
Kommunalvalg Aarhus 2021
- hvad er vigtigt for erhvervslivet?



Hvad er godt ved Aarhus som erhvervsby?
Forestil dig, at det i dag er nytår 2030, og vi fejrer, at Aarhus har vundet en pris for at have verdens
bedste erhvervsklima. Hvad har Aarhus gjort for at blive denne fantastiske erhvervsby? 
Hvilke konkrete handlinger har ført Aarhus frem til at blive denne fantastiske erhvervsby? 
Hvad er de største udfordringer for erhvervsklimaet i Aarhus? 
Hvad er de største udfordringer for den virksomhed/organisation, du repræsenterer? 
Hvilke konkrete tiltag skal der til for at skabe verdens bedste erhvervsklima i Aarhus?
Hvis du var borgmester og tiltræder d. 1. januar, hvad ville dit første beslutningsforslag så være? 
Hvad er det vigtigste spørgsmål vi skal få svar på, når vi møder spidskandidaterne til valgdebatten d. 1.
november? 

Introduktion

I forbindelse med kommunalvalget 2021 inviterede Erhverv Aarhus, Cowi, Insightment, Dansk Erhverv, DI,
Aarhus City Forening, Aarhus Haandværkerforening og Aarhus Transport Group aktører fra byens
erhvervsliv til en åben dialog om fremtidens Erhvervsklima i Aarhus gennem en Insightment dialog. 

I en Insightment dialog svarer deltagere skriftligt og anonymt på åbne spørgsmål, som stilles af en
moderator i realtid. Deltagerne stemmer og vurderer, hvorvidt de er enige i udsagn fra andre deltagere
ligesom de kan kommentere på hinandens besvarelser.
Algoritmen måler den virale styrke af alle udsagn, baseret på deltagernes stemmer. På den måde
genererer vi indsigt i, hvad der betyder noget for hver enkelt deltager – og hvad der er vigtigst for den
samlede gruppe. 

11 repræsentanter fra alle dele af det aarhusianske erhvervsliv tog del i en times dialog om deres visioner,
drømme, udfordringer, ambitioner og konkrete idéer til udviklingen af erhvervsklimaet i Aarhus.

Konkret har deltagerne delt deres svar og vurderet andres svar på spørgsmålene: 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

I løbet af dialogen skrev deltagerne 98 svar. 42 af disse skabte stærke reaktioner blandt de andre
deltagere. Denne analyse er baseret på de 42 stærkeste svar. Ved at analysere disse udsagn kan vi se,
hvilke temaer og emner, der optager deltagerne. Temaerne er her suppleret med konkrete udsagn fra
deltagerne.

Om Insightment
Insightment er en Aarhus-baseret virksomhed startet i 2021 med eneret på salg af den innovative
dialogplatform til Norden. Dialogplatformen er udviklet i Europa og anvendes af organisationer som
Volkswagen, Deutsche Bahn, Rabobank, Shell og City of Amsterdam.
 
Hvis du vil vide mere om resultaterne, se det fulde output eller er interesseret i at høre mere om
dialogplatformen, er du altid velkommen til at kontakte direktør Sara Høyer Kragelund på telefon 51578240
eller på sara@insight-ment.dk

wwww.insight-ment.dk

 
 



Hvad optager erhvervslivet? 

Nedenstående figur viser, hvilke temaer der optager deltagerne i sessionen. De oplistede temaer er ikke på
forhånd definerede, men fundet ved at analysere og kode svar fra deltagerne i vores online dialog.

Deltagerne har således ikke direkte forholdt sig til de oplistede temaer, men selv bragt dem i spil gennem
deres besvarelser og kommentarer i løbet af dialogen. 

I tabellen ses de ni overordnede temaer, samt antallet af stemmer for og imod besvarelser indenfor hvert
tema.  De følgende tabeller uddyber indholdet af hvert tema suppleret med konkrete udsagn fra dialogen.    

”Min udfordring: At vi i det private ofte bliver
udkonkurreret på løn af hhv.
kommuner/forsyninger - det er ikke holdbart”.
- Anonym deltager

"Min udfordring: At fastholde
udenlandsk arbejdskraft. 
Jobbet er ofte ok, men integration af
medarbejder og ægtefælle/familie i
Aarhus by/den danske mentalitet kan
være svær”.
- Anonym deltager



”Forslag: Støt øget samarbejde mellem
universiteter og erhvervslivet”. 
- Anonym deltager

”Udfordringer: Erhvervslivet bliver ikke
inddraget tilstrækkelig i erhