byen på 
forskellig måde afhængig af deres størrelse, historik, udvik-
lingstrin og karakter i øvrigt.

Den indlejring skal afdækkes, før man kan give et bud på, 
hvordan byens mangfoldighed af ressourcer i højere grad 

kan integreres med virksomheden til gavn både for virk-
somheder og for bymiljøe.

Bymiljøets skjulte ressourcer kan udgøre  nerven i et urbant 
økosystem for især de små og mindre virksomheder, der 
udvikler sig uden en entydig vækstdagsorden stimuleret af 
eksterne kapitalkræfter.

Mennesker, mødesteder, spændende passager, kulturaktivi-
teter, handelspladser alt sammen er de med i en kompleks 
mekanisme, der kan understøtte urbane virksomheder og 
urban innovation på en måde,der rækker ud over de vel-
kendte nationale og lokale rammevilkår.

Projektets lidt stædige fastholdelse af en rumlig tilgang 
indebærer ikke en kritik eller undsigelse af men snarere et 
supplement til den traditionelle erhvervsfremmetænkning, 
der forankret i 90’ernes Triple Helix modeller til stadighed 
har haft et stærkt fokus på aktører, strategier og generelle 
rammevilkår.

Projektet kommer dermed til at diskutere to helt funda-
mentale forestillinger om urban innovation og vækst.

For det første udvides  i denne bog en årtier lang tradition 
for, at kommunal og lokal erhvervsfremme  helt overvejen-
de har været præget af et strategisk og strukturelt tankesæt. 
Altså at det primært har handlet om at definere overordne-
de rammer for enten alle virksomheder, udvalgte brancher, 
klynger eller lignende og at det altid skulle ske i en for-
mation mellem på forhånd fastlagte aktører (triple Helix). 
For det andet, at  politikker, initiativer og indsatser i øvrigt 
omkring denne grundlæggende form for erhvervsfremme 
har drejet sig om at identificere og blive målt på aggressiv 
vækstpotentiale, men har måske overset dels metoder til 
mere organisk vækst dels andre former for udviklingsper-
spektiver 
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Det metodiske afsæt for samtaler på tværs af virksomheder i 
seks nordiske byer:

Bymiljøet
• stedlige vilkår/kvaliteter - alt, hvad bymiljøet generelt kan 

tilbyde og kan nås af virksomheden i hverdagen
• relationelle ressourcer - virksomhedens skabte relationer 

og etablerede netværk, der direkte har eller kunne have 
betydning for virksomhedens udvikling og strategiske sigte 
m.m., hvis ikke der er en forbindelse til dem.

• værdiskabende understøtning - Hvad er det byen kan og gør, 
som har direkte eller indirekte betydning for værdiskabelse i 
virksomheden

Virksomheden
• Identiteten - at se sig selv som en del af byen og hvilken 

betydning det har for lokalisering og udviklingssyn
• Fysik - virksomhedens fysiske lokalisering, logistiske behov og 

ambitioner, og hvilken betydning disse har for den konkrete 
placering. Hvordan virksomheden ser på og arbejder med 
sine egne fysiske rammer

• Relationer - virksomhedens brede vifte af alle tænkelige 
relationer til andre aktører i byen, og hvordan disse kan have 
haft betydning for virksomhedens historie og udvikling

 

Det bymiljø, der omgiver de urbane virksomheder af mulig 
interesse, kan helt indledningsvis – og foreløbig for over-
skuelighedens skyld - inddeles i tre typer eller dimensio-
ner: 1. stedlige kvaliteter/vilkår af generel karakter, som 
har stor betydning for f.eks. virksomhedens medarbejdere, 
først og fremmest forskelligartede byrum, grønne områder, 
caféliv, kultursteder, kvarterets generelle betydning etc. 2. 
relationelle ressourcer i form af f.eks. urbane fællesskaber, 
mødesteder, uddannelsesinstitutioner, netværk eller lignen-
de, hvor bevidst skabte personlige relationer eller etablere-
de netværksrelationer bliver udfoldet og 3. værdiskaben-
de konkret understøtning i form af særlige servicetilbud, 
virksomhedssamarbejde om ”sharing” af faciliteter, ressour-
cer i bymiljøet m.m.

Bymiljø-perspektivet kan man dernæst tage med ind i 
virksomheden med det sigte at få virksomhederne til at se 
på dem inde fra og ud med afsæt i det helt grundlæggende 
billede af, hvordan en urban virksomhed ser sig selv i det 
bymiljø, som den er en del af. De tre nævnte typer eller 
dimensioner, der er defineret ud fra, hvad der konkret kan 
være til stede i selve bymiljøet spejler sig i tre interne virk-
somhedsdimensioner, som de primære samtaler er formet 
ud fra; nemlig 1. Identitet 2. Fysik og 3. Relationer. 

Med identitet menes her, hvordan virksomheden orien-
terer sig mod den by, som den er en del af, og hvordan ser 
den på byen som et baggrundstæppe for dens virke?. Hvor-
dan er dens historie og selvforståelse koblet sammen med 
byen eller kvarteret, som den ligger i?

Med fysik menes helt konkret, hvordan virksomheden 
arbejder med og ser sin egen fysiske og logistiske placering 

i byen i forhold til, hvilken type virksomhed, den er, og 
hvilke behov den har eller kunne få i fremtiden eller spurgt 
på en anden måde, er der en overensstemmelse eller det 
modsatte mellem virksomhedens fysiske placering og dens 
grundlæggende behov og virke?

Med relationer menes meget bredt hele den interaktion af 
betydning, der kan siges at være mellem byen og virksom-
heden i form af medarbejdere, viden, samarbejdsrelationer, 
underleverandører etc., altså om virksomheden i dagligda-
gen er i en levende kontakt med det bymiljø, der er om-
kring den, og hvilken betydning denne kontakt i realiteten 
har.

Lad det være sagt med det samme: ingen af disse katego-
riseringer er som begreber fuldstændigt skarpt definere-
de eller afgrænsede i forhold til hinanden. Der vil være 
flydende overgange og anledning til at diskutere bestemte 
observation er er af den ene eller den anden karakter.

Som udgangspunkt forsøges ikke tegnet en formfuldendt 
matrix men snarere et relativt enkelt forsøg på at beskrive 
nogle kræfter eller faktorer, der på forskellig vis hele tiden 
er i spil, når visionen – og det er den helt afgørende pointe 
- ikke er at beskrive relationer mellem to parter – byen og 
virksomheden – men netop at beskrive, hvordan de er eller 
kunne være indfældet i hinanden. Det er forestillingen om 
den integrerede virksomhed, der er bestemmende for per-
spektiverne.

Måske mest for overskuelighedens skyld kunne begreberne 
sættes ind i en fælles tegning, som vi dernæst vil forsøge at 
se de enkelte cases i relation til.

Norrköpings kommun. 
Konstnär Sandra Björn.
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Alle virksomheder i en by er i 
princippet ”urbane”, men de ser 
deres forbundethed med byen 
i vidt forskellige lys, som også 
er af afgørende betydning for, 
hvordan byen og virksomheden 
gennem samskabelse kan 
bidrage til urban innovation i 
fremtiden.

Karakteristik af den ideale urbane virksomhed 

• den er typisk lokaliseret uden for de traditionelle er-
hvervsområder, hvor der kun kommer de mennesker, 
der har ærinde i områdets virksomheder.

• den har i sin fremtoning en umiddelbar åbenhed over 
for det område, som den er en del af, og den er umid-
delbart synlig og inkluderende i området på samme 
måde som andre aktører kan være det i området.

• dens medarbejdere bruger aktivt det omkringliggende 
byrum, men måske på mange forskellige måder. Med-
arbejderne er i stigende grad også selve virksomheden, 
dvs., når de ikke er til stede i virksomheden kan man 
ikke umiddelbart se, hvad den reelt beskæftiger sig 
med.

• der vil hele tiden kunne identificeres aktiviteter, steder 
eller begivenheder i området omkring virksomheden, 
som man kan vurdere kan være interessante for virk-
somheden og/eller dens medarbejdere.

• både hos ledelsen og medarbejderne er der en stærk 
bevidsthed om, at byens kvaliteter er afgørende for 
virksomhedens muligheder for at udvikle sig.

En optakt til at forstå den urbane 
virksomhed
Fra de klassiske sociologer for mere end 100 år siden, he-
nover Jane Jacobs (1961) og frem til f.eks. Richard Florida 
(2005, 2017), Edward Glaeser (2011) eller Katz & Wagner 
(2014) har byernes vækst udgjort en af samfundets stærke-
ste kræfter.

Og skal man se dem i en samlet optik, så bevæger de sig på 
en akse mellem to grundfortællinger. Den ene er en kul-
turoptimistisk beskrivelse af, at byernes transformation in-
deholder en kompleksitet af positive frigørende kræfter på 
både økonomi og livskvalitet og på anden side en risiko for 
afledte mindre positive virkninger for den enkelte familie, 
det enkelte individ og fællesskabet som helhed.

En moderne urban virksomhed er lokaliseret i et kompakt 
urbant miljø udspændt mellem punkterne på den samme 
akse.

Den kan endvidere betragtes i to andre dimensioner, der 
handler om dels påvirkning dels indbyrdes dynamik.

Virksomheden har en fysisk dimension. Den skaber og på-
virker omgivelserne, og med urbaniseringen, der fandt sted 
samtidig med den første industrialisering for snart 150 år 
siden, skabtes ofte store virksomheder helt inde i byen, der 
alene i kraft af deres størrelse, om end funktionelt set isole-
rede, satte deres præg på byens boligbyggeri og infrastruk-
tur i bredest tænkelige forstand. I dag er det langt mere 
sammensat. Bestemte kvarterer har deres identitet i kraft af 
de mennesker, institutioner og faciliteter, der findes i det 
pågældende område. Det indebærer, at virksomheden kan 
se sig som en del af et område, der har en identitet, som 
man være tættere eller mindre forbundet med. Og modsat 
kan områdets identitet og profil være mere eller mindre 
synkront med den pågældende virksomhed. 

Den anden dimension er, at enhver virksomhed altid ræk-
ker ud efter sine umiddelbare omgivelser. Den rekrutterer 
arbejdskraft, efterspørger varer og serviceydelser, der ofte 
kommer fra lokalsamfundet, og i forskelligt omfang kom-
mer dens egne produkter også ofte retur til lokalsamfun-
det, lige som virksomhedens sociale kapital kan genfindes 
eller danne grundlag for nye urbane fællesskaber uden for 
virksomheden. 
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den positive firkant: 
den kreative 
klasse, triple helix 
dynamik, kulturen 
som drivkraft m.m.

Den udfordrende 
firkant:
segregering, 
gentrificering, 
urban sprawl, 
mangel på kritisk 
masse etc.

Den intregerende 
firkant:
Virksomhedens 
betydning i og 
forbundethed med 
sit område i fysisk 
og mental forstand

Den dynamiske 
firkant: 
virksomhedens 
realiserede eller 
mulige relationer til 
og samspil i øvrigt 
med bymiljøet

Man kan se modellen som en form for domesticering i et 
dobbelt perspektiv. På den ene side tager virksomheden 
stedet og området i brug. På den anden side grundlægger 
brugen af et sted også dets identitet, der direkte og indirek-
te sætter rammer og kodex for, hvordan man agerer i dette 
område, og hvilke typer af andre aktiviteter og virksomhe-
der, der typisk vil føle sig tiltrukket af stedet. Der er der-
næst en vifte af forskellige faktorer, der kan virke fremmen-
de eller bremsende på den dynamik.

De nordiske landes veludviklede tradition for kommu-
nal planlægning og strategiudvikling har medført, at de 
tekniske og politiske aspekter af dette kompleks ofte er 
blevet beskrevet ganske indgående gennem planstrategier, 
udviklingsscenarier m.m., hvor man kan få et relativt klart 
billede af, hvad planlæggere og politikere ser for sig.

Hvordan samme perspektiv ser ud fra virksomhedernes 
synsvinkel, er imidlertid langt mindre belyst. Et nordisk 

projekt om moderne urbane virksomheder kan blive ny-
skabende ved, at det i langt højere grad kan komme tættere 
på, hvordan virksomhederne fungerer i og udnytter eller 
kan udnytte et sammensat urbant miljø og ikke mindst, 
hvilke faktorer, der kan fremme eller blokere for en sådan 
udnyttelse. 

Hvis man i et historisk perspektiv tegner en linie fra den 
tidlige økonomiske geografi (Marshall 1890, Porter 2011) 
over clusters, campusmodeller til nye innovative distrikter 
(Katz 2014) og videre til virksomheder som ”embedded” 
i bymiljøet, så er det den sidste form, der for alvor får den 
traditionsbundne strukturtænkning til at krakelere, fordi 
den som grundantagelse simpelthen ikke er detaljeret nok 
til at kunne beskrive den tilstand, som ”embedded” egent-
lig dækker over (eks. Kat Hana, NCN-Hvidbog fra Lon-
don, 2016, Spencer 2015).

virksomhed

virksomhed

virksomhed

Campus by virksomhed/by

de enkelte virksomheder 
eller klynger først i senere 
uden for bymidten

campus og byen den integrerede virksomhed
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Hvis man med oven nævnte in mente i en enkelt sætning 
skal prøve at destillere det essentielle ved urbane virksom-
heder er det, at de naturligvis også fortsat kan ses som 
elementer i varierende triple eller pentahelix modeller i et 
horisontalt perspektiv – hvor alle, der har fælles interesser 
arbejder og taler sammen på nogenlunde samme sociale 
og uddannelsesmæssige niveau, men derudover kalder den 
nye urbane virksomhed på muligheden for at skabe et nyt 
vertikalt snit, fordi byens mangfoldighed og tæthed burde 
åbne for helt nye alliancer, dialoger, inspirationer og kon-
krete samarbejder, der i virkeligheden ikke kun kan bidrag 
til virksomhedernes værdiskabelse men også til udvikling af 
velfærd og urbane fællesskaber, hvis de gribes an på den op-
findsom måde. Eller rettere sagt: måske er det ikke længere 
tilstrækkeligt at skelne mellem værdiskabelse og velfærd og 
demokrati som to størrelse eller kræfter, hvor den første er 
grundlaget for den anden. De er i virkeligheden reversible – 
går begge veje.

Virksomheder og videnspersoner – hovedtræk

Der har været gennemført samtaler med mange forskelli-
ge aktører i foreløbig: Kristiansand, Odense, Norrköping, 
Göteborg og Tampere, samt Fredericia, Malmø, Aalborg og 
sidst Trondheim. 

Det er projektets kontaktpersoner i de enkelte byer, der har 
udvalgt virksomhederne ud fra et generelt sigte om at til-
stræbe forskellighed i placering, størrelse og funktion. Der 
er således ikke to identiske virksomheder med i analysen, 
men der har vist sig især ét træk, der går igen, nemlig at fle-
re af byerne i høj grad interesserer sig for og har nye aktive 
co-work miljøer som noget af det, der umiddelbart har den 
stærkeste urbane karakter i flere af de deltagende byer med 
interessante udviklingsperspektiver.

Derudover har indsamlingen af empirien vist relevansen af 
at se nærmere på, hvordan man indkredser mere steds-
specifikke faktorer i forskellige typer af områder, og i den 
sammenhæng er der forsøgt gjort en sammenstilling snarere 
end sammenligning mellem to; nemlig kanalbyen i Frede-
ricia og Ringön i Göteborg – to meget forskellige områder, 
der på beggrund af især forskellig historik er indfældet i to 
ligeledes forskellige udviklingsforløb, der imidlertid også 
afslører flere interessante fælles træk af betydning for urban 
innovation.

Der er to afgørende argumenter for at foretage et tværsnit 
gennem nordiske byer. Trods forskelle tilhører de en sam-
fundsmodel med en stor økonomisk, politisk og kulturel 
fællesmængde.  Alle byer har i større eller mindre udstræk-
ning en fælles økonomisk historie baseret på industri og 
handel, der gradvist har ændret sig i retning af et kraftigere 

islæt af privat og offentlige service, herunder uddannelse, 
turisme og finansiering og andre mere specialiserede er-
hvervsområder. 

Parallelle observationer og karaktertræk kan derfor også 
med rimelighed fortolkes inden for samme forståelsesram-
me

Den fælles historiske og strukturelle baggrund i meget bred 
betydning ofte udtrykt i termen ”den nordiske model” 
indebærer tillige en ret veldefineret rollefordeling mellem 
den offentlige og den private sektor - i det hele taget det at 
have en relativt klar opfattelse af hvad der hører hjemme i 
henholdsvis den ene eller den anden kan i høj grad siges at 
være et nordisk særkende. Derfor er det ikke urimeligt at 
hævde, at metatendenser af den ene eller anden art også slår 
igennem i de nordiske lande på nogenlunde samme måde. 
Nærliggende at hævde, at nye tiltag, ideer og eksperimenter 
i høj grad vil være overførbare fra det ene sted til det andet.

Det udelukker imidlertid ikke – men det falder desværre 
uden for, hvad der kan håndteres her – at der på konkre-
te områder er nogle interessante holdnings- eller adfærds-
forskelle, der kan forklare, at man kan handle forskelligt 
mellem de nordiske byer, men det vil være min påstand, at 
disse forskelle ikke er af en karakter, der for alvor kan over-
skygge den af historien opstående fællesmængde.
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Dominante temaer

Indledning
Læser man på tværs af alle samtaler med virksomheder og 
videnspersoner dukker en række temaer og problemstil-
linger op, der med forskellig vægt spiller en særlig rolle 
hos virksomhederne på en måde, der er bestemmende for, 
hvordan disse virksomheder fremstår som en del af by-
miljøet, og hvordan de selv opfatter sig som en del af den 
urbane kultur. Det kunne være nærliggende, at bestemte 
typer af temaer udelukkende kunne henføres til bestemte 
typer af virksomheder, men helt sådant synes det ikke at 
hænge sammen på baggrund af de mange samtaler.

Offentlig versus privat sektor - ”the unfinished business”…
Hvem kom først: byen eller virksomheden? Især byens sto-
re veletablerede virksomheder trækker på en lang histories 
tilknytning til et bestemt sted i byen og har historisk set 
fungeret på nogle vilkår, der fundamentalt er anderledes 
i dag. Mens byens krav til virksomheden har ændret sig, 
er virksomhedens selvopfattelse og behov grundlæggende 
ret stabile. Store veletablerede virksomheder har også altid 
særlige relationer til den offentlige forvaltning, både som 
myndighed og som erhvervsfremmeorganisation  

”The unfinished business” antyder en dialoghistorie mel-
lem by og virksomhed, der måske har været høflig men 
også kan være præget af en reel eller forestillet ”forvent-
nings-uoverensstemmelse” eller ”forventningsforskellig-
hed”. Det udtrykkes ikke nødvendigvis gennem en meget 
konkret uenighed om noget meget faktuelt, selv om det 
naturligvis også kan være en del af det uafsluttede, men det 
opfattes i flere af interviewene som en form for lidt uafslut-
tet og uforløst dialog mellem byen og virksomheden, der 
kan være funderet i en uafklaret rollefordeling.

Det færdige versus det ufærdige
Ethvert planlægningsparadigme retter sig mod at udvikle et 
område – og især gøre det færdigt, så det fremstår som en 
helhed. Imidlertid er det færdige udtryk ikke blot en fysisk 
fremtraedelsesform Det har også en mental dimension eller 

effekt. Som færdigudviklet kan det opfylde en række speci-
fikke krav til plads, pris og funktion, og derfor er der måske 
også en tendens til, at de tiltrækker en særlig type virksom-
heder med behov for stabilitet frem for foranderlighed. 

For områder kan også fremstå så færdige og helstøbte, at 
det kan være svært at se for sig, at de er i stand til at kunne 
forme noget nyt, at kunne tiltrække nye spændende aktø-
rer, og måske er erfaringen også, at pres fra både politike-
re og developere er så stærkt, at nye områder næsten kan 
risikere at blive færdige for hurtigt, inden al udviklingskraf-
ten er udnyttet. For udviklingspotentialet ligger altid i det 
ufærdige, i virksomheden, der er på vej, i området, der er 
under udvikling, uden at alt er aftalt på forhånd. 

Forandring versus kontinuitet
Spændingen mellem det færdige og det ufærdige gælder 
ikke alene det fysiske sted for virksomheden. Det gælder 
også virksomheden som organisation.

Det kan forekomme banalt, men især nystartede og nyere 
virksomheder befinder sig i et meget synligt spændings-
felt mellem på den ene side et behov for en form for daglig 
rytme og kontinuitet i forhold til at kunne fungere på det 
udviklingsniveau, man befinder sig - og på den anden en 
frihed eller følelse af frihed til, at man ikke er bundet til 
fastlåste økonomiske, organisatoriske eller fysiske rammer i 
al fremtid, men har mulighed for at ændre på de grundlæg-
gende strukturer, hvis udviklingen går i en bestemt retning.

Måske er netop de nordiske co-work miljøer i særlig grad 
egnede til at kunne rumme denne dobbelthed inden for 
den samme fysiske ramme. Den giver til gengæld også disse 
miljøers ledere en helt særlig opgave, fordi de skal kunne 
balancere. Hvis de ender med at signalere det, som vi ser i 
mange byrum, at de bliver for færdige, risikerer miljøerne 
at miste dynamik og tiltrækningskraft. De skal signalere 
daglig kontinuitet og åbenhed over for udvikling og ny-
tænkning i samme åndedrag. 
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Der ser det ud til, at de foreløbig gør det ret alene, dvs. de 
gør som en almindelig virksomhed ville gøre; nemlig at 
analysere deres behov og ønsker m.m. og dernæst etablere 
de nødvendige relationer for at komme videre. Selvom man 
måske kunne se det for sig, er der er ingen organisk sam-
menhæng mellem virksomheden og det omgivende bymil-
jøs kompetencer og faciliteter, der måske kunne være med 
til at understøtte denne dobbelte dagsorden.

Stationær æstetik versus mobil identitet
Det er iøjnefaldende, hvor mange tanker og ressourcer, der 
bliver brugt på at få fysiske miljøer til at fungere. Det står 
lidt i modsætning til forestillingen om, at vi alle er hybri-
der, der kun er knyttet til vores laptop og slår os i øvrigt slår 
os ned på den første den bedste coffee-shop.

Samtalerne viser, at der meget bevidst arbejdes på, hvordan 
mennesker og fysiske rammer er i forbindelse med hinan-
den. Fælles arealer, ordensregler, passager etc. alt indgår i 
den daglige helhed og bliver hele tiden italesat og udviklet.

Måske er der her en interessant modsætning, at i takt med, 
at vi alle fremstår som mere og mere mobile, bliver betyd-
ningen af vores eget ”sted” modsvarende mere og mere 
vigtigt. Man skal have et sted at udgå fra, men det ser også 
ud til at være en fælles erkendelse i både de små enkeltvirk-
somheder og i co-work miljøerne, at personlig kontakt, det 
menneskelige møde er en meget stærk og nødvendig kraft, 
hvis disse virksomheder skal udvikle sig.

Æstetik må her endelig ikke opfattes som noget elitært. Det 
drejer sig i høj grad om, at den urbane virksomhed ihær-
digt men ikke nødvendigvis meget målrettet arbejder på 
at skabe et originalt fysisk udtryk, en ramme, der fortæl-
ler, signalerer værdier og identitet i bred forstand. Det kan 
rumme en forfinet men også en rå æstetik. Det vigtige er, 
at den fysiske indretning og det kontante arbejde med det, 
er en del af en større identitet, en profilering, der drejer sig 
om, hvordan man gerne vil se og blive set.

Åbenhed versus lukkethed
Derfor bruges der netop også mange kræfter på, at den 
type miljøer ikke kommer til at fremstå som lukkede loger 
men åbner sig mod omverdenen, dels via relationer mellem 
enkelte eller flere virksomheder og aktører dels og især via 
fælles oplevelser, møder, oplæg m.m., hvor eksterne aktø-
rer inviteres inden for. Disse tiltag tjener både det formål 
at få ny viden ind i fællesskabet, men det giver samtidig 
fællesskabets deltagere mulighed for at styrke deres interne 
gensidige relationer. 

At man helt visuelt kan se for sig, at en virksomhed og et 
bymiljø næsten kan smelte sammen som en form for sym-
biose er i den sammenhæng er lidt illusorisk, fordi kun 
meget få virksomheder i vores byer, hvis nogen, er lokalise-
ret på en måde, så man umiddelbart kan etablere en sådan 
urban fusion. For selv om vi har tætte og velfungerende 
bymidte miljøer, er de i virkeligheden også ret lukkede. Der 
er mange døre, porte, receptioner og alle mulige adskillelser 
i vores byrum.

En af den urbane virksomheds største udfordringer i de 
nordiske byer er i virkeligheden, at vi fortsat er underlagt 
den funktionelle bys grundlæggende mekanismer. Selv om 
man har en urban lokalisering kan man på femte sal i et 
bygningskompleks komme meget langt væk fra bymiljøet. 
Der er ingen umiddelbare og indbydende passager, der kan 
skabe forbindelsen mellem virksomhed og bymiljø.

Dernæst kan man ikke undgå at observere, at bymiljø i sin 
mest mangfoldige version reelt kun eksisterer fysik er synlig 
på meget afgrænsede steder i vores byer. Selv i byernes ab-
solutte midte, skal man kun få hundrede meter meter i en 
given retning, før man har fjernet sig fra byens hovedstrøg 
og primære mødesteder.

Flere virksomheder giver dernæst udtryk for, at man sag-
tens kan få øje på perspektiverne i mere dynamisk at kunne 
være i kontakt med bymiljøets forskellige aktører, men de 
er også skeptiske over for, at man med åbenhed sætter sit 
miljøs identitet på spil. En urban virksomhed må ikke blive 
til en gennemgangslejr eller en varmestue for andre end 
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dem, der hører til eller kan bidrage. I den sammenhæng 
er der også et måske hidtil overset aspekt, der handler om 
sikkerhed.

Understøtning versus kritisk masse 
Der er ingen tvivl om, at størrelsen af de nordiske byer 
rejser en nødvendighed af i næsten enhver tænkelig sam-
menhæng at diskutere, hvordan man opnår ”kritisk masse” 
– og det gælder på næsten alle planer. Og med reference til 
især amerikansk litteratur er det i Norden ikke tilstrække-
ligt, at det er til stede som et fænomen med en eller anden 
overordnet statistisk signifikans. Nordiske byers lidenhed 
kræver kritisk masse i hvert enkelt tilfælde

Der skal være interessenter nok til at skabe et bæredyg-
tigt co-work miljø, kunder nok til at kunne bære en ny og 
spændende butik i en mellemstor nordisk bys centrum, 
marked for et nyt produkt, og taler man om interaktion 
mellem en given virksomhed og det omkringliggende by-
miljø og dermed om en ”urban” virksomhed, må man blot 
konstatere, at de mellemstore nordiske byer, der er med 
i denne undersøgelse, alle har en størrelse, hvor der ikke 
nødvendigvis er en mangfoldighed eller en given mængde 
af urbane kvaliteter omkring dem, blot fordi de er lokalise-
ret selv tæt inde i centrum.

Hvis man ser bort fra de store virksomheder i byen og ret-
ter blikket mod de små virksomheder og mod det voksende 
antal co-work miljøer tegner der sig et lidt identisk billede 
i de besøgte byer: det er nødvendigt at skabe især nogle 
økonomiske men også organisatorisk levedygtige modeller, 
hvis det skal lykkes disse urbane virksomheder at slå rod og 
udvikle sig. Man støder derfor på behovet for kritisk masse 
i flere forskellige versioner.

 I forhold til den byudvikling, der finder sted i disse år, er 
der naturligvis klare åbenlyse muligheder for, at nye spæn-
dende bymiljøer kan tiltrække virksomheder, og at disse 
virksomheder også vil inddrage byen i deres hverdag og 
udvikling, men de enkelte urbane virksomheder har ofte en 
størrelse, hvor det er nødvendigt at se nærmere på, hvordan 
man skaber den fornødne kritiske masse. 
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Det kalder på et behov for langt mere målrettet at søge 
og afprøve på organisations- og finansieringsmodeller, der 
ikke blot udspringer af møder med bank og revisorer, men 
udspringer af en identifikation af de ideer og formidlere af 
disse ideer, der findes i byen.

Vækst versus udvikling
Hele spørgsmålet om, hvordan man som virksomhed kan 
se sig som en del af en by og et bymiljø, og hvad man i sær-
lig grad efterspørger, er også helt grundlæggende forbundet 
med, hvilket udviklingsperspektiv, den enkelte virksomhed 
arbejder med.

En ofte nævnt sondring mellem overlevelses- og vækstvirk-
somheder er utvivlsomt for grovmasket (SBI 2011, men 
spørgsmålet om virksomhedens meget fundamentale eksi-
stensopfattelse bestemmer i høj grad også, på hvilken måde 
den selv er orienteret mod sine omgivelser.

Stort set al erhvervsdebat og offentlig erhvervsfremme er 
rettet mod vækstvirksomheder. Gennem de seneste årtier 
er der vel næsten udformet en helt særlig retorik omkring 
det, at især nye virksomheder skal vokse, og det er vel selve 
globaliseringens genom, at virksomheder vokser for at blive 
globale, eller bliver store i kraft af en globaliseret strategi og 
global adfærd.

I dagligdagen er det imidlertid også en kendsgerning, at 
der er mange lokale virksomheder, der ikke har økonomisk 
vækst som det primære pejlemærke. De frasiger sig natur-
ligvis ikke de fordele, som vækst tilbyder; nemlig først og 
fremmest god indtjening, men de opererer ikke med væks-
tidealet i en konkret form som en målsætning, de udvikler 
deres virksomhed efter.

For dem er ”udvikling” langt mere differentieret. Det ræk-
ker ud over overlevelse, men det retter sig ikke mon simpel 
kvantitativ vækst tættere sammen, end man kan forestille 
sig. En virksomhed, der ser langt bredere på begrebet ud-
vikling er formentlig også åben for at skabe bredere allian-
cer og samarbejdsflader end vækstvirksomheden.



Ligeledes viser samtalerne meget glidende overgange mel-
lem, hvad man typisk kalder for vækst-og mere livsstils-
drevne virksomheder ser byen i et helt andet lys end de 
mindre, de små og de nystartede. Ligeledes viser samta-
lerne, at der er en klar sondring mellem, hvad man kunne 
kalde vækstdrevne virksomheder og mere livsstilsdrevne 
virksomheder.

Det er der næppe noget revolutionerende i disse sondrin-
ger, men spørgsmålet er, om vi reelt har forstået, at det også 
har betydning for deres forankring i byen og muligheden 
for, at by og virksomhed i givet fald kunne styrke hinanden 
er meget forskellige fra andre typer.

Der er formentlig en tendens til, at store, utvivlsomt vel-
drevne og veletablerede virksomheder i langt højere grad  
skaber deres egen innovation i et væsentligt mere lukket 
kredsløb end mindre og måske relativt nystartede urbane 
virksomheder (Lotte Darsø 2011 m.m)

Ud fra samtalerne med de store virksomheder er der især to 
måske sammenhængende synsvinkler på byen, som dukker 
op. Den ene er, at en større by kan brande sig på en måde, 
der kan bidrage til at tiltrække den arbejdskraft, som virk-
somheden efterspørger. Her er det ikke erhvervspolitikken, 
der er det afgørende, om end den kan være et delelement, 
men det er i endnu højere grad, at byen i medier og der-
med menneskers almindelige forestilling fremstår så dyna-
misk og spændende, at man kan finde det tiltrækkende at 
bo og arbejde der – i hvert fald for en periode.

Det er en synsmåde, der på en ret direkte måde kobler by-
ens overordnede markedsføring sammen med en vurde-
ring af, hvordan den kan skabe værdi for den pågældende 
virksomhed.

En lidt blødere version kan man finde hos andre virksom-
heder, der måske i højere grad ser byen og bymiljøet som et 
slags ”baggrundstæppe” forstået på den måde, at der er en 

klar forståelse for, at en rar og velfungerende by med natur 
og kultur i rigelig mængde især er nyttig for medarbejder-
ne, men det kobles ikke så tæt sammen med strategier for 
virksomhedens eksistensbetingelser og udvikling.

I en enkelt af samtalerne blev det også en passant og til-
fældigt synliggjort, at selv en meget stor lokal virksomhed 
ikke nødvendigvis har større viden om f.eks. særlige lokale 
tilbud om kompetenceudvikling eller andet, der måske 
kunne være af interesse for den.

Forklaringen er formentlig, at man i kraft af størrelsen og 
virksomhedens egen kompleksitet orienterer sig indad mere 
end udad, når der f.eks. opstår et behov for at løse en eller 
anden udfordring, fordi man har en erfaring for eller en 
forventning om, at den nødvendige ekspertise findes in-
ternt og bør søges internt, før man søger uden for.

Det er derfor også ret tydeligt, at hos de større/store virk-
somheder er der først og fremmest en opfattelse af kommu-
nen som en myndighed – en partner, som man på et mere 
formelt niveau har været, er og frem over også vil komme i 
kontakt med f.eks. i forbindelse med udvidelser, logistiske 
udfordringer etc.

Og det er i høj grad også den rolle, der skaber forskellige 
typer af forventninger og erfaringer, som kan være ret for-
skellige.

Af rent pædagogiske årsager har jeg sondret mellem tre ty-
per eneren, monolitten og konditoren.

Den unikke og måske geniale ide, der skabes og bæres 
frem af eneren har dybe rødder i vores kultur og er i dag 
grundigt sovset ind i begreber om kreativitet og innovation 
m.m. men det er grundlæggende samme mekanisme, nem-
lig forestillingen om en idé, der kan udvikles og omsættes 
i praksis og ikke mindst sælges. Eneren kan typisk være en 
iværksætter, der er meget optaget af sit produkt, sin idé og 
hvad de tanker, der kommer ud af det fokus kan udvik-
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le sig til. Udgangspunktet er det unikke, at man har skabt 
et produkt eller en ydelse, der er særegen og derfor har et 
vækstpotentiale, som skal udredes og udvikles. Der kan jo 
være tale om en ret lang proces, der i en vis forstand måske 
også kan være meget introvert, fordi den bygger på en en-
kelt person eller et par personers know-how og iværksæt-
terdrift. Det er nemt at fremmane et klassisk billede af en 
iværksætter, der er optaget af teknikken i produktet, men 
ikke interesserer sig overvældende for hverken organisering, 
salg eller økonomi.

Monolitten er billedet på den enhed, der måske i tidernes 
morgen typisk er startet af en ener eller en person med en 
særlig ambition men typisk nu har udviklet sig så stor, at 
den set igen som en urban virksomhed fremstår mere selv-
referentiel end omverdensorienteret i den forstand, at den 
tenderer til at hente mere energi og viden inde fra end ved 
at være i umiddelbar kontakt med sin nære omverden. Det 
betyder ikke, at den på nogen måde er isoleret fra byen, 
men den agerer ikke som en helhed i sin kontakt med byen 
i særlig grad. Det gør den derimod gennem dens medarbej-
dere, leverandører og kunder m.m., men således indoptager 
den ikke uden videre det urbane i dens egen selvforståelse.

Det er byens rolle og tilbud som værdiskabende understøt-
ning i bred forstand, der er i fokus her. Dens størrelse og 
ofte dens historik gør den optaget af de strukturelle forhold 
i en by, de store linjer, der har betydning for, hvordan store 
virksomheder kan udvikle sig i en by: rekruttering, parke-
ring, udvidelse, logistik m.m.

Man kunne få det indtryk, at monolitten har isoleret sig fra 
sin by, sit sted. Men det er langt fra nødvendigvis tilfældet, 
om end det sikkert kan forekomme. Monolitten skaber 
primært i kraft af dens størrelse et andet billede af byen end 
mindre og nystartede virksomheder. Byen bliver ikke en 
ressource men snarere et baggrundstæppe, hvis udseende 
skal kunne styrke de udfordringer, som monolitten kon-
fronteres med.

Konditoren er et måske ikke særlig præcist billede på en 
langt mere livsstilsdrevet virksomhed, der således er dagligt 
”indlejret” i byens liv, gennem kunder, brugere eller andre 
aktører, der hele tiden kommer fra byens forskellige miljøer 
ind i virksomheden, og virksomheden er således hele tiden 
i kontakt med byens liv på den ene eller anden måde. 

Generaliseringer indeholder altid risiko for forsimplinger. 
Set i et tidsperspektiv kan alle tre typer være på spil i den 
enkelte virksomhed i forskellige udklædninger og på for-
skellige stadier af virksomhedens udvikling. Man vil også 
kunne påstå, at virksomheder, der måske starter som over-
vejende i en af de tre identiteter over tid skifter, fordi de 
vokser eller ændrer strategi. Det helt afgørende ved katego-
riseringen er imidlertid , at forskellig identitetsmæssige for-
ankringer også indebærer forskellige former for integrering 
i byen og bymiljøet i bredest tænkelige forstand.

Den moderne hybrid af tredelingen ses måske i de hurtigt 
voksende co-work miljøer, hvor selve organiseringen bag 
det enkelte miljø kan være stærkt vækstdrevet, mens det  
langt fra synes at være tilfældet med den enkelte aktør i 
miljøet. Derudover synes udviklingen af flere co-work mil-
jøer at være styret af mange andre motiver end et snævert 
økonomisk.
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Samtalerunden – situationsberetninger 

På tværs af virksomheder, 
bymiljøer og byer kan man gøre 
en række observationer - finde 
opmærksomhedspunkter, der kan 
få betydning for, hvordan byerne i 
de kommende år kan arbejde videre 
med urbane virksomheder og urban 
innovation.

De særlige opmærksomhedspunkter 
folder sig ud gennem samtalerne med 
forskellig vægt og gennemslagskraft i de 
forskellige virksomheder. De udspringer 
alle fra samtalernes tre grundlæggende 
tematiske omdrejningspunkter: 
identitet/forankring, fysik og relationer.

En virksomheds identitet og forankring i det fysiske sted vi-
ser sig gennem samtalerne i særlig grad at være af betydning 
for virksomheder med størrelse og med lang historik. I sig 
selv er det måske ikke en overraskende observation, men 
det afføder nogle interessante træk i forhold til relationen 
til det at se sig som en del af byen og det urbane liv.
 
Et klassisk eksempel kan være en oprindelig lokal handels-
virksomhed, der for længst er vokset langt ud over byens 
rammer og er rettet mod globale markeder, milliardom-
sætning og derfor også er i stand til at og orienteret mod 
at sprede sine virksomhedsfunktioner til andre byer og at 
tiltrække ressourcer og kompetencer fra mange forskellige 
steder. 

F.eks. har man erkendt, at hvis man skal tiltrække de bedste 
talenter inden for IT, design og til dels indkøb, må man 
placere sig i landets hovedstad, uagtet at man er enige om, 
at livskvaliteten samlet set måske er betydelig bedre i hjem-
byen

 ”Spidskompetencen på udvalgte
 funktioner vil frem over være i
 Stockholm” 

Roger Backstrøm, ejendomsudvikler Stadium
Identitetens forankring i en virksomheds historik er stærk, 
når virksomhedens historiske startpunkt for årtier siden 
f.eks. meget præcist kan lokaliseres til en kælderbutik i den 
indre del af byen, hvorfra den er vokset til at blive en inter-
nationalt orienteret koncern.

I en moderne verden på internationale markeder spiller en 
lokalt forankret historie om en kælder i en by næppe den 
store rolle, men historiebevidstheden hos virksomhedens 
bærende folk er et kit, der skaber og vedligeholder relatio-
ner og givetvis også i konkrete sammenhænge kan påvirke 
koncernens mere strategiske overvejelser.

Selv om en detaljeret intern analyse har vist, at en anden 
lokalisering af en virksomheds hovedsæde ud fra strengt 
logistiske hensyn ville være mere hensigtsmæssig, kan man 
vælge at holde fast i sit historiske udgangspunkt.

Den beslutning har måske forbindelse til et andet træk ved 
store virksomheder med en lang lokal historie bag sig. Virk-
somhedens grundfortælling bæres ofte videre af de, der har 
skabt den, og så længe det sker, er det en meget stærk for-
tælling, hvis kraft langt kan overgå mere nutidige rationaler.

Med andre ord: den bliver i mange tilfælde formentlig 
ikke skrevet om, før nye beslutningstagere længere væk fra 
grundfortællingen måtte overtage det bærende ansvar for 
virksomheden.

Identitet og forankring i relation til fysiske omgivelser får 
derimod et andet udtryk hos en virksomhed, hvis historik 
er bestemt af, at den oprindelig ikke er blevet skabt ud af 
byens liv, men er blevet placeret i byen som et resultat af en 
overordnet international strategi. Den historiske grundfor-
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tælling bliver i så fald ikke forankret et sted, der får samme 
historiske betydning, men bliver snarere til som en form for 
parallelhistorie, fordi den konkrete etablering sandsynligvis 
har paralleller til andre enheder i koncernen med andre ge-
ografiske lokaliseringer. Selve den konkrete placering synes 
udvalgt efter praktiske og logistiske hensyn. 

For en international koncern måske med hovedsæde i et 
andet land er en fabrik i en svensk eller norsk by blot en 
ud af mange identiteter. Tilhørsforholdet til byen bliver 
først og fremmest italesat gennem medarbejderne, fordi 
de i sagens natur er langt tættere forbundet med byen end 
virksomheden.

Byen bliver således et slags baggrundstæppe for virksom-
heden og dens medarbejdere. Det vigtigste i den sam-
menhæng set fra virksomhedens synspunkt er, om byens 
samlede profil er så attraktiv, at den især kan understøtte 
muligheden for, at de rette medarbejdere kan rekrutteres og 
fastholdes.

Så er der den unge entreprenante virksomhed, der er op-
stået netop her, måske som en tilfældighed, fordi stifterne 
lærte hinanden at kende på universitetet eller i den lokale 
sportsklub. Her folder identitet og forankring sig sammen 
med tilfældigheder, men forankring kan have mange ansig-
ter, og det påvirker den måde, som en virksomhed betrag-
ter byen på. Kort sagt kan man spørge, om byen er et valg 
eller et vilkår?

En virksomhed kan vælge et sted, der på uforklarlig vis kan 
tale til den identitet eller til værdier, som virksomheden 
gerne vil forbindes med - eller den kan på sit specifikke sted 
arbejde på at skabe  sin egen identitet eller en atmosfære

 ”Vi kunne f.eks.
 aldrig bo på Nørrebro” !! 
    Helle Juul
Udsagnet falder et stykke inde en samtale med arkitekten 
Helle Juul fra arkitektfirmaet Juul&Frost i København.

Det er måske ikke overraskende, at efter henved 20 år 
med arkitektur og byplanlægning mange steder i Verden, 
udvikler man en vis responsivitet overfor ens egne fysiske 
rammer, og hvad de gør ved virksomheden og dens med-
arbejdere.

Virksomhedens flytning fra det helt indre København  for 
omkring en halv snes år siden til det, man i dag ville kalde 
den kreative bydel Refshaleøen, sender for det første en 
række signaler til medarbejdere, samarbejdspartnere, kun-
der m.m., og dernæst giver den fysiske placering nogle kon-
krete udfoldelsesmuligheder, som ikke fandtes tidligere. 

Vi er i B&W’s gamle administrationshovedsæde. På øverste 
fjerde sal residerede i 1970’erne bl.a. B&W’s forkætrede di-
rektør Jan Bonde Nielsen, der lukkede hovedstadens gamle 
værftsstolthed, blev anklaget for underslæb og bedrageri 
og måtte fortrække til London, hvorfra han fortsatte en 

imponerende international erhvervskarriere - kort sagt en 
moderne bygning med en vis udefinerbar nyhistorisk atmo-
sfære – hvis man får den fortalt.

Den aktuelle adresse er i modsætning til den tidligere ét 
stort rum, naturligvis transparent inddelt med glasvægge 
men med stort lysindfald fra begge sider. Arbejdsplads for 
godt 30 medarbejdere, der til den ene side har udsigt ud 
over en del af Københavns ydre havn og til den anden et 
varieret syn ud over en ø, der hele tiden skifter karakter, 
hvor natur og bebyggelser ligger side om side.

På den gamle adresse var der en høj grad af kreativitet, for-
delt på flere etager og med kontakt til kunstnere og andre 
kreative sjæle. Lokaliteter, man selv havde været med til 
at forme og præge. Men folk sad også tættere og tættere. 
Dørene var ofte lukkede, antagelig af hensyn til støj. Inti-
mitet og afskærmning bliver på den måde to sider af den 
samme mønt, og på et tidspunkt kan det måske blive så 
tæt, at man tyr til afskærmning og isolation for at finde lidt 
arbejdsro. Balancen mellem idealet og dets modsætning 
forrykkes i en lidt utilsigtet retning.

At finde et nyt sted er ikke blot en logistisk opgave. Det er i 
høj grad også en psykologisk, for som HJ siger: 

 ”Vi har aldrig boet et sted, hvor 
 man skulle forklare sig”
     Helle Juul
Signalerne drejer sig om, at man reelt har taget et initiativ 
på et tidspunkt, hvor ikke mange andre troede på områ-
dets potentiale, men efterhånden udviklede området sig til 
et kreativt og mangfoldigt område, hvor erhverv, kultur, 
fritidsliv væves ind i hinanden. Refshaleøen er et ufærdigt 
område i den forstand, at det rummer mulighed for vide-
reudvikling. De, der slår sig ned her, bliver til en del af en 
fortælling, der handler om foranderlighed, responsivitet og 
åbenhed, hvor næsten alt kan være i spil hele tiden. 

 ”Det har betydning, at vi ligger i et
 område og repræsenterer en kultur,
 der tager forandringer til sig, hvor
 der hele tiden fysisk kan observeres
 udvikling og forandring. Vi har f.eks
 haft nogle tidspunkter, hvor vi pga
 barsel eller medarbejdere, der har
 fået nyt job hurtigt skulle lukke huller
 og omorganisere os. Medarbejdere
 tager over, de skaber sig nye positioner
 Når nogen får plads, så indtager de
 nye roller, fylder jakken ud” 
     Helle Juul
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Identitet skabes også gennem billeder og inspiration 
fra andre steder, andre virksomheder. En af co-work 
repræsentanterne gav et hint til det amerikanske 
bryggeri ”Lagunitas” stiftet i den lille californiske by 
Lagunitas i 1993 af Tony Magee, der stadig står i 
spidsen for bryggeriet, der efterhånden har udviklet 
sig til et meget stærkt ølbrand i USA. Lagunitas 
identitet  er skabt på ikke mindst historier om, at 
man på bryggeriet havde en særlig svaghed for 
cannabis, der også til tider har ført til  spændinger 
med de lokale myndigheder i den ellers liberale stat:

”This is an about page for a Brewery and a Beer, 
or whatever. We guess that it speaks to the idea of 
whatever people want to drink we are or are not, or 
should or shouldn’t be, but, afterall it is just about 
trying to sift through the incessant nonsenical 

At være til stede i et område i bevægelse stimulerer også til 
bevægelse og dynamik internt i virksomheden og organisa-
tionen. Der skabes en imaginær livline mellem det ydre og 
det indre. Derfor er det også utænkeligt, at en virksomhed 
med netop den profil havde slået sig ned i et mahogny- og 
marmorbeklædt patricierpalæ i den indre by.

 ”Jeg tænker, at vi kan blive fri for
 områdets ”borgerliggørelse” i hvert
 fald de næste 10 år!, men det er
 muligt, at firmaet i fremtiden vil blive
 udfordret til at finde nye jagtmærker,
 fordi hele stedet ændrer karakter og
 måske på et tidspunkt lukker det sig
 om sig selv så meget, at man ikke
 længere kan blive inspireret af turen
 herud og beliggenheden”. 
     Helle Juul
For at komme til adressen kommer man gennem et områ-
de, der emmer af atmosfære, historie med en mangfoldig-
hed, turbinehaller, operaen, Christiania, arkitektakademi 
og musikkonservatorium, Haveforeninger, Kløvermarken – 
alle på hver sin vis stærke identifikationspunkter, der ligger 
i området som en slags historiske og kulturhistoriske ned-
slag. Afhængig af ruten passerer man et antal af dem hver 
dag på vej til arbejde. 

humble of it all. And then, there’s you, Oh noble 
visitor, trying to interpret it all. What about us?. Here’s 
some words: spackle, crane, crespuscular. Do they 
mean anything?. Sure. Is it relevant? Mumbles, mostly 
blather is a wasted attempt to how we came to be, 
but no one reads anymore, right? At least for you. 
ThankYouVeryMuch” (Fra Lagunitas web-site)

En særlig historie om en virksomhed, der formidler 
helt sine egne værdier på en måde, der ville være 
fremmed for de fleste virksomheder og til kunder, der 
har en svaghed for den skæve historie.

Om det kan holde, må fremtiden vide. I to omgange 
overtog Heiniken det utraditionelle bryggeris 
aktier men har efter sigende beholdt stifteren som 
administrerende direktør.



“Unfinished business” – en uundgåelig stemning af 
en særlig tradition
Erhvervsfremme i de nordiske kommuner har gennem årti-
er været et ikke udpræget detailreguleret område, og derfor 
er det uundgåeligt at støde på virksomheder – store som 
mindre – der giver udtryk for, at der ikke altid har været 
en fuld forventningsafstemning mellem kommune og er-
hvervsliv.

Kommune og virksomheder har hver deres dobbelte posi-
tioner.

På den ene side kan lokale virksomheder i kraft af deres 
historiske identitet og volumen blive tæt involveret i vigtige 
dele af byens strategiske udvikling – både som dialogpart-
ner og som investorer.

På den anden side har virksomheder uanset størrelse mere 
nære behov og ønsker f.eks. til logistik eller udvidelses-
muligheder, der ikke nødvendigvis altid er eller har været 
sýnkrone med kommunale politiske eller planlægningsmæs-
sige ambitioner.

Derfor kan der også være en særlig følsomhed over for ek-
sempelvis nye planer for det område, som en virksomhed 
med historie er etableret i.

For kommunens vedkommende foregår planlægning i et 
spændingsfelt mellem politiske og faglige prioriteringer og 
på den anden side ønsker fra stærke lokale interessenter.

Med den transformation, som de nordiske byer gennemle-
ver i disse år, er det uundgåeligt, at et område omkring en 
virksomhed kan udvikle sig i en anden retning eller efter en 
anden proces end den, virksomheden anser for den mest 
hensigtsmæssige.

Resultatet betegnes her som ”unfinished business”, og den 
tilstand kommer i spil i mange forskelige versioner, fordi 
kommunikationen er kompleks, strækker sig over lang tid 
og omfatter mange forskellige aktører på begge sider af 
bordet”.

Mellem virksomheden og den lokale omverden typisk 
udtrykt i kontakten til kommunen især som myndighed 
udspiller der sig til tider en historie, der kan være præget af 
uforløsthed og måske endog uenigheder og skuffelser.

Måske skabes dette billede eller tilstand også ved, at en 
stærk fysisk tilstedeværelse grundlægger særlige relationer 
mellem virksomheden og omverdenen.

Mens kommunen på sin side ser virksomheden i en dia-
logstyret og samarbejdende proces om strategiske mål, har 
virksomheder ofte forventninger til, at planlægning indret-
tes efter relativt klart definerede fysiske behov.

Virksomheder med lang og dyb lokal historik bag sig ud-
stråler imidlertid også en apoteose af byens og virksomhe-
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dens identitet. Ofte kan man ikke skille de to ting ad, fordi 
de ser virksomhedens udvikling som et spejl af byens ud-
vikling. Virksomhedens handlinger og strategier er en del af 
en større helhed, der gælder for hele byen.

”Hvem har greb om helheden? 
    Roger Backström, Stadium

”Hvem tager over stafetpinden” 

    Ulf Eklöf, stifter af Stadium

Tilsynekomsten af stærke co-work miljøer, som er ganske 
markant i flere af de besøgte byer, giver et nyt perspektiv til 
begrebet ”ufinished business”, fordi klassisk kommunal er-
hvervsfremme lige som de moderne co-work miljøer begge 
arbejder med at skabe rammer for flere frem for at støtte 
enkeltstående brancher eller virksomheder.

Et af de besøgte co-work miljøer så dagens lys i 2016 samti-
dig med, at kommunen etablerede et kommunalt finansie-
ret væksthus, der dog efterfølgende måtte lukke, fordi der 
ikke var tilslutning til det, eller som det blev formuleret: 
iværksættere foretrækker antagelig et initiativ, der grund-
læggende set er drevet af andre iværksættere frem for et 
offentligt initiativ.

”det offentlige – og her forstået bredt 
og ikke kun kommuner – bruger mange 
ressourcer på egne initiativer- dem kunne 
vi godt bruge lidt af. Vi er ikke blevet til på 
grund af offentlig støtte men på trods”

     Co-work stifter

I takt med, at private i stigende grad f.eks. med cowork-be-
vægelsen bevæger sig ind på nye organisations- og virksom-

hedsformer, hvor fysisk og organisatorisk rammeskabelse 
er et udgangspunkt, er der en nærliggende risiko for, at 
private og offentlige aktører kommer til at danse på samme 
dansegulv.

Offentlige innovationshuse, uddannelsesinstitutionernes 
Fab-labs m.fl., hvor huslejen antages betalt på forhånd, får 
en af co-workstifteren til diplomatisk at omtale dem som 
”konkolleger”.

Kommunen står som den traditionelle systemisk tænkende 
myndigheds- eller strategiudvikler, der ud fra et overord-
net strategisk perspektiv sagtens kan pege på udsigten til 
nye virksomhedsformer m.m., men de har derimod ikke 
ressourcer eller viden til at bevæge sig ind i et mere opera-
tionelt niveau sammen med den type af virksomheder eller 
miljøer.

I stedet tegner der sig et foreløbig billede af, at de i virkelig-
heden konkurrerer om de samme brugere, fordi den offent-
lige sektors mangeårige erfaring med at skabe rammevilkår 
ligner det, som private aktører i disse år også praktiserer.

Unge virksomheder og co-work-miljøerne efterspørger nye 
former for ressourcer til at udvikle deres virksomheder, som 
den traditionelle erhvervsfremmepolitik tydeligvis har van-
skeligheder ved at mobilisere.

Det er næppe tilfældigt, at projektets medlemsbyer 
netop har peget på en flerhed af i øvrigt meget 
forskellige co-work miljøer som nogle af de 
virksomhedstyper, der bedst korrelerer med 
forestillingen om urban innovation og indlejrethed i 
urbane miljøer
De er oftes placeret i større byer, i tætte bymiljøer 
i umiddelbar nærhed af alle traditionelle urbane 
kvaliteter.
Co-working adskiller sig fra de tidligere 
kontorfællesskaber ved ikke kun at handle om at 
dele kvadratmeter og driftsudgifter men i høj grad 
om at dele værdier som afsæt for samarbejde. 
Co-working tendensen er endnu ung i Norden – kun 
få år gammel - om end der er en vifte af meget 
imponerende miljøer også med en vis størrelse - og 
flere tilsyneladende med ambitioner om at vokse sig 
større.

Co-work miljøerne som globalt fænomen udspringer 
af en række metatendenser som deleøkonomi, 
bæredygtighedsværdier, at skabe på egne vilkår 
– og som reaktion på den urbane gentrificering – 
arealprisernes markante stigning, der giver grobund 
for fællesskaber til at fordele investeringer og drift- 
omkostninger.
En amerikansk prognose peger på, at antallet af co-
work miljøer på verdensplan vil stige fra godt 14.000 
i 2017 til mere end 30.000 i 2022, hvilket samtidig 
vil indebære, at stigningen i antal ansatte eller 
medarbejdere i disse miljøer vil stige fra omkring lidt 
under 2 mio i dag til mere end 5.0 mio i 2020 

   gcuc – Emergent Research 2017
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Erhvervsfremmestrukturen, som har mange fælles træk i 
Norden, synes at have skabt en særlig rollefordeling – ikke 
altid lige klar - men i dag ikke tilpasset de behov og de nye 
former for organisering, der er mest oplagte for nye urbane 
virksomheder.

Set i et nordisk urbant perspektiv er co-work miljøerne in-
teressante ud fra især to vinkler. Den ene er naturligvis som 
erhverv, at antallet vokser, og at mange nye produkter, ny 
viden, nye iværksættere og nye jobs ser dagens lys gennem 
disse fællesskaber.

Den anden interessante er, at de i kraft af deres voksende 
tilstedeværelse afspejler en række værdier, udfordringer, for-
skellige organiseringer og prioriteringer, der fortæller noget 
om, hvordan det er at være virksomhed i en moderne by.

Det er denne sidste fortælling, der kan give læring til bl.a. 
planlæggere og politikere om, hvad der kan være af særlig 
betydning, når man skal stimulere urban innovation i de 
kommende år.

Åbenhed versus lukkethed
Det paradoksale ved de besøgte co-work miljøer i de nordi-
ske byer er, at de på den ene side ofte er lokaliseret i stærkt 
urbane miljøer og på den anden er markant isolerede. In-
gen af de besøgte har en umiddelbar relation til eller tæt 
integerering i det bymiljø, der er omkring dem.

Åbenhed versus lukkethed handler om, at disse virksom-
heder balancerer mellem at udvikle sig som selvstændige 
identiteter over for at trække på de ressourcer og faciliteter, 
som en urban placering i hvert fald teoretisk åbner mulig-
hed for.

Åbenhed og lukkethed kan således betragtes på to planer.  
Virksomheden som organisation skal hele tiden udvikle sin 
egen interne kultur og sikre vidensudveksling m.m. internt 
i virksomheden for at fastholde tiltrækningskraft og dyna-
mik. Det er i sagens natur en særlig udfordring for co-work 
miljøerne, der har mange aktører samlet på relativt få kva-
dratmeter med forskellig baggrund og ressourcer.

Om end perspektivet synes at være til stede, så er der et 
stort – og endnu ikke fuldt udnyttet potentiale i at få aktø-
rer internt i et fælles miljø til at arbejde tættere sammen og 
udnytte kollektive kompetencer og adgang til viden. m.m.
En intern undersøgelse fra et af co-work miljøerne har 
kortlagt, at der kan være en relativt veludviklet dialog 
mellem miljøernes enkelte aktører, men samtalerne peger 
også klart i retning af, at disse miljøer hele tiden skal ar-
bejde med at styrke fællesskabet og forpligtelsen over for 
det kollektive, fordi der kan være forskellige holdninger 
til, hvordan den kollektive kraft skal forvaltes og udvikles ( 
Mendes, Bordin & Alagbe 2017).

”Ikke alle er lige kollektivt indstillede” lyder det fra en af 
co-work stifterne, og derfor møder man også en vifte af for-
skellige tiltag fra ”community-samlinger” og ”husmøder” 

til facebookopslag, hvor man kan beklage sig, hvis nogen 
har glemt at rydde op i et mødelokale. Alt sammen redska-
ber til at disciplinere en fællesskabsfølelse hos et fællesskab, 
der typisk kan rumme mange individualister.

At få kollektivet til at fungere både på lavpraktisk daglig-
dagsniveau og som et internt fællesskab for udveksling af 
viden, ideer og erfaringer er på én og samme tid en styrke 
og en udfordring.

Den anden er naturligvis at forsøge at udnytte alle de res-
sourcer, der kunne være i bymiljøet omkring virksomhe-
den, og det er en udfordring ikke uden barrierer.

I de nordiske byer har man på den side en meget klar op-
levelse af, hvornår man befinder sig i byens absolutte cen-
trum, på de vigtige strøg og på de vigtigste mødesteder. På 
den anden side betyder byernes relativt beskedne størrelse, 
at man kun skal få hundrede meter væk fra disse områ-
der, før bymiljøet som et sammensat, dynamisk miljø med 
mange forskellige tilbud og attraktioner forsvinder.

Co-workmiljøer, der befinder sig kun ganske få hundrede 
meter fra de større byers absolutte centrum ligger ret isole-
ret fra alt det, vi almindeligvis forbinder med et spændende 
bymiljø.

Det samme gælder for de enkeltstående virksomheder. Man 
kan opleve sig ret isoleret selv meget tæt på centrum.

Et af de besøgte co-workmiljøer flyttede for et par år siden 
fra et højt profileret havnemiljø til et gammelt industri-
kompleks stadig midt i centrum men uden for de områder, 
der er i særlig fokus for  den aktuelle byudvikling. Man har 
mærket forskellen. 

De besøgte co-work miljøer holder typisk til i forskellige 
bygningskomplekser uden direkte eller synlig adgang til ga-
den. Man skal ind gennem hoveddøren op gennem etager-
ne, eller rundt gennem en baggård, inden miljøet åbner sig.

En anden af co-work stifterne har også overvejet en offent-
lig café i co-work miljøet som et redskab til at åbne sig og 
samtidig skabe et nyt slags mødested. Derfor har han også 
etableret sin helt egen kulturforening: ”Det rykker, når vi 
selv gør noget…. Lige som ved kaffemaskinen. Vi gør tin-
gene selv. Der er en stolthed over, at man ikke bare hyrer 
eksterne ind, men selv præger og tager fat”.

Dermed udtrykkes også et interessant balance mellem 
åbenhed og lukkethed. Et miljø af mange interessenter har 
en naturlig stærk indre energi, og samspillet med bymiljø-
et, eller det, som trækkes ind i virksomheden fra byen, skal 
kunne berige den eksisterende energi.

 ”Vi ville gerne ned i gadeniveau og
 måske kobles sammen med en åben
 café, men det ligger ikke lige for med 
 den nuværende placering”

     Co-work leder
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At der ikke eksisterer et umiddelbart enkelt fysisk greb til at 
integrere disse kreative co-work-miljøer i bymiljøets mange 
facetter, fordi de rent faktisk ligger for isoleret, åbner til 
gengæld for andre perspektiver; nemlig at trække byen ind i 
miljøet – ind i virksomheden.

Når den bevægelse - ude fra og ind - er yderst relevant, 
hænger det sammen med den helt grundlæggende obser-
vation; nemlig at arbejdet med hele tiden at udvikle og 
forbedre fællesskabets egne fysiske rammer og miljøer er 
af meget stor betydning for de besøgte virksomheder og 
især for co-work miljøerne, hvor det netop er fællesskabets 
mangfoldighed, der er en af de bærende værdier.

I samtalerne med co-work virksomhederne synes to stra-
tegier, der på ingen måde udelukker hinanden, at blive 
præsenteret.

Den ene retter sig mod at etablere synlige samarbejdsrela-
tioner til lokale parter, der på primært et fagligt plan kan 
styrke virksomhederne i miljøet.  

Coworx Kristiansand har eksempelvis indgået en samar-
bejdsaftale med universitetet og gennemfører forskellige 
aktiviteter med bl.a. studerende, hvilket vurderes at have 
bidraget til at styrke iværksættermiljøet i Kristiansand over 
en periode.

De anden retter sig mod – udtrykt som en proces med en 
vis styring – at trække urbane kvaliteter og oplevelser ind i 
virksomheden eller co-work miljøet, uden at gøre stedet til 
en varmestue eller en gennemgangslejr. 
 ”Vi startede med ”egenproducerede”
 events her i huset og andre fælles
 tiltag, men i dag indgår vi aftaler med
 eksterne, der kommer ind og
 præsenterer et eller andet af
 interesse forhåbentlig for alle
 eller for en flerhed af
 virksomhederne”

     co-work stifter

Flere giver udtryk for, at der hele tiden er behov for at ar-
bejde med en balance. En virksomhed eller et fællesskab 
har således et behov for at skabe en egenidentitet på egne 
præmisser og på den anden ser man perpektivet i, at viden 
og ideer kræver en aktiv interaktion med eksterne ressour-
cer af vidt forskellig karakter. 

 ”Der mangler en hånd til at løfte
 kulturdelen – en facilitator,der kan
 skabe relationer gennem konkrete
 handlinger, der indvolverer
 fællesskabet”
     co-work stifter

Stationær æstetik og mobil 
identitet
Bestræbelserne på at finde balancen mellem det åbne og 
det lukkede rammer lige ned i en metaforestilling om den 
moderne hypermobile medarbejder, der med digitaliserin-
gens altomfattende påvirkninger er på vej til at opløse sit 
fysiske tilhørsforhold i en moderne ”smart city”, hvor man 
kan arbejde og holde møder alle steder (Laing 2016, Duffy 
2008). 

At indlemme byen i virksomheden frem for den modsat-
te vej er et andet billede end forestillingen om det hybride 
kontor, hvor den ”vægtløse” medarbejder med evig wifi-for-
bindelse frit kan bevæge sig rundt og blive inspireret af by-
ens kunst- og kultur i parker og på caféer.

På baggrund af samtalerne forekommer det ikke urimeligt 
at operere med den hypotese, at netop i takt med digita-
liseringens opløsning af kontorets betydning som fast til-
hørssted er der til gengæld skabt et modsvarende ligeledes 
distinkt behov for at definere et fysisk sted som en slags 
modpol til mobiliteten – en form for helle i et meget bevæ-
geligt arbejdsliv. 

Indretning i form af original ofte uformel, humoristisk 
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Chr. IV 1600-tallets største byplanlægger i Norden 
grundlagde byer ud fra enkle geometriske barokidealer, 
der sigtede mod at skabe harmoni og symmetri i byens 
grundplan. Nutidens typiske gadeplan i de nordiske 
byer er fortsat et produkt af denne tænkning, der 
gennem byernes første industrialisering blev yderligere 
forstærket og udviklet og førte til en langt mere avanceret 
funktionsopdeling end tidligere.
De seneste års meget bynære tilsynekomst af 
forskelligartede co-work miljøer illustrerer helt utilsigtet 
følger af barokkens og industrialiseringens stil- og 
symmetri-idealer. Her skal adskillelse og funktion 
overvindes af bevægelse og sammensmelting.
Derfor er mange af de nye urbane virksomheder og miljøer 
trods deres urbane lokalitet og identitet generelt afsondret 
fra bymiljøet. Chr. IV fra Kristiansand



æstetik eller fokus på bygningens historie måske som en 
daglig påmindelse om at man altid er indfældet i en lang 
historie, springer en i øjnene ved hvert eneste besøg i disse 
miljøer. Det hele kan bruges i en konstant proces for at 
arbejde i fællesskab med de givne fysiske rammer – skabe 
atmosfære, tilhørsforhold – og fælles ejerskab.

 ”Vi har kontakt med et museum
 og leder efter mere, som vi kan
 indføje i arbejdet med vores
 fælles miljø”

Kenneth Danielsen, medstifter af Co-work Plus, Odense

Det er simpelthen et helt generelt træk ved alle besøgene 
i co-work miljøerne, at der bruges megen tid og mange 
ressourcer på at skabe rammer, ikke alene endsige primært 
for den enkelte lejer eller bruger men i høj grad for fælles-
skabet eller for funktioner, der går på tværs i miljøet – lige 
fra køkkener og samtalehjørner til utraditionelle steder for 
fordybelse etc.

Under besøgene overraskes man konstant af opfindsomme, 
alternative indretninger. Det er næsten som om co-work 
miljøerne skaber en slags innovativ ”underverden” til gader-
ne uden for – og det er kun de fysiske rammer, der sætter 
grænser.

Arbejdet med hele tiden at nytænke og skabe fysiske ram-
mer for et fællesskab må naturligvis være afstemt efter den 
enkelte virksomheds økonomiske ressourcer.

At udvikle og forandre det fysiske skal ikke ses som udeluk-
kende en æstetisk men i høj grad også som en eksistentiel 
øvelse. Det drejer sig hele tiden om at signalere bevægelse 
og udvikling i en given fysisk ramme.

Det er selv sagt en udfordring og det kan være vanskeligt at 
hente inspiration til den udviklingsproces på femte sal i en 
udlejningsejendom i den indre by.

Efter flere af besøgene har man indtrykket af, at der er så 
meget indre kreativitet til stede i nogle af disse virksom-
hedsmiljøer, at det næsten truer med at sprænge de fysiske 
rammer. Og det er også tilstanden hos flere af de besøgte, 
at de er ved at vokse ud af egne rammer.

Men det stationære og det mobile fletter sig i virkeligheden 
ind i hinanden. Arbejdet med de fysiske rammer skaber 
tilhørsforhold og ejerskab samtidig med, at det signalerer 
udvikling og foranderlighed

De sammensatte organisationsformer for co-work miljøer-
ne illustrerer til dels også udfordringen med at få økono-
misk bæredygtighed og kritisk masse til at hænge sammen 
– såvel i kapitaltilvejebringelse som i forhold til at erhverve 
kunder.

Understøtning versus kritisk 
masse
Samtalerunden bekræfter, at især de mindre urbane virk-
somheder på flere fronter kæmper med at skabe kritisk 
masse på flere niveauer. Det er f.eks. kortlagt, at små virk-
somheders adgang til kapital og finansiering er langt mere 
udfordrende end tilfældet for større og store virksomhe-
der. Renteforskellene mellem store og små lån er f.eks. 
iøjnefaldende (eks. Dansk Erhverv, Perspektiv 2013). Små 
virksomheder uden store vækstambitioner er hverken særlig 
interessante for investorer eller i medierne.

Også organisatorisk og i forhold til kunder er kritisk masse 
et nøgleord for de mindre urbane virksomheder. Samtaler-
ne med mindre butiksdrivende og mindre virksomheder i 
byerne bekræfter en flerhed af udfordringer på dette felt.

Ofte er det små ting, der kan skabe økonomisk ubalance. 
I co-work miljøerne bliver man løbende mødt med udfor-
dringen om at være fristet til at lukke partnere ind, der må-
ske ikke passer helt til presset økonomisk. 
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 Vi har beregnet, at der opstår en 
 lille virksomhed for hver 1000 
 borgere. Med 20.000 indbyggere 
 burde det give 20-25 små
 virksomheder. Dem vil vi lave et
 fællesskab for – og vi starter 
 ved 250 m2.

    norsk co-work leder

I forhold til flere af co-work miljøerne kommer begrebet 
kritisk masse i forhold til finansiering af f.eks. ombygninger 
eller andre nye tiltag. Der kan være ejere af bygninger, der 
kan se interessen i at bidrage til processen. Der kan være 
investorer bag selve virksomheden, men der kan også være 
enkeltstående investorer, der kan finansiere et nyt tiltag, 
hvis man på forhånd ved, at der er brugere,der vil betale for 
at tage det i anvendelse.

I et af co-work  miljøerne arbejder man således med at fin-
de en privat investor til ny avanceret teknologi, der så skal 
lejes ud til husets brugere. Derved får man skabt et ”labora-
torium” for udvikling og test af nye teknologiske produk-
ter, uden at de små aktører i co-work miljøet selv skal bære 
finansieringen. 

Et andet sted kan det være lidt af en tilfældighed, om en 
butik med f.eks. vintage-tøj salgsmæssigt lige opnår den 
acceptable omsætning, fordi man er flyttet fra byens perife-
ri ind til centrum. Eller en værksætter, der på grundlag en 
konkret udviklingsproces står med et teknologisk produkt, 
der rettet mod et marked, netop får skabt de rette kontak-
ter på det rigtige tidspunkt.

Kritisk masse fremstår som et væsentligt element især i to 
sammenhænge. Den ene er for iværksætteren, der er i den 
helt indledende fase og skal skabe det fornødne afsæt for 
at udvikle sin idé, men behovet for kritisk masse genopstår 
også senere, når den relativt lille virksomhed måske gerne 
vil skabe et lidt mere solidt fundament ved at skalere op i 
størrelse – ikke eksponentielt som vækstvirksomhederne, 
men netop set som et løft fra et lavt og sårbart niveau til et 
niveau, der måske lige er en anelse mindre følsomt, fordi 
kundemassen er begyndt at indfinde sig, produktets bør-
nefejl er fundet eller ydelserne er blevet lidt mere veldefi-
nerede.

Har vi tilstrækkeligt med redskaber til at bevæge disse 
virksomheder frem mod næste udviklingstrin? De har ikke 
brug for strategier men for viden og greb til at skabe en 
proces på nogle helt konkrete præmisser, der i princippet 
kun gælder for netop deres virksomhed på det pågældende 
tidspunkt.

Fra en liberalistisk synsvinkel vil mangel på kritisk masse 
føre til den konklusion, at hvis ikke der er efterspørgsel 
efter et produkt eller en ydelse på et marked, så er der ikke 
grundlag for virksomheden.

Det er imidlertid en tilgang, som på forhånd udelukker 
virksomheder, der definerer sig ud fra andet end et umid-
delbart vækstorienteret markedsperspektiv eller et meget 
konkret produkt eller ydelse, der på et tidligt tidspunkt kan 
materialeres i forhold til bestemte kundesegmenter eller et 
konkret marked m.m.

Skal man overlade til markedsmekanismen at afgøre, 
om f.eks. en social entreprenør, der med kulturprojekter 
som indgang ønsker at arbejde med komplicerede sociale 
processer for udsatte grupper i lokalsamfundet, bør få en 
chance for at udvikle både et job til sig selv og måske deri-
gennem give en positiv effekt på arbejdet med nogle måske 
meget omkostningstunge grupper i lokalsamfundet?

Eller en iværksætter med terapeutbaggrund, der arbejder 
med organisations- og kulturudviklingsprocesser i samfun-
det, som måske kunne facilitere spændende udviklingspro-
jekter for lokale virksomheder?

Eller udtrykt endnu mere simpelt: hvis iværksættere, der 
kun har deres egen viden og kompetencer at sætte i spil på 
et marked, kun overlever, hvis der på et givent tidspunkt 
er den fornødne efterspørgsel (kritisk masse), får vi ikke 
afprøvet, om de måske kunne bidrage til at fremme lokal 
innovation i en bredere urban sammenhæng.

Hvis man ud fra en fundamental forestilling om, at  ur-
ban innovation og nye arbejdspladser skabes og stimuleres 
gennem et kompleks af forskellige ressourcer, er det ikke 
tilstrækkeligt at tilbyde basale rådgivningsfunktioner og 
måske finansiering og overlade resten til markedet.
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Deres specifikke virksomhedsidé og de kompetencer, der 
ligger til grund for deres virksomhed skal på en anden 
måde end i dag kunne tænkes ind og udvikles i det lokale 
samfund. 

Eksempelvis kan man besøge en butik i den indre by med 
stærke meninger og visioner om som en del af forretnings-
grundlaget at arbejde med bæredygtighed og ressource-
bevidsthed hos deres kunder – emner, der kan genfindes 
mange andre steder i det lokale samfund, i kommunen, 
på uddannelsesinstitutionerne, i civilsamfundet - men der 
mangler en, der kan trække linjen på tværs og i det konkre-
te tilfælde både tjene den store sag men givetvis også styrke 
grundlaget for den konkrete butik.

Det er ikke en opgave, som den enkelte virksomhed kan 
mønstre. Det vil kræve et lokalt men bredt samarbejde, der 
mere detaljeret og på virksomhedsniveau kan analysere, 
hvordan iværksættere kan kobles sammen med andre lokale 
virksomheder, med lokale projekter, videnspersoner, eller 
visioner.

Kritisk masse handler både om penge og kunder, men det 
handler i høj grad også om alliancer.

Vækst versus udvikling
Når det drejer sig om at skabe udvikling i almindelighed 
synes en tankerække særlig klar: vækst er bedre end stil-
stand, og eksponentiel vækst er bedre end organisk vækst. 

Samtalerne med start-ups og mindre enkeltvirksomheder 
afdækker en vifte af ideer og ambitioner, der retter sig mod 
mange andre mål end økonomisk vækst, som en forret-
ningsindehaver siger: ”Vi vil gerne tjene penge, også 
mange penge, men vi udvikler os ikke efter vækst som 
en selvstændig målsætning”. Den bliver snarere til afledt 
effekt af en udvikling, der går i mange andre retninger og 
har andre mål.

”Jeg vil gerne i kontakt med virksomheder, der har sam-
me udfordringer som mig, dvs. er på samme udviklings-
trin som mig”, siger en af de unge iværksættere. Målet 
er tydeligvis ikke at konkurrere om vækst men at skabe 
vidensdeling og ideudveksling til en en langt mere skaleret 
udvikling.

Uanset om det er i et lokalt mikrobryggeri eller en second 
hand vintage modebutik er indtrykket det samme: udvik-
ling er ikke identisk med at vokse. 

Ønsket om udvikling rækker langt videre og bliver derfor 
også set fra virksomhedens synsvinkel til en langt mere 
kompleks proces.

De små iværksættere er drevet af stærke værdier om f.eks. 
bæredygtighed og delefilosofi. Som det lille mikrobryggeri, 
hvor en af styrkerne netop er, at der ikke er nogen kon-
kurrence med de andre små bryggerier, fordi alle har deres 
foretrukne lokale markeder. Det åbner til gengæld for livlig 

udveksling af maskiner, opskrifter og produktionsviden på 
kryds og tværs – en delekultur, der i høj grad kan være med 
til at reducere udviklingsomkostninger for en ung virksom-
hed.

Her fra er der ikke så langt et spring til modebutikken, der 
som en del af sin identitet også arbejder med at synliggøre 
genbrug som et bidrag til en mere bæredygtig livsform.

Når udviklingsambitioner retter sig mod andet og mere 
end blot at øge eventuelle markedsandele, kalder det også 
på behov for at skabe et nyt slags netværk omkring virk-
somheden, der kan byde på langt mere tværgående kom-
petencer for at skalere en udvikling sammen med virksom-
heden. 

Om nye organisations- og arbejdsformer: urbane virk-
somheder og urbane fællesskaber

De mange co-work miljøer synes organiseret ud fra ret 
forskellige modeller. Flere er drevet af store kapitalinteres-
ser, mens andre har lokale investorer og developere som 
baggrund.

Lad os se på de tre hovedmodeller for de besøgte co-work 
miljøer.

Det mindste kalder sig konsekvent for et ”kollektiv” og un-
derstreger dermed, at det råder over de ressourcer, som fæl-
lesskabet i enighed kan rejse og pulje til fællesskabet. Fælles 
beslutninger træffes på husmødet.

I den næste model drives virksomheden af nogle stiftere, 
der således håndterer dagligdagen og er drivende i udvik-
lingsprocessen, der imidlertid foregår i dialog og i sam-
arbejde med et par i princippet  eksterne investorer, der 
finansierer den fysiske udvikling af miljøet, ombygninger, 
særlige indretninger – i en bygning, der ejes af en tredje – 
en udvikler, som forventelig anser lejerne for en investering 
i en værditilvækst.

De eksterne investorer er imidlertid i et miljø, der er rela-
tivt stort og ganske tæt involveret i økonomisk styring af 
virksomheden – lidt polemisk udtrykt - et slags ”divide et 
impera”.

I en tredje version kan et miljø formelt set være organise-
ret som en ”forening”, hvor indtægterne synes at stam-
me fra tre kilder: 1. kontingenter eller huslejer 2. eksterne 
sponsorer, der gerne vil være synlige over for medlemmerne 
og endelig 3. eksterne, der lejer sig ind for at gøre brug af 
fælles faciliteter

Miljøerne ledes af kompetente mennesker med interessante 
titler som ”community-manager” eller ”kulturambassadør”, 
fordi som det siges i en af samtalerne: ”Vi bruger utrolig 
megen tid på diplomati for at skabe sammenhæng og sam-
hørighed”.

Nye vilkår og eksistensbetingelser leder også frem til helt 
nye måder at arbejde på, hvor der er begyndende men 
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meget interessant sammensmeltning af virksomhedsintern 
ledelse og organisationsudvikling med demokratiske tradi-
tioner og strukturer i civilsamfundet. 

Et uanmeldt besøg: Makers Space, Kristiansand
Alexander – en af stedets facilitatorer hjælper folk til rette, 
mens han taler. Afspejlende stedets ånd har han en differen-
tieret baggrund og har arbejdet med både visualisering og 
håndværk men øjensynlig uden at have en borgerlig uddan-
nelse at trække på.

Mens vi taler, kommer enkeltpersoner og tilsyneladende 
også en familie ind og hjemmevant finder frem til de facili-
teter, som de skal arbejde med. Makers Space forekommer 
at være en blanding af en virksomhed og en forening. Den 
skal i princippet fungere på markedsøkonomiske vilkår, for-
di brugerne skal betale for at bruge stedet, og den indtægt 
skal dække alle løbende omkostninger. Men det er samtidig 
et sted, der ikke har hverken vækstdagsordener eller krav 
om store overskud. Det er bygget på principper om åben-
hed og samskabelse, men der er naturligvis både forrent-
ning af maskinel og løbende omkostninger, der skal dækkes 
via den daglige aktivitet.

Man kan komme ind fra gaden og bruge husets faciliteter. 
Virksomheder kan også forære medarbejdere nogle timer 
måske som alternativ til partoutkort til fitness-centret.

Makers Space er en del af en global bevægelse og tendens 
og i den norske sammenhæng er der tale om en eksplosiv 
udvikling fra omkring 2 miljøer etableret i 2010 til 55 for-

skellige typer af miljøer og organisationer, der understøtter 
denne helt særlige form for virksomhed i 2017 og spredt 
over hele Norge men med særlig koncentration i de større 
byer.

Ideen udfolder sig både i bylivet men også i undervisnings-
sektoren og på biblioteker. Der synes umiddelbart at være 
to omdrejningspunkter ud fra filosofien ”If you can imagi-
ne it – you can do it”. Det ene er naturligvis intensiv brug 
af forskellige former for ny teknologi, der er tilgængeligt og 
brugervenligt – og det andet er, at det enkelte menneske 
selv skal være den skabende. Man bestiller ikke produkter 
eller ydelser hos nogen. Man skal skabe det selv, måske med 
assistance fra en facilitator på stede.

Spørgsmål: Hvad er disse typer af urbane aktivitetshuse: 
foreninger, der driver forretning, eller forretninger, der 
driver forening ? – og brugerne - er de i virkeligheden 
”ansatte”, der bruger virksomhedens faciliteter, samar-
bejdspartnerne eller kunder, der betaler for virksomhe-
dens/foreningens serviceydelser?
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Om urban buzz
Urban buzz defineres de fleste steder gennem en 
markant vækst i antallet, tætheden og mængden 
af steder og artefakter af kunst, kultur og fri 
livsudfoldelse i bymiljøet. Det er selve bymiljøet, 
ville man med fuld ret kunne sige.
Begrebet ses typisk i en dobbelt betydning: a som 
forskelligartede  elementer, der kan skabe en form 
for økonomi i sig selv og fungere på egne vilkår, 
og som genererer værdier af både menneskelig 
og økonomisk karakter for dem, der er i dette 
”buzz” og 2. urban buzz som en form for enzymer 
eller katalysatorer i bymiljøet, der trækker tråde til 
og kan infiltrere og påvirke virksomheder, byens 
borgere, kulturinstitutioner m.m. En psykologisk 
attraktionsfaktor, der tiltrækker mennesker, og som 
vurderes at være stimulerende for udvikling af nye 
ideer på et hvilket som helst plan (Silver & Clark 
2013). 
Og pointen er, at der ikke er tale om to forskellige 
former for urban buzz, men snarere to forskellige 
synsvinkler på de samme faktorer.

 Man fornemmer begrebets dobbelthed gennem 
en række af studier, hvor nogle fokuserer på 
bestemte kræfter og faktorer - f.eks. den digitale 
kommunikations voldsomme vækst mellem alle 
byens aktører, tætheden af ganske bestemte 
artefakter etc. - mens andre har forsøgt at give 
lidt bredere formuleringer på det sammensatte 
i begrebet (Storper & Venables, 2009, R-Pose & 
Fitjar 2012, Puga 2010).
Holder man imidlertid fast i dobbeltheden i denne 
tilgang til urban buzz i forhold de samtaler, som 
er blevet ført, er den foreløbige konklusion, at 
virksomhederne ofte i kraft af deres fysiske 
lokaliseringer har store udfordringer med ved at 
udnytte den første dimension og derfor tvunget 
af omstændighederne bliver nødt til i stedet at 
trække ”urban buzz” ind i deres egne rammer.
I det lys skal man se, at et co-work miljø arbejder 
sammen med et lokalt cirkus om at skabe 
oplevelser, der kan bringe miljøets aktører 
sammen, skabe nye alliancer og bidrage til 
innovative processer.

Fotos fra Makers Space



Det færdige versus det ufærdige
Dobbeltheden i begrebet rammer imidlertid også et tema, 
der på tværs af samtalerne stod særligt klart efter en samtale 
dels i et stort –  bestemt ikke-urbant placeret udviklings-
område og hos et ejendomsudviklingsselskab.

Hunsfors Erhvervspark (som helst ikke vil være en er-
hvervspark)

Stedet: omkring 15 kilometer fra Kristiansand i nabokom-
munen Vennesla. En nu nedlagt kæmpe papirfabrik, der fik 
sin energi fra de store fjeldes vandløb er i færd med at blive 
omdannet til et kæmpehybrid af virksomheder, kulturfaci-
liteter, måske forskning og udvikling men i hvert fald ople-
velser af enhver tænkelig art.

Vi er langt tilbage i historien. En grosserer Kirsebom fra 
Kristiansand grundlagde i 1872 en papirfabrik, der om-
kring 1880 dog måtte midlertidig lukke for igen at blive 
genskabt af andre i 1886 som Hunsfos fabrikker. Herfra 
tegnes en imponerende industrihistorie, der i perioder gjor-
de papir og cellulosefabrikken til Norges mest betydnings-
fulde og største på sit felt. Tusinder af træer blev skovet og 
afbarket, inden de gik ind i fabrikationen af papir. 

Efter en række svære år blev resterne i 2008 købt af en ka-
pitalfond og tre år senere var industrieventyret endegyldig 
slut. Fabrikken gik konkurs, men blev året efter købt af lo-
kale investorer, heriblandt Trygve Aas.

Trygve står sammen med fire andre investorer bag projektet 
– 90.000m2 mange har allerede fundet deres plads og kan 
handle, udstille varer eller tage imod kunder. Løber man 
ned over listen af lejere, får man bekræftet mangfoldighe-
den: revisorer, advokater, trafikskole, en frisør, VVS, en 
bank, sushirestaurant, bager, allehånde konsulenttjenester 

og et frivilligcenter for blot at tage en vifte - tilsyneladende 
ingen for små og ingen for store.

Men overalt bygges om og udvides. Indtrykket af de gamle 
fabrikshaller bliver stående, men ellers ændres alt, der kan 
ændres. Trygve siger: ”Vi vil gerne væk fra dette ”næ-
ringspark-begreb”. Det er lidt for konservativt. Jeg bli-
ver altså lidt træt, når jeg hører det, griner han og slår 
ud med armene.

Til gengæld bærer det enorme kompleks rundt på en lang 
og imponerende historie, der holdes i live af Hunsfos histo-
rielaug, der vidst overvejende består af tidligere ansatte, der 
arbejder med at levendegøre historien og sætter historien 
i relief i forhold til dem, der bruger og besøger Hunsfos i 
dag. Det er helt tydeligt, at historien er levende her. Den 
er med til at give stedet en særlig identitet, som bliver 
fastholdt også gennem restaureringen af de mange tusinde 
kvadratmeter. Historiske jernkonstruktioner bevares og 
flotte mursten genanvendes i stort omfang. Historien er 
synlig overalt på den store matrikel, selv om alt også er i 
bevægelse.

Folkene bag Hunsfos vil arbejde med udvikling, mennesker 
og oplevelser. Det handler netop om hele tiden at kunne 
skabe ”magi” og magi er også det uventede, at der hele ti-
den er noget på vej, som vi ikke kender slutresultatet af. I 
dette kæmpestore kompleks er stort set intet p.t. færdigt, 
men alt er på vej. Og magien består også i, at mens den 
gamle fabrik var et lukket land, kun for de indviede, så er 
der nu åbnet op. På en stor idédag for alle lejere og brugere 
var rådet fra en oplægsholder, at man skulle åbne sig mod 
vandet. Det ville give området en helt særlig kvalitet, hvis 
man kunne komme helt ned til elven, høre bruset og for-
nemme kraften.
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High density is no guarantee of urban buzz 
Finally, there is the question of streetlife density 
– of people in public space, of crowds and 
crowding. Here the complexities multiply. While 
we can measure the outcomes in pedestrians 
per minute or per square metre, we are far from 
understanding the ways in which streetlife is 
geared to building and population densities.

These connections depend at least on numbers of 
jobs and visitors, functional mix, car dependency, 
access networks and walkability. Yet this is where 
density delivers its greatest benefits in social and 
economic encounters – what we often call the 
urban “buzz” or “intensity” – along with disbenefits 
such as congestion.

In Australian cities we have become quite good at 
generating high density without intensity. Think of 
car-dominated high-rise districts where few people 
use the street. Yet we also have good inner-city 
examples of intensity without high density.

For many people, density has become a negative 
word. Those who want more of it often use other 
words and phrases: the “compact city”, “urban 
intensification”, “transit-oriented development” and 
the “30-minute city”.

Kilde: Dovey & Pafka, http://theconversation.
com/urban-density-matters-but-what-does-it-
mean-58977



”Du har en pointe i, hvis det hele en dag bliver færdigt” si-
ger han, da jeg spørger til, om slutmålet i form af et færdigt 
kompleks kan indeholde en risiko for at lukke sig om sig 
selv. Det er ikke aktuelt, men det er bestemt værd at tænke 
på. Lige nu er både lejere og besøgende fascineret af den 
enorme transformation, der næsten slår de besøgende om-
kuld. Enorme fabrikshaller er i færd med at blive transfor-
meret til enten spændende kontor og mødefaciliteter eller 
næsten enorme sale. I en af de største haller forbereder man 
netop nu en kulturbegivenhed, vidst nok et foredrag eller et 
talkshow. Ifølge det oplyste bliver der fuldt hus.

Trygve ved præcis hvem, der hører til hvor i det store kom-
pleks, men det er nu usikkert, om de mange lejere også 
kender hinanden indbyrdes. Størrelse synes at have afløst 
intimitet og interaktion her. Det er mangfoldigheden og 
storskalaen, der drager. Jeg får oplyst, at besøgende fra Kri-
stiansand kommer forbi, blot for at se, om der mon sker 
noget spændende på området.

Interessant er det, at den seneste lejer, endnu ikke rykket 
ind, bliver et kommunalt beskæftigelseskontor, der skal 
have næsten 4000m2 – ganske vidst beskæftiger det sig 
med arbejdskraft og kvalificering, men den nye lejer vil 
adskille sig fra gennemsnittet. Størrelsen gør, at man ikke 
er bange for at tage store lejere ind. Man startede udviklin-
gen af området med to store lejere, der antagelig også lagde 
en økonomisk bund for at kunne se projektet i et længere 
tidsperspektiv. Og selv om de er meget store, er de ikke 
nødvendigvis de mest synlige. De synlige er måske netop 
de publikumsrettede, de tilbyder mad, drikke eller urbane 
kvalitetsprodukter inden for bolig eller livsstil. For de er her 
naturligvis også og skaber stemning og atmosfære midt i 
dette store industriområde.

 Vi udstråler bykultur, men vi er 
 også i naturen, og vi vil gerne 
 inddrage naturen som en del af
 oplevelsen ved at være netop her. 
 Du kan jo forlade parkeringspladsen
 og i løbet af få minutter kan du 
 være oppe i fjeldet. Det giver 
 enorme muligheder i kombination 
 med stedet her. Hvordan kan vi 
 se det hele i en helhed? 

     Trygve Aas

Der arbejdes med tanken om at etablere boliger i området. 
Det er en følsom balance i forhold til at kunne holde længe 
åbent eller give den gas med høj musik eller andet. Boliger 
kan betyde liv, men det er også følsomt liv, hvor man kan 
blive tvunget til at indrette sig efter krav og ønsker, der lig-
ger uden for komplekset. Trygve er tydeligvis usikker ved, 
hvad dette perspektiv kan gøre ved området

Så stort et område er nok forankret i en lokalitet, her en 
lille by, en kommune, men iværksætterne må have større 

briller på. De må se på Hunsfos i en regional og til dels 
også national sammenhæng. Stedet skal tiltrække aktiviteter 
langt fra med brugere eller gæster, som er villige til at være 
mobile og derfor også i sagens natur kan vælge mellem 
mange andre mulige steder og tilbud i den sydlige del af 
Norge eller i landet som helhed.

Hvad guldskatten gemmer”
Det kan forekomme at være et kvantespring, men ud over 
i geografi er der måske kun tale om et spring til et sted, lidt 
længere fremme i en udviklingsproces med fælles træk.

I Norrköpings industrilandskab finder vi SWEFA AB , som 
blev stiftet i 1995 og udspringer af statens landmålervirk-
somhed ”Lantmärkeverket”, der på det tidspunkt havde 
udfordringer i at kombinere en offentlighed myndigheds-
opgave med en stærkt voksende konsulentvirksomhed. 
Efter seneste års opkøb og fusioner er SWEFA på vej til at 
blive antagelig Sveriges største totalrådgiver både for den 
private og den offentlige sektor inden for ejendomsudvik-
ling. Virksomheden har 18 kontorer, 180 ansatte over hele 
Sverige og omsætter p.t. årligt for omkring 280 mill SEK.
Således er Swefa dybt involveret i at optimere udviklings-
projekter i Norrköping, og der er to udsagn, der står stærkt 
indledningsvis i samtalen:

”Al ting går for stærkt” og ”Alt er økonomi”.

Bag det første udsagn ligger en udtrykt bekymring for, at 
byggeprojekter udvikles så hurtigt, at de enten ikke rent 
kvalitativt er gode nok, eller at de hviler på et for skrøbeligt 
økonomisk grundlag, der kan bryde sammen, hvis øko-
nomien ændrer sig i en ugunstig retning. Og måske er der 
også en æstetisk problemstilling, at de ikke altid udvikles i 
samklang med omgivelserne.

Bag det andet udsagn ligger den måske ret pragmatiske 
tilgang, at uanset hvilke visioner og missioner, man kan til-
skrive en by eller en virksomhed, lader intet sig gennemføre 
på meget lang sigt uden en bæredygtig økonomi. Hvis ikke 
et projekt grundlæggende har en sund økonomisk ramme 
at virke inden for, går det under før eller siden.

”Industrilandskabet er en guldskat”, fordi her er det lyk-
kedes at kombinere en række meget stærke kvaliteter, hvor 
både stedets virksomheder og bymiljøet løftes og holdes 
sammen i ét greb, men der er en udfordring i den form for 
udvikling. Når den nærmer sig en mere færdig form, mel-
der spørgsmålet sig, hvordan der skabes interaktion mellem 
aktører i afgrænsede fysiske territorier?

Et tilbagevendende spørgsmål: Kan et område blive så fær-
digt, at det mister sin dynamik?

Der tages stadig livtag med bygninger i industrikomplek-
set, men det er projekter, der er tænkt igennem fra begyn-
delsen. Hele processen ligger klar, og forandringen sker 
hurtigt. Det færdige resultat underbygger utvivlsomt den 
bærende filosofi med industrilandskabet som et moderne 
videnslandskab, og spørgsmålet er, hvordan man videreud-
vikler et videnslandskab, hvor de fysiske rammer er etable-
ret ud fra meget langsigtede perspektiver og hensyn, mens 
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vidensbegrebet og de, der arbejder med det, er i konstant 
forandring.

Når et projekt er færdigt i den forstand, at der ikke læn-
gere er nogle fysiske opgaver tilbage, overlades dets videre 
skæbne til ”selvorganiseringen” hos ejere og lejere. Både 
økonomisk og politisk er der altid et betydeligt pres på, at 
projekter skal være færdige, naturligvis helst til tiden.

Dernæst rykker brugerne ind og er i den første meget lange 
tid antagelig primært orienteret mod at få de indre linier til 
at fungere optimalt.

Lidt polemisk kan man måske sige, at der er strategier og 
planer for bygningskomplekserne, men livet mellem husene 
skal skabes efterfølgende. Det er ikke en del af den fysiske 
planlægning. Det er et sociologisk og menneskeligt projekt, 
der kommer efterfølgende, hvor bygningsmassen har taget 
sin ret endelige form.

Når alt går meget stærk, og alt er økonomi, så er der måske 
en særlig udfordring i at fastholde noget som nødvendigt 
”ufærdigt”. Selv færdige komplekser for vidensvirksomhe-
der med lange lejeaftaler skal udvikles, fordi den viden, der 
skal skabe innovation, ikke er en konstant.

Hvad har vi observeret om bymiljø og urbane virksomheder

• at urbane virksomheder i vores nordiske byer ofte ikke 
er særligt urbane i den forstand, at de kan eller måske 
har ønske om at udnytte bymiljøets faciliteter og res-
sourcer ubegrænset. 

• at mange virksomheder trods digitaliseringens mu-
ligheder for personlig mobilitet og for at rykke ud i 
bymiljøet, bruger mange ressourcer på at skabe spæn-
dende indre fysiske rammer med både individuel ud-
foldelse og fællesskab som retningspil.

• at virksomheder ofte er mere interesseret i at trække 
byens faciliteter/tilbud ind end at forlade virksomhe-
den for at komme ud.

• At bymiljø og ”urban buzz” i virkeligheden er en 
afgrænset ressource i vores byer, typisk koncentreret 
ganske bestemte steder og lige så fraværende andre 
steder.               

Fra observationer til anbefalinger
• Udvide det lokale erhvervsfremmefokus fra generelle 

rammevilkår til virksomhedernes indre, individuelle, 
meget konkrete udviklingsprocesser, og til hvordan 
bymiljøet omkring dem i form af både steder og 
eksterne aktører evt. kan understøtte disse specifikke 
processer og ideer.

• Skabe langt stærkere planlægningsmæssig forståel-
se for, at et område skal kunne forandre sig sammen 
med dets virksomheder og ikke lukke sig som om sig 
selv med en bestemt identitet og fortælling - at holde 
stedet eller dele af det åben for forandringer, fortolk-
ninger og for indtagelse af nye aktører.

• At alle lokale aktører i fødekæden arbejder med at 
synliggøre, hvordan bymiljøets mangfoldighed af in-
stitutioner, civilsamfundsressourcer, attraktive steder 
og miljøer specifikt kan bidrage til virksomheders ud-
vikling, især den skalérbare udvikling, som måske er 
mere organisk end den eksponentielle vækst, der kan 
være afhængig af enkeltstående faktuelle forhold.

• Bistå virksomheder med at trække det ind fra bylivet, 
som virksomhederne efterspørger og gerne vil have til 
at folde sig ud inden for virksomheden.

• Arbejde langt mere bevidst med, at et områdes identi-
tet og den fortælling, man skaber om et område, kan 
have betydning for de eksisterende virksomhedernes 
eksistens og påvirke de virksomheder, der måtte ønske 
at etablere sig i det pågældende område. 

Identitet – fysik og relationer som samtalernes tre grund-
læggende markører i at afdække  virksomhedernes integre-
ring i bymiljøet fører til nogle observationer, der igen leder 
frem til nogle foreløbige anbefalinger.

Det billede, der tegner sig, forsøges uddybet yderligere via 
to veje. 

Den første vej er at sammenligne arbejdet med dels at fast-
holde dels at udvikle urban innovation i to meget forskelli-
ge urbane udviklingsområder.

Den anden vej er med afsæt i de foreløbige anbefalinger 
ovenfor at give et bud på, hvordan vi i den særlige nordiske 
kontekst, som vi befinder os i, eventuelt kan hente inspi-
ration i tanker om byen som en langt mere åben innovativ 
platform.

• At urbane virksomheder ofte har en svaghed for det 
ufærdige, for at være med i noget, der hele tiden for-
andrer sig – i modsætning til det herskende planlæg-
ningsparadigme om at skabe færdige og helstøbte 
planer og miljøer

• Urbane virksomheders udviklingsbehov er på vej til at 
blive langt mere differentierede. De arbejder ofte med 
mange spændende udviklingsperspektiver, der ikke er 
rettet mod eksponentiel vækst men mod f.eks. bære-
dygtighed, bidrage til holdningsændringer, bidrage til 
eller skabe events, relationer, bedre livskvalitet – for 
kunderne men i høj grad også for de ansatte m.m. 
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Om steders særlige DNA, og 
hvordan det mobiliseres 
– 2 eksempler: Göteborg og Fredericia
I den aktuelle debat om vækstmulighederne for udkants-
områder har ”stedbundne kvaliteter” opnået betydelig 
opmærksomhed. En nærmere definition kan måske hentes 
hos den danske Naturstyrelse, der således beskriver sted-
bundne potentialer som: ”det, som fysisk, socialt, kultu-
relt og økonomisk er bundet til et sted i en sådan grad, 
at det ikke længere vil give (samme) mening, eller vil 
tabe i værdi, hvis det flyttes… det er det menneskelige 
engagement, der skaber bundethed” (S.M. Christensen, 
Naturstyrelsen 2013).

De traditionelle stedsanalyser med fokus på et steds umid-
delbare fysiske, funktionelle og æstetiske værdier, som op 
gennem 1990’erne vandt indpas i mange planlæggeres 
analyser, er gennem en del år også forsøgt suppleret med 
mere sociokulturelle elementer (Per Gunnar Røe, Plan-4-5, 
2002, Per Christian Nicolaisen, Landinspektøren 5-2017, 
Jahn Hansen 2014).

Det sociokulturelle stedsperspektiv foreløbig som et særligt 
blik kan eksempelvis omfatte to dimensioner, der ikke skal 
ses som adskilte men måske netop er vævet ind i hinanden:

Om stedsanalyser og stedbunden innovation

1. stedet som fortælling – en diskurs – at det opfattes på 
en bestemt måde af de, der bruger og kender stedet

2. stedet som en social konstruktion og som relationelt 
sted for magt, interesser og økonomi

 
Det første blik rstattes af ”Den første dimension”. Et steds 
identitet skabes først og fremmest gennem den fortælling – 
den diskurs, der deles af de mennesker, der kender, bruger 
og italesætter dette sted. Fortællinger om et sted skabes hel-
ler ikke af sig selv. De bæres som den anden dimension ofte 
frem af stærke meningsfæller og interessenter, der spiller 
eller tiltager sig en betydningsfuld rolle på stedet.

Derfor er det i praksis heller ikke muligt at adskille for-
tællingen om stedet fra opfattelsen af, at den tillige er et 
produkt af en ”social konstruktion”, som har langt større 
betydning end vejføring og bygningsmasser m.m. 

Disse fysiske vilkår er naturligvis også menneskeskabte og 
kan påvirke socialt liv omkring dem, men pointen er, at 
de påvirker forskelligt afhængig af, hvem der befinder sig i 
dem, og der er tilsvarende mange eksempler på, at bestemte 
steder antager en helt anden identitet end den de intentio-
nelt var indrettet til, fordi dem, der tager dem i brug, også 
skaber deres identitet.

Bryggan Ringön. Foto: Anna Berman.

34



Det ligger i indlejringens karakter, at den både kan være 
historisk og meget fysisk, men den kan også være skabt 
gennem stærke individer eller grupper, der har indtaget et 
område på en måde, så det har fået en særlig identitet eller 
profil, som kan få betydning, når der skal arbejdes med ur-
ban innovation.

Fortællinger om stedet eller området kan typisk skabes over 
tid. De toneangivende diskurser viser noget om, hvilke 
og hvordan fortællinger er slået igennem, og de kan tillige 
være med til at afdække både eksisterende og måske histo-
riske magt- og autoritetsstrukturer dvs., hvem der i særlig 
grad måske spiller en rolle i at forme omverdenens billede 
af det pågældende område (Røe s. 77). 

Ringön
Området i sin blev oprindelig skabt tilbage i 
1880’erne, hvor det udgjorde et stort vådområde, 
der delvis blev oversvømmet for at skabe nogle 
havnefaciliteter. Omdannelsen skabte en kanal 
Ringkanalen og dermed en lille ø, der kun hang 
sammen med fastlandet ved hjælp af mindre broer. 
Her etableredes flere virksomheder op gennem 
1900 tallet, og i begyndelsen af 1950’erne blev 
kanalen så fyldt op, og området blev på den måde 
en del af en samlet byplan. Den oprindelige kanal 
var næsten 2 kilometer lang, 75 meter bred og 
2-3 meter dyb. Det krævede plads, men resultatet 
var et rustikt og robust erhvervsområde, der med 
tiden kom til at ligge lige over for den tætte gamle 
bykerne. Der findes stemningsfyldte fotos fra 
omkring 1925, hvor man kigger ud over et stort 
fladt område med små træbåde, der ligger langs 
bredden. Formentlig har det tiltrukket en række 
virksomheder med tilknytning til skibsfart, fiskeri 
eller skibsrelateret handel. Historien om dette 
særprægede område har utvivlsomt haft betydning 
for, at det i dag fastholdes som et alternativt 
udviklingsområde.

De to cases præsenteres her, fordi de rummer to forskellige 
historier om, hvordan identitet kan bevares og skabes som 
et helt afgørende grundlag for urban innovation.

Ringön i Göteborg 
- Kanalbyen i Fredericia 

 ”Vi må gøre, hvad der er muligt
 for at forhindre, at ekslusiviteten
 kommer snigende og ændrer på
 hele områdets grundlæggende
 identitet”
   Mathilda Lindvall, Saltet, Göteborg

 ”kanalbyen er på vej til at få skabt
 et DNA. Vi arbejder konstant på at
 udvikle det”

  Tina Hou Christensen, Kanalbyen, Fredericia

Ringön. Foto: Göteborgs Stad.
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Kanalbyen
Til forskel for de fleste andre byer er Fredericia en 
på forhånd planlagt by, grundlagt af den danske 
konge Frederik den 3. i 1650. Først og fremmest 
blev Fredericia grundlagt som en fæstningsby 
med et historisk voldanlæg som forsvar mod 
angreb fra landsiden. Havnen som trafikpunkt 
og industriområde blev skabt op gennem 
1800-tallet og havde indtil for få år siden bl.a. 
en betydelig kemisk industri og et skibsværft, 
der siden er enten er afviklet eller flyttet ud 
af byen. Det ligger helt tæt på den historiske 
bykerne og udvikles i dag i et samarbejde mellem 
kommune og Fonden Realdania organiseret 
gennem en målrettet projektenhed, der har 
kontorfaciliteter i havnemiljøet. Der er tale om 
et ca.20 hektar stort byområde, der således 
over de næste 20-25 år skal udvikle en ny 
identitet. Første skridt er opførelsen af en flerhed 
af boligkomplekser på forskellige lokaliteter. 
Området ligger vis-a-vis byens krydstogtskaj og 
rummer endvidere en række midlertidige kultur-, 
erhvervs og civilsamfundsinitiativer. I de officielle 
dokumenter for området, partnerskabsaftale og 
udviklingsplaner fornemmer man ønsket om at 
forbinde en moderne udvikling af området med 
en historisk identitet, der trækker tråde tilbage 
til en periode, hvor Fredericia især var et trafikalt 
og handelsmæssigt knudepunkt mellem øst og 
vestdanmark. 

Ringön er eksemplet på et gammelt industriområde om-
råde med en aktuel  identitet, der har på den ene side har 
ufærdighedens karakter, fordi det er åbent for en ræk-
ke meget forskelligartede virksomheder og på den anden 
netop har denne karakter, fordi man politisk og planlæg-
ningsmæssigt har truffet nogle afgørende beslutninger for, 
hvordan områdets særlige profil kan fastholdes og udvikles, 
uden at det ændrer sin basale identitet.

Områdets udvikling stimuleres og monitoreres i dag gen-
nem ”Saltet” - et kommunalt projekt, der holder til i et 
gammelt saltlager, hvor Göteborg kommune har tre centra-
le kræfter ansat, der hele tiden monitorerer udviklingen og 
sammen med områdets virksomheder og andre aktører for-
søger at skabe aktiviteter og relationer, der både kan styrke 
de eksisterende virksomheder og trække nye til men først 
og fremmest prøver at fastholde og styrke områdets iden-
titet som et anderledes og alternativt erhvervsområde, der 
tiltrækker andre typer af virksomheder, end man ville finde 
i byens mere traditionelle erhvervsområder.

Lidt frimodigt kan man betegne Ringön som en slags er-
hvervsurban ”fristad”, men i sin nuværende form fastholdes 
og udvikles det gennem håndhævelse af nogle få konse-
kvente styrende principper. Først og fremmest har man 
besluttet sig for at afvise ethvert tilløb til at etablere boliger 
i området for at undgå prisstigninger og gentrificering, der 
hurtigt ville fortrænge de mere alternative forretninger og 
virksomheder fra området.

For det andet – om end det endnu ikke har været relevant 
at tage stilling til - skal man undgå dominerende og eks-
panderende ejendomsbesiddere og developere i området, 
men tilstræbe en mangfoldighed, der muliggør, at en diffe-
rentieret udvikling ikke erstattes af monopollignende ten-
denser eller projekter.

For det tredje kan man iagttage, hvor vigtigt det er, at 
området heller ikke opfattes og dermed italesættes som et 
traditionelt erhvervsudviklingsområde, og at kommunens 
repræsentanter i området gør sig umage for ikke at signalere 
myndighedsvaretagelse og forvaltning af formaliserede reg-
ler og planer, men fungerer som en form for facilitatorer og 
udviklere til dels at løfte den almindelige interesse for om-
rådet; dels ikke mindst at skabe relationer og samarbejde 
mellem de tilstedeværende virksomheder i området.
Citat: 

 I gamle dage kendte jeg kun et
 par af stedets virksomheder.
 Nu kender jeg en masse andre
 virksomhedsdrivende i området
 og kommer anderledes rundt i
 hele området 
   håndværksmester på Ringön

Kanalbyen Fredericia.
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Men til områdets historie og identitet hører også, at der har 
ligget virksomheder her i årtier, der aldrig har forestillet sig, 
at området pludselig skulle blive et område med en særlig 
kreativ eller innovativ profil. De har blot været her og haft 
deres forretning eller virksomhed og derfor, som det hed-
der i en udtalelse fra en af de små virksomheder: ”Jeg blev 
forbavset over, at der nu pludselig er tre kommunalt an-
satte, der prøver at understøtte udviklingen på Ringön, 
som andre blot har taget for givet” (forretningsdrivende 
på Ringön)

Ideen til ”Saltet” og dermed til at arbejde med hele dette 
område blev skabt på en workshop tilbage i 2012 i sam-
menhæng med de scenarier, som byen gennemførte som 
afsæt for at sætte nye tiltag i gang forud for byens højt 
profilerede 400 års jubilæum i 2021. De tre spydspidser 
var optaget af, hvorfor det altid er så vanskeligt eller måske 
sjældent at kombinere det formelle med det subkulturelle. 
 
Netop strategier og handleplaner for erhvervsfremme bli-
ver måske ofte udviklet inden for bestemte sproglige og 
begrebslige diskurser, der lige så ofte de kan tiltrække be-
stemte typer af virksomheder og iværksættere måske kan 
udelukke andre – måske mere ubevist end bevidst.

I det lys fremstår Ringön som et forsøg, et eksperiment, der 
helt bevidst skal prøve at kombinere to forskellige verde-
ner – virksomhedernes og subkulturens, dog ikke som en 
midlertidig anordning men som én konstruktion, der skal 
skabe et område med en anden identitet end et traditionelt 
erhvervsområde og på andre typer af hensyn end blot de 
fysiske og logistiske.

Identitet er også her et janusansigt med to sider: at skabe 
billeder af og forestillinger om området hos omverdenen og 
på den anden side at skabe indre sammenhængskraft i og 
loyalitet over for området blandt de, der bruger området til 
daglig.

Jævnligt udgiver ”Saltet” således avisen ”Ô-Posten” som er 
et prunkløst og alternativt udseende magasin, der går tæt 
på både virksomheder og aktiviteter i området, og de eneste 
år har man tillige afholdt den årlige Ö-festival” på Ringön, 
der har tiltrukket mere end 10.000 besøgende fra byen om 
området omkring Göteborg.

Med disse tiltag skabes fortællingen, diskursen om stedet 
og dets særlige historiske identitet i en moderne form men 
med klare linjer tilbage i tiden og med stedets egne aktører 
som ambassadører for en ny identitet.

Området har ingen definitiv tidsplan. Det skal udvikles 
organisk og successivt også om det hedder i det officielle 
materiale med ”spetts og bredd”.

Det har sin robusthed og skrøbelighed. 

På den ene side robust med mere end 800 virksomheder 
(2018), langt de fleste relativt små og mange med lidt al-
ternative og anderledes produkter eller serviceydelser, flere 
også baseret på stolte håndværkstraditioner med et måske 
beskedent men antagelig kræsent kundeunderlag.

På den anden side skrøbeligt, fordi med en så bynær place-
ring vil der altid være et pres på at udvikle området kom-
mercielt, fordi efterspørgslen efter at lokalisere sig her med 
enten boliger eller f.eks. restauranter m.m. næppe vil tage 
af men snarere fortsat vil vokse i takt med, at byen vokser. 
Fastholdelsen af områdets særlige profil er afhængig af en 
politisk konsensus.

Skrøbeligheden testes særligt et enkelt sted, hvor Ringön 
lægger areal til en stor virksomhed inden for affaldshånd-
tering, der tydeligvis kolliderer med den atmosfære af kre-
ative af små og mindre virksomheder, der ellers præger det 
meste af området.

Den urbane identitet skabes gennem en mangfoldighed i 
en særlig struktur, hvor der er plads til ganske betydelige 
udsving inden for en ramme, men tilsvarende følsomhed 
over for virksomheder, hvis aktiviteter måtte falde uden for.

Transformation kan både være inkluderende og eksklude-
rende. Ringöns særlige identitet fastholdes gennem både 
styrende principper og en fastlagt men løbende fortælling 
om området som et erhvervsområde, der på grundlag af en 
særlig historisk kulturarv adskiller fra traditionelle erhvervs-
områder.

I modsætning til Ringön repræsenterer Kanalbyen i Frede-
ricia C en anden historie, der drejer sig om at skabe et nyt 
samlet greb om et stort bynært havneområde på godt 20 
hektar, hvor kommune og en fond er gået sammen om en 
nyudvikling af et område, hvor den oprindelige industri 
ikke længere er til stede. 

De tidligere industriaktiviteter gav udfordringer i forhold 
til at rense hele jorden, men den særlige baggrund indebar 
samtidig, at man i modsætning til mange andre steder ikke 
efterfølgende skulle tage stilling til bevaring af spændende 
industriarkitektur eller signifikante byhuse, der kunne tages 
med ind i en ny udvikling. Til gengæld har man integreret 
klimaudfordringen i den samlede planløsning omkring den 
gamle havn og på end el ændres till en del af havnefron-
ten, så man har sikret område mod fremtidige stigninger i 
vandstanden.

Selve byudviklingsprojektet daterer sig tilbage til begyn-
delsen af det nye årtusinde, hvor en imageanalyse viste, at 
den gamle fæstnings-og industriby havde et dalende image. 
Umiddelbart efter besluttede en af områdets helt store virk-
somheder kemivirksomheden Kemira at lukke og nedrive 
deres industribygninger på havneområdet. En samlet ud-
viklingsplan for havnen blev  politisk godkendt i 2012 og 
rækker nu frem i tid over de næste 20-25 år, inden området 
i givet fald er komplet udviklet.

Med havudsigt fra de fleste steder i området, har der i 
særlig grad været interesse for boligplanerne og efterføl-
gende også, at der i tilknytning til dem skabes rekreative 
udfoldelsesmuligheder. I kanten af området i et renoveret 
industri/administrationskompleks finder man bl.a. byens 
højt profilerede musicalakademi, der i tilknytning til byens 
gamle teater i centrum har givet, næring til den idé, at det 
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nye område også kunne indeholde et nyt teater, måske et 
musicalteater, således at teater og akademi ville komme til 
at befinde sig i samme område.

Områdets ”midlertidige” aktiviteter er et særligt kapitel. 
Lige ved siden af den ældste del af havnen ligger små con-
tainerbutikker og - virksomheder foruden civilsamfunds-
projektet ”grow your city”, hvor borgere dyrker egne plan-
tekasser og socialt fællesskab.

Det foreløbigt interessante i udviklingen af dette område 
er netop, at man har givet plads til en mangfoldighed af 
midlertidige aktiviteter både af kommerciel og almen nyttig 
karakter. 

Et billede på det udviklende, det ufærdige og midlertidige, 
der også medfører – som en af stedets brugere – udtrykker 
det:  

”at vi hele er åbne for, hvordan vi kan udvikle os i områ-
det og styrke relationerne til de øvrige, der befinder sig 
her” (Karen T. kunstner).

Det planlagte scenario er, at med det færdige område skal 
de midlertidige aktiviteter flytte og give plads til mere per-
manente virksomheder, men hvilke? 

”Fra interviewene i området ved vi, at civilsamfund og 
midlertidige erhverv er i tæt kontakt med hinanden og 
til dels opfatter hinanden som del af det samme initiativ 
– Områdets brugere er blevet til områdets ambassadø-
rer”. (Tina Hou Christensen).

Det er foreløbig uafklaret, men er der et perspektiv i, at 
civilsamfundsidentitet og urban innovation i kommerciel 
iklædning kan smelte sammen i et sådant område? Er mø-
det mellem subkulturen og den traditionelle erhvervsplan-
lægning også en mulighed her?

I forhold til risikoen for gentrificering – altså at prisernes 
himmelflugt på sigt lukker nogle ude af området – er det 
en måske ikke uinteressant observation, at man også har 
noteret sig, at selv borgere i dyre boliger har en svaghed for 
alternative virksomheder og bæredygtige græsrødder.

Med i den overordnede plan for hele området er også, at tre 
af byens centrale nord-sydgående gader forlænges og føres 
helt frem til områdets kajanlæg, der bl.a. efter planen skal 
tage imod et stigende antal krydstogtskibe, som er et af de 
stærkeste kort i byens turismeudvikling.

Ændringen sigter på at binde kanalbyen tættere sammen 
med resten af bymidten og undgå oplevelsen af, at havnen 
og området omkring haven er en særlig og adskilt bydel, 
som man skal bevæge sig ned i fra resten af byen. Den skal 
imidlertid opfattes som en del af bymidten og ikke som en 
isoleret bydel med en adskilt identitet.

I hele denne proces opstår der et interessant skisma mellem 
integration/sammenhæng og selvstændig identitet.

Det helt afgørende spørgsmål er, hvad der skaber det mest 
dynamiske bymiljø: komplementaritet eller diversitet? At 
man etablerer det, der kan supplere den øvrige bymidte, 

Fredericia:
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midlertidige brugere kommunen developere

• interessedrevne
• billige omkostninger
• fællesskabsorienterede
• alternativ profil
• eksperimenterende 

tilgang

• undgå hærværk og forfald 
under udviklingsproces

• skabe interesse for et nyt 
område og skabe helt ny 
identitet

• styrke demokrati og 
fællesskab

• skabe tryghed
• tilkendegive engagement 

over for investorer
• skabe sammenhæng med 

resten af byen

• finansiere nybyggeri
• bidrage til værditilvækst
• tiltrække opmærksomhed 

til området



eller at der skabes et område med en helt anderledes identi-
tet, der adskiller sig fra resten af den indre by?

Fælles interessant for de to områder er arbejdet med at fast-
holde eller udvikle en særlig identitet gennem aktioner og 
fortællinger. Komplekse processer med at skabe forskellige 
diskurser, som har betydning for, hvordan man opfatter 
området og dermed også, hvem områderne er i stand til at 
virke tiltrækkende på.

Fælles for dem begge er nødvendigheden af at ”kuratere” 
en udvikling, en proces på en måde, der skal manøvrere 
mellem en række ofte modsatrækkende kræfter, hensyn og 
interessenter.

At et uafklaret eller upåagtet byrum tages i anvendelse til 
noget, som ikke umiddelbart er eller kunne være tænkt til 
stedet er ikke et nyt fænomen. Klarest kom det måske til 
udtryk i kunstens verden, da den moderne kunsts avant-
garde tilbage i 1950 og 1960’erne med situationisterne for 
alvor rykkede ud af atelierer, gallerier og museer og skabte 
installationskunst og performance-kunst rundt omkring i 
fortrinsvis store europæiske byer ofte med et samfundskri-
tisk indhold (Kiib, 2016).

Bevægelsen skabte ikke alene nye kunstneriske udtryk. Den 
tildelte også kunstneren en helt ny rolle, som ikke længere 
udelukkende den skabende og fortolkende af et værk per se 
men nu aktivt og direkte involveret i samfundets udvikling 
og forandringer

Situationismen som idé er fortsat i mange forklædninger 
helt frem til i dag, og den er vel især kendetegnet ved at 
have bredt sig fra fokus på kunstneriske udfoldelser til også 
at omfatte mange andre kreative, involverende og endog 
kommercielle aktiviteter.

Også på international baggrund er der talrige eksempler 
på, at urban scenografi i form af særlige installationer, arki-
tektur bliver brugt aktivt i det offentlige rum til at fremme 
demokratiet, skabe nye sociale interaktionsformer m.m. 
kort sagt at skabe en forbindelse mellem det fysiske udtryk 
og den menneskelige emancipation i den eller den anden 
form (Kiib s. 4).

Midlertidigheden og det ufærdige tænkes imidlertid ikke 
sammen med innovation, og det er måske netop denne 
mulige kobling, der især er interessant i forsøget på at skabe 
et konkret greb om urban innovation i de nordiske byer.

Ringön:
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eksisterende virksomheder kommunen developere

• livstilsdrevne - autentiske
• historisk forankrede
• lave omkostninger
• alternativ profil hos  de 

nytilkomne
• åbenhed over for 

nye alliancer og 
samarbejdsmønstre 

• undgå gentrificering
• fastholde område med 

alternativ erhvervsprofil
• styrke demokrati og 

fællesskab
• skabe tryghed
• skabe synergi og 

sammenhæng med resten 
af byen

• skabe nødvendig 
fornyelse og udnyttelse af 
bygningsmassen

• bidrage til at skabe 
sammenhængskraft i 
området 

• binde brancher og 
virksomheder sammen i 
området



…..The interactions between the urban and the corporate 
sphere is obvious. Companies produce and innovate in ci-
ties. They ultimately sell to urban crowds. The build archi-
tectural structures that represents their brands in a “cool” 
and “edgy” way (Gutzmer 2013,2)

Samtalerne i de nordiske byer har afsløret nye mulige veje 
for uban innovation. Det traditionelle, entydige strategiske 
perspektiv skal suppleres med et betydeligt stærkere indivi-
duelt, flertydigt og netop rumsligt perspektiv.

Helt grundlæggende må vi betragte al urban innovation 
som udgående fra et konkret fysisk sted. Intet i en by fin-
der sted – uden at der netop er et sted – og dette sted kan 
både befordre eller besvære vejen for urban innovation helt 
afhængig af den konkrete situation. 

Set fra et traditionelt planlæggersynspunkt kan man måske 
ved hjælp af fysiske greb skabe nye steder eller rammer for 
at igangsætte, stimulere eller på anden vis fremme innova-
tion, eller man kan tage afsæt i eksisterende steder, måske 
oprindelig  skabt til andre funktioner, der – set fra et andet 
og mere aktivistisk synspunkt – så kan indtages af nye ak-
tører, der kan igangsætte innovative processer af kommer-
ciel eller anden karakter. I begge tilfælde ændrer stedet/om-
rådet sin karakter over tid. 

Det får tilført en anden diskurs, som har betydning for, 
hvilke virksomheder, det tiltrækker, og hvordan de eksiste-
rende agerer på stedet. Det viser de to eksempler fra Frede-
ricia og Göteborg.

Der kan dernæst stables flere kvantitative metoder og 
formler på benene for at måle og definere tætheden (den-
sity), men der er ingen valide antagelser for, at tæthed af 
mennesker, institutioner og andre artefakter automatisk 
fører til øget intensitet (intensity) i skabelse af ny viden. 
Stedets eller områdets tæthed er ikke en løsning i sig selv, 
når vi taler om urban innovation. Tætheden er derimod et 
afgørende redskab, men skal det omplantes til intensitet, 
kræver det en iscenesættelse med en interaktion mellem 
sted og aktører.

Derved bliver spørgsmålet om, hvordan urban innovati-
on gødes, udspændt mellem det klassiske Adam Smithske 
synspunkt om, at det især var et steds specialisering, der 
skaber økonomisk vækst over for et nyere synspunkt, bl.a. 
fremført af Jane Jacobs, at det snarere er diversitet og der-
med også komplementaritet, der skaber innovativ udvik-
ling (Jacobs 1969).

Der synes således at være to udfordringer gemt i nyere teo-
retiske betragtninger over byens kompleksitet i perspektivet 
på, at byen kan ses som et slags urbant økosystem eller en 
innovativ platform.

For det første er det meget svært at anskueliggøre sammen-
hænge mellem tæthed og intensitet. Vi bygger i disse år tæt 
og højt mange steder i Norden, men skaber vi også større 
dynamik mellem mennesker, fordi der bliver flere indbyg-
gere pr. m2?

For det andet er der en udfordring i at klarlægge stedets 
betydning for den enkeltes virksomheds identitet og ageren 
for derved at få bedre forståelse for og vurdere betydningen 
af, hvordan den fysiske forankring, stedets materielle vilkår 
og identitet kan være vævet sammen med de menneskelige 
relationer, og hvordan et sted eller et område tages i anven-
delse (Tukiainen, Leminen m.fl. 2015).

Måske derfor bygger den moderne forestilling om byen 
som et slags ”living lab”  fortsat på en meget overordnet 
aktørstyret tilgang med alliancer og relationer mellem to-
neangivende aktører i det lokale samfund, hvor mere steds-
specifikke og bymiljømæssige kvaliteter ikke rigtig kommer 
med. (se eksempelvis https://www.uia-initiative.eu/en/
about-us/what-urban-innovative-actions, https://www.
metropolis.org/sites/default/files/c5_metropolis_innovati-
on_eng_0.pdf, Gutzmer 2013).

Holder man nu fast i at betragte den moderne by som et 
kompleks af relationer mellem grupper og mennesker, har 
man peget på, at innovation ideelt set kan finde sted på 
forskellige fundamenter eller platforme, der således også 
afslører forskellige sider af, hvad urban innovation reelt 
indeholder:

• fornyelse af demokratiet og demokratiske beslutnings-
processer gennem fremkomsten af nye typer af urbane 
fællesskaber med overvejende rod i civilsamfundet 
(urban gardening, festivalinitiativer, sundhedsfrem-
mende aktiviteter i nye konstellationer m.m.). Over-
vejende interessedrevne.

• samskabelse mellem kommercielle og ikke-kommer-
cielle kræfter i forhold til f.eks. kultur, kunst, hånd-
værk eller bæredygtig nicheproduktion typisk konkret 
lokaliseret i projekter eller på bestemte lokaliteter (eks. 
gallerier, eksperimenterende teatre, diverse iværksæt-
ter- og inkubatormiljøer). Interessedrevne men res-
sourcekrævende, også økonomisk. 

• udvikling af nye generelle samfundsteknologier og , 
f.eks. smart-city bølgen, velfærdsteknologi, cirkulær 
økonomi, grøn teknologi etc. - ofte drevet af triple-he-
lix aktører med lokal forankring, hvor kommercielle 
og almene værdier hænger tæt sammen og ofte med 
samarbejde mellem udvikler/producent (privat) og 
slutbruger (offentlig). Traditionel offentlig rammeska-
belse og strategiudvikling i kombination med privat 
foretagsomhed inden for rammerne

• regulære forretningsdrevne innovationer med oplagt 
vækstpotentiale primært inden for IT og digitalisering 
i bred forstand, drevet af private, måske ofte udsprun-
get fra offentlige vidensmiljøer, f.eks. robotteknologi, 
visualiseringsteknologi, energi- og miljøteknologi etc. 
Primært privatøkonomisk drevet, typisk med risikovil-
lig kapital i startfase, men bruges løbende i kommu-
nernes profilering og markedsføring (Tukiainen m.fl. 
2015).

Samme lokale aktører vil sagtens kunne optræde på flere 
forskellige typer af disse innovative platforme og kan så 
indtage forskellige roller, men et helt afgørende fælles træk 

Skitse til en nordisk model om byen som 
platform for innovation
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for disse platforme er, at der er tale om mere overordnede 
visioner eller mål, kollektive som mere individuelle, som 
forsøges udmøntet gennem handlinger, som giver langt de 
fleste satsninger en karakter af ”ude-fra-og-ind bevægelse”, 
der ikke ikke helt kan favne det træk, at de nordiske byer 
fordtat er meget funktionsopdelte, og at mennesker og 
virksomheder også rent faktisk lever ret adskilt og til dels 
isoleret.

Det må forblive en påstand her, men det er formentlig en 
af grundene til, at mange  erhvervsfremmeprojekter i vores 
byer udvikler sig tilsvarende isoleret fra  de virksomheder, 
der ikke lige er involveret i dem og kun bæres af dem, der 
måske ved en tilfældighed er blevet trukket ind i projekter-
ne på et tidligt tidspunkt. Det er fristende at springe videre 
til den antagelse, at lignende mekanismer kan være på spil 
i forhold til den øvrige overordnede byplanlægning, hvilket 
kan være en af forklaringerne på, at man hyppigt støder på 
varierende eksempler på det, som er blevet betegnet som  
”ufinished business”.

Luftfoto. Fredericia kommune.
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Spørgsmål til urbane 
virksomheder
På tværs af samtalerne kan der trækkes en række spor, som 
vi kan arbejde videre med og frem over uddybe gennem 
supplerende spørgsmål, eksempelvis:

Virksomhederne inddrager i stigende grad livsstil og ad-
færdsformer fra byen og byens liv i deres dagligdag (kaffe-
hjørner, mødesteder, fordybelsesrum, motionsredskaber etc 
etc.) - en sammensmeltning af livsform og arbejdsform i en 
meget konkret og dagligdags form.

Spørgsmål til virksomheden: Vil denne udvikling fortsæt-
te for jeres vedkommende?, møde et mæthedspunkt?-  eller 
vil den føre til, at I i stedet motiverer medarbejderne til at 
søge ud i byen for at opleve eller bruge det, som I ikke har 
inhouse – og i så fald, hvad ville være mest attraktivt for jer 
at have i nærheden?

Virksomhederne har trods deres urbane lokalisering ikke 
et klart billede af, hvordan de dagligt kan udnytte det nære 
bymiljøs eventuelle kvaliteter og relationer i deres udvik-
ling, eller hvordan deres konkrete placering i øvrigt kan 
bruges til at understøtte virksomheden i dens dagligdag 
eller udvikling.

Spørgsmål til virksomheden: Hvilken betydning har det 
for jeres virksomheds idé- produktudvikling, branding eller 
kunder, at I er placeret et sted i byen, som generelt forbin-
des med nogle bestemte værdier eller kvaliteter – altså har 
en given identitet eller profil blandt borgere og andre. Kan 
forbindelsen mellem stedets/områdets identitet og jeres 
identitet som virksomhed udvikles og styrkes?

Selv om virksomhedernes stærke digitalisering betyder, at 
mange konkrete opgaver fysisk kan løses uden for virksom-
heden, arbejder mange virksomheder meget bevidst med at 
forme og udvikle de nære fysiske rammer, fordi de betyder 
noget særligt for arbejdsmiljøet, kulturen og den interne 
kommunikation i virksomheden. 

Spørgsmål til virksomheden: Hvordan forløber udvik-
lingen i balancen mellem hjemmearbejde og arbejde på 
arbejdspladsen i jeres tilfælde, og hvilken betydning kan det 
få for jeres opfattelse af det sted, som I har nu eller eventu-
elt leder efter i fremtiden? 

Virksomhederne er generelt optaget af, hvordan de kan 
invitere eksterne elementer og aktiviteter ind i deres miljø, 
uden at de giver køb på deres ret til også at være sig selv og 
udvikle sig på egne præmisser. Men de er ikke altid klare 
på, hvordan en sådan balance kan skabes og udvikles.

Spørgsmål til virksomheden: Kan byen og bymiljøet åbne 
sig mere mod jer som virksomhed på det sted, som I er eller 
gerne vil være, og hvordan kan det ske uden at overskride 
virksomhedens normer for f.eks. sikkerhed m.m.?

Virksomhederne økonomiserer ofte med den fysiske plads. 
Det fremmer også en flad struktur, fordi de i højere grad 
styres af f.eks. social og kulturel kapital frem for traditionel 
management og fastlåste ledelseshierarkier. Det fremmer 
formentlig åbenhed over for dialog med andre aktører end 
de vante og for en mere eksperimenterende tilgang til orga-
nisations-og kulturudvikling.

Spørgsmål til virksomheden: At den økonomiske og in-
tellektuelle kapital har rødder uden for virksomheden, er 
uundgåeligt, men hvem tager hånd om f.eks. den sociale 
kapital på arbejdspladsen? Er den personbunden og/eller 
udvikles den gennem f.eks. planlagte aktiviteter? Kan byen/
kommunen/civilsamfundet omkring virksomheden bidrage 
til at styrke den sociale kapital?

Virksomhederne er ofte ret fleksible og motiverede til at 
gøre brug af midlertidige og temporære tilbud, faciliteter 
og kompetencer frem for at skabe meget fastlåste mønstre 
og traditioner i dagligdagen. 

Spørgsmål til virksomheden: Hvad er det næste vigtigste 
trin for jeres virksomhed på nuværende tidspunkt. Hvad 
skal til for at realisere det. Kan byens aktører uden for virk-
somheden bidrage til at kvalificere virksonhedens skalering 
eler bidrage til at skabe ”kritisk masse” for at videreudvikle, 
teste produkter, IT, undersøge markeder eller på anden vis 
kvalificere virksomhedens kerneaktiviteter?
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Urban innovation som fænomen – 
nogle kendetegn
De ”dominante temaer”, som dukkede op gennem de førte 
samtaler, kan dernæst sammenholdes med karakteristikken 
af forskellige urbane platforme, som moderne forsknings-
bidrag synes at afdække, og det leder frem til, at de kan 
omsættes til nogle konkrete råd til, hvordan man fra en 
strategisk planlægningsmæssig og devis også en politisk vin-
kel kan betragte fænomenet urban innovation i forhold til 
den enkelte virksomhed:
Om urban innovation (fænomen):

Ikke som et overordnet strategisk og kollektivt fænomen, 
men i langt højere grad som et fænomen bestående af indi-
viduelle idéer eller ambitioner forankret i den enkelte virk-
somhed, og som i givet fald skal forløses i et dagligdagsori-
enteret samspil mellem virksomhedens interne ressourcer 
og kræfter uden for virksomheden.

F.eks. efterspørger man et sted eksterne ”kulturkonsulen-
ter”, der kan bidrage til at udvikle virksomhedskulturen og 
gennem f.eks. fælles events, servicetilbud kan skabe samhø-
righed og loyalitet internt i virksomheden. Kan ressourcer 
lokaliseret i bymiljøet styrke virksomhederne i den proces?

Ikke som et stardardfænomen, der principielt er ens for 
alle, men som et fænomen, der i stedet hænger tæt sam-
men med og skal være i harmoni med virksomhedens eget 
udviklingsstadie. Først og fremmest skal man ikke arbejde 
med innovation på samme måde i en vækstorienteret ny-
startet IT-virksomhed og et livsstildrevet kontorfællesskab, 
der består af enkeltmandsvirksomheder. 

Det er her skalering og kritisk masse er nøgleord, fordi 
vækst som eneste målsætning bliver alt for snævert et ori-
enteringspunkt. Interessedrevne iværksættere er kommet 
til Verden med mange andre planer end den økonomiske 
forretningsplan som styringsredskab.

Ikke som et afsluttet fænomen, der kræver fuldt færdige 
fysiske rammer men ofte skal udvikles sammen med for-
andringer i de fysiske rammer. Der skal tænkes langt mere 
ufærdigt og åbent, når stedets potentialer skal forløses til 
gavn for urbane virksomheder. Virksomheder skal være 
med til at forme et områdes fortælling for derigennem at 
styrke deres egen fortælling og deres tilknytning til et om-
råde.

Ikke som et (rent) kommercielt fænomen, blot fordi de 
kommercielle interesser har pengene. De to meget forskel-
lige historier fra henholdsvis Göteborg og Fredericia viser, 
hvor stærkt det kan virke, hvis man også kan mobilisere 
en levende subkultur til at forme et områdes identitet og 
dermed lægge grunden til dets videre udvikling. Det er en 
opgave at finde veje til at kombinere subkultur med kom-
mercialisering i udvikling af stedsidentitet.

Ikke som et enten/eller fænomen, hvis konkrete handlin-
ger kun skal igangættes, hvis der på forhånd kan tilveje-
bringes den fornødne økonomi i virksomheden. Der bør 
etableres stærkere fokus på, hvordan et område, én eller fle-
re virksomheder i fællesskab måske sammen med civilsam-
fund, kommune eller andre kan tilvejebringe ”kritisk mas-
se” til at tage et nyt initiativ, gennemføre et eksperiment 
eller igangsætte et midlertidigt tiltag. For meget godt sættes 
ikke i gang, fordi der mangler simpel kritisk masse, enten i 
økonomi eller organisering – eller på begge felter.! Nordiske 
byer er i virkeligheden ikke så store.
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Hidtidig tilgang til urban innovation
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den positive firkant: 
:den kreative 
klasse, triple helix 
dynamik, kulturen 
som drivkraft m.m.

Den udfordrende 
firkant:
 segregering, 
gentrificering, 
urban sprawl, 
mangel på kritisk 
masse etc.

Den intregerende 
firkant:
Virksomhedens 
betydning i og 
forbundethed med 
sit område i fysisk  
og mental forstand

Den dynamiske 
firkant: 
virksomhedens 
realiserede eller 
mulige relationer til 
og samspil i øvrigt 
med bymiljøet

visioner og strategier triple-helix
organisering/monitorering

institutionelt forankret
udmøntning

Forenklet sagt er den traditionelle er-
hvervsfremme udformet på fundamen-
tet af den Triple-Helix tænkning, der 
for alvor slog igennem i 1990erne med 
Loet Leydesdorf og Henry Etzkowitz 
definitioner af begrebet, og det er siden 
blevet udfordret eller rettere udvidet først 
og fremmest gennem tilsynekomsten af 
et stærkere civilsamfund, hvis aktører er 
kommet til at udgøre det fjerde hjul på 
vognen. Det har imidlertid ikke ændret 
på den grundlæggende mekanisme, og 
det er præcis en sådan ændring, der er be-
hov for i forhold til at skabe en realistisk 
men ny ramme om arbejdet med urban 
innovation i de kommende år.
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urbane 
virsomheder som 
primært sted for 
urban innovation

identitet relationer

fysik

Ny tilgang til urban innovation

Hvordan i praksis?
Identitet - at høre til et sted
Udgangspunktet er stedet. Virksomhedens sted, der af-
grænses af det, som virksomheden selv definerer som det, 
den ser sig som en del af. Det kan være et meget afgrænset 
område eller i princippet hele byen. Identitet handler om 
indlejrethed og forbundethed mellem en virksomhed og et 
sted.

Det kan typisk være det sted, virksomheden er lokaliseret, 
men det kan også være særlige relationer til andre steder i 
bymiljøet, som har en særlig betydning.

For den internationale koncern med en lang lokal historik 
bag sig er stedet måske hele byen og dermed er udvik-
lingen af byens identitet og branding også interessant 
for virksomheden. Måske af hensyn til rekrutteringen af 
nøglemedarbejdere, eller fordi virksomheden ud over dens 
kerneopgaver også er involveret i en række andre projekter 
som developer eller facilitator på den ene eller anden måde. 
Byens identitet, branding og virksomhedens identitet og 
branding hænger således tæt sammen. 

Den innovative kraft kan udfolde sig for alvor, hvis de to 
identiteter er i balance og kan støtte hinanden. 

En anden lokal virksomhed er skabt af mennesker, der 
kender hinanden fra f.eks. universitetet. De har en fortid, 
nogle bestemte steder og miljøer til fælles. Måske spiller 
disse en rolle for, hvor de har placeret sig i byen, uden at de 
i øvigt måske bruger det, miljø, som de er udrundet af. 

Det er afgørende at finde ud af, hvilken betydning om-
rådets profil eller identitet har for de virksomheder, der 
etablererer sig eller de, der flytter til et nyt område. Samta-

lerne har vist, at forankring i byen og bymiljøet opleves og 
italesættes meget forskelligt af virksomheder med forskellig 
størrelse, historie og udviklingsstadie. 

Identitet handler om at få kortlagt relationerne mellem et 
sted og en virksomheden. Kan stedets identitet og særlige 
karakteristika styrke virksomheden?. Kan og vil virksomhe-
den eventuelt bidrage til at udvikle et steds eller et områdes 
identitet? 

De to cases fra henholdsvis Göteborg og Fredericia viser til-
lige, hvor vigtig et områdes særlige profil og identitet er for, 
hvordan et konkret område bruges og indtages - og hvem 
det virker tiltrækkende på. 

Eksempler på spørgsmål i tilfældig rækkefølge om identitet:
• Hvilke særlige fortællinger/diskurser er der i virksom-

hedens umiddelbare omgivelser eller det sted/område, 
som virksomheden befinder sig i, og har de en betyd-
ning for virksomheden?

• Hvilken betydning har byens/områdets overordnede 
image haft for virksomhedens lokalisering? Hvilken 
identitet og image ønsker I, at jeres område (fortsat) 
skal have?

• Hvordan ser virksomheden selv på det område, som 
den er en del af. Passer man til området, eller føler 
man sig grundlæggende lidt fremmed ved at være net-
op her ? Hvilken stedsudvikling kan fremme/hæmme 
en sådan identitet?

• Er lokaliseringen et bevidst og velbegrundet valg, er 
det historisk bestemt, eller måske styret af andre, må-
ske mere tilfældige faktorer?

• Er der steder i området med en særlig funktion, histo-
rie eller med et særligt potentiale, som virksomheden 
burde gøres opmærksom på?
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• Er der moddiskurser i området i form af modstriden-
de og konfliktende kræfter, der kan være med til at 
opløse frem for at skabe identitet i området?

• Hvilke valg/fravalg måtte man i givet fald foretage 
i forbindelse med eventuel lokalisering i det urbane 
område?

• Hvis virksomheden ønsker en anden lokalitet, er 
det så i samme type område, eller har den ændret 
præferencer eller profil, der bedre passer til et andet 
område?

• Hvilke positive elementer ved området/stedet bør ud-
vikles og forstærkes?

• Kan man beskrive en daglig udveksling mellem virk-
somhed og bymiljø? (hvem bruger byen og hvordan 
bruges den i givet fald af virksomheden)

• Hvilke negative tendenser skal i givet fald begrænses 
eller tones ned?

• Hvilken rolle ser I, at jeres virksomhed kan spille i 
sammenhæng med ovennævnte?

• Har virksomheden særlige (mulige) fortalere eller alli-
ancepartnere, som har betydning for virksomheden?

• Hvilke former for ændringer i virksomhedens udvik-
ling kan få spørgsmålet om lokalisering til at trænge 
sig på?.

Fysik – nye boformer – mere 
naboskab
Med fysikken er vi først på virksomhedens egen matrikel. 
Størrelse, ramme, intern kommunikation og interne udvik-
lingsmuligheder er af stor betydning – ikke mindst for de 
fremvoksende co-work miljøer, der har mange forskellige 
interessenter med forskellige ønsker til og behov for fysisk 
indretning – og ikke mindst fysisk udvikling. Digitaliserin-
gen har ikke ophævet betydningen af at høre til et fælles-
skab, der både gennem udvikling af daglige rutiner og sær-
lige aktiviteter skaber muligheden for den fysiske dialog 

Ud over virksomhedens matrikel handler fysik her også om, 
hvordan den umiddelbare fysiske ramme uden om virk-
somheden hænger sammen med og kan understøtte virk-
somheden. Er der udvidelsesmuligheder, eller muligheder 
for internt inden for rammerne at udvikle virksomhedens 
fysiske og æstetiske udtryk? 

At skabe et innovativt miljø er tydeligvis for flere at kunne 
øjne muligheder for at skabe løbende forandringer og ud-
viklinger - ikke nødvendigvis udvidelser, men netop udvik-
linger, der kan inddrage virksonhedens medarbejdere eller 
andre interessenter.

Nogle virksomheder når utvivlsomt et mæthedspunkt og 
skal finde et nyt revir – et nyt lokalt territorium - og der er 
det afgørende, om det skal være en videreførsel af det ek-
sisterende, eller det skal være et sted, der sender helt andre 
signaler, fordi virksomheden måske har ændret sig og skif-
tet prioriteringer?

• Kan virksomheden bruge de umiddelbare omgivelser 
til at forbedre eller berige deres dagligdag?

• Kan virksomheden bidrage til, at dens medarbejdere 
kan udnytte konkrete urbane tilbud inden for kultur, 
rekreative tilbud etc., der måtte være i nærheden

• Kan virksomheden på den ene eller anden måde bi-
drage til og få gavn af eksterne aktører omkring den, 
der kunne udfolde sig inden for virksomhedens ram-
mer

• Kunne virksomheden få gavn af selv at bidrage til 
social eller kulturel udvikling i området omkring virk-
somheden?

• Kan virksomheden inddrage eller gøre brug af ci-
vilsamfundets rolle i udvikling af virksomhedens                                                                                      
produkter eller i udviklingen af virksomhedskulturen 
i bred forstand.

• Kan kommune/developere tage bedre højde for ønsket 
om at bevare noget ufærdigt i et område, som kan for-
mes af de urbane virksonheder, der måske rykker ind?
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Relationer – nye organisations-
former - andre udviklingsmål
Understregning af identitet og fysik som kræfter, der i sær-
lig grad spiller en – lidt overset – rolle skal ikke forstås på 
bekostning af eller overskygge betydningen af de netværk 
og relationer, som er blevet fremhævet som et af de moder-
ne informationssamfunds vigtigste træk.

Det helt afgørende ved en virksomheds relationer og net-
værk er dybest set, om de kun er horisontale, dvs.  netværk 
af ligesindede meningsfæller, eller disse relationer og net-
værk måske også kunne have en mere vertikal struktur. 

Det er observeret, at flere af de  især mindre virksomheder 
giver udtryk for mange andre planer end vækst. De kan 
handle om at videreudvikle centrale værdier for virksomhe-
den, nye handelsplatforme, professionalisering af logistik, 
digital kommunikation etc etc. – kort sagt ideer, projek-
ter, veje, der nok kan føre til vækst, men ikke er styret af 
et defineret vækstmål. Det er snarere et ønske om at om at 
bevæge sig.

• Kan der skabes spændende alliancer mellem virksom-
heden og nye lokale aktører, der kan udfordre virk-
somheden?

• Kan virksomhedens relationer i højere grad kobles til 
virksomhedens konkrete udfordringer og ambitioner 
og ikke kun afspejle virksomhedens deltagelse i strate-
giske visioner og projekter?

I lyset af eksemplerne på en sammensmeltning mellem for-
retningskultur og foreningskultur, rejses helt nye spørgsmål 
for, hvordan en urban virksomhed kan organiseres. Der er 
uudforskede muligheder i at undersøge nærmere, hvordan 
en fusion mellem kommerciel og ikke-kommercielt organi-
sering, mellem subkultur og formel kultur kan skabe ny in-
novation. Co-work miljøerne er allerede langt i den proces, 
men spørgsmålet er, om tendenser her fra er overførbare 
til en række andre områder i byens liv og udvikling, f.eks. 
når det gælder udviklingen af det midlertidige byrum. Kan 
temporære aktiviteter udvikles via en fusion af forskelli-
ge organisationsformer og deigennem fremme innovative 
ideer?
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Urban innovation i lyset af andre 
strømninger
Disse  forskellige kendetegn og spørgsmål ved urban inno-
vation indhentet fra samtalerne kan diskuteres på en bag-
grund af både nye og ældre metatendenser og teorier, som 
kan skabe bedre forståelse for, hvordan urban innovation i 
praksis kan mobiliseres i en mellemstor nordisk by. 

Foreløbig afslutningsvis et bud på nogle af disse: 

For det første, hvad man kan betegne som ”kapitalernes 
sammensmeltning” peger på nødvendigheden af, at aktø-
rers egen indsats, kompetencer og ageren også skal indgå i 
en større strukturel sammenhæng til gavn for virksomhe-
derne eller stedet. Et møde mellem forskellige former for 
”kapital”, hvor det individuelle og det kollektive således 
finder sammen, fordi kompetencer og struktur skal balan-
cere (Putnam, Edwinsson, Andriessen)

For det andet er alt det, som vi umiddelbart forbinder med 
”urban buzz” i form af af ressourcer, kvaliteter og stemnin-
ger, måske netop af særlig værdi og interesse for kreative og 
innovative processer for virksomheder og produkter, der 
er i deres vorden men endnu ikke er færdigudviklede. Det 
er måske netop her i scenariet om et innovativt byrum, at 
også nedsmeltningen mellem grænser og miljøer og tvær-
faglighed i bred forstand får en helt særlig betydning. Med 
den danske uddannelsesforskers Lotte Darsøs ord, er det, 
der går forud for et projekt et ”preject” og den meget tidli-
ge fase har måske sine helt særlige vækstbetingelser i bymil-
jøets mangfoldighed (Darsø 2001). 

For det tredje kan man endnu en gang pege på de tidligere 
nævnte og overordnede diskurser om, at grænser over-
skrides i disse år mellem offentlig og privat, mellem at eje 
og leje etc., og som en næsten uundgåelig konsekvens af 
disse diskurser er også forestillingerne om at dele allehånde 
ressourcer, viden og materielle ting. Sharing og Cirkulær 
økonomi m.m. vokser frem og fordrer således skabelsen af 
nye relationer og nye urbane mødesteder som grundlag for 
at skabe også nye markeder (Arne Krokan, 2018, Knudsbo 
2018) 

For det fjerde repræsenterer tidens fokus på Corporate 
Social Responsability (CSR) især set i et strategisk lys en 
mulighed for, at virksomhed og samfund opløser grænser – 
at det urbane og det virksomhedsspecifikke flyder sammen. 
Virksomheder formulerer opgaver og visioner, der rækker 
ud over deres eget rationale. Selv om der kan være mange 
motiver til det, betyder det, at by og virksomhed indgår i 
nye konstellationer. Byernes store virksomheder er engage-
ret i en række initiativer, begivenheder m.m., der henven-
der sig til en bred kreds af borgere eller aktører i øvrigt, 
og det åbner muligheden for i sådanne initiativer, at f.eks. 
byers og virksomheders branding kan sammentænkes på 
nye måder.  (https://www.forbes.com/sites/susanmcpher-
son/2018/01/12/8-corporate-social-responsibility-csr-trend
s-to-look-for-in-2018/)

Om situationisterne
Det kan være fristende at gribe til helt andre 
universer for at give en anden illustration på urban 
innovation i vores nordiske byer.
En revolutionær aktion i kulturen har ikke til 
formål at oversætte eller forklare livet, men at 
udvide det. Det er nødvendigt overalt at skubbe 
ulykken tilbage. [...] Det er nødvendigt at definere 
nye begær i forbindelse med mulighederne af i 
dag. [...] Det er nu nødvendigt at begynde på et 
kollektivt organiseret arbejde, som stræber mod 
en helhedsbrug af alle midlerne til omvæltning 
af hverdagslivet. [...] Vi skal konstruere nye 
omgivelser, som på én gang er produktet af og 
instrumentet til at muliggøre den nye adfærd (Guy 
DeBord) (Mikkel Bolt 2006)
Kunstretningen Situationisterne, der var aktive fra 
slutningen af 1950’erne og de følgende 10-15 år 
bevægede sig rundt i byen på kryds og tværs. Målet 
var at byrummet skulle revolutioneres og bruges 
på helt nye og uventede måde – omgivelserne 
skulle passioneres en “teknik til hastig passage 
gennem varierende omgivelser”.  De ville skabe nye 
zoner, mødesteder og passager ved fuldstændig 

at bryde med de daglige rutiner og praksis. Byen 
skulle simpelthen genopdages gennem det, som 
man i dag ville kalde ”disruption”. Det drejede sig 
om, at man skulle nyorganisere både tid og rum i 
bymiljøet, hvor stemninger, atmosfærer og aktører 
skulle smelte sammen på helt nye måder.
Der var ikke for situationisterne tale om en 
systematisk metode. De flanerede rundt i byen 
og gennem de associationer, som det skabte, 
kom mange nye forslag til forvandlinger i spil: 
kirker åbne som legepladser eller spøgelseshuse, 
metroen skulle være åben hele natten med 
svagt oplyste gange, byens tage som gangbroer, 
museerne malerier og genstande skulle ophænges 
og anbringes på barer og cafeer.
I en hver henseende radikale eller endog rabiate 
forslag, som isoleret heller ikke ofte fik en gang 
på jorden og måske ikke er så interessante i den 
aktuelle sammenhæng. 
Det interessante er den mentale proces eller det, 
der er en ”ikke-metode” bag bevægelsens forsøg 
på at forandre byrummet, som også kan anskues i 
en bestemt årsagskæde: 
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For det femte synes de gamle tanker fra Peter Senge om 
den lærende organisation og f.eks. Gareth Morgans syntese 
om en organisation som netop en organisme at kunne læg-
ges ned over både en by, et område, eller et kvarter på stort 
set de samme præmisser, og som drejer sig om at lokalisere 
og forbinde forskellige (vertikale) kræfter og aktører i blot 
en anden formering af en organisation, nemlig som det 
man kunne vove et øje og kalde ”den lærende bydel”.

Den nutidige institutionelle årsagskæde ser f.eks. 
således ud: 

Situation…………..byrum………..
offentlig/private investor/
developer …………………….nyt 
færdigt byområde

Eller, hvis det skal være lidt mere vildt:

Situation………………….
byrum……………kreativ/
kommerciel/midlertidig 
fælleskab………investor………..nyt 
færdigt byområde

Med tanke på den urbane innovations perspektiver 
kunne man tegne en helt tredje årsagskæde for 
den urbane innovation i Norden:

Situation ……………..
byrum…………………..innovativ, 
lærende fællesskab……
kritisk masse…………………
urbane virksomheder og 
værditilvækst i et byområde med 
forandringspotentiale
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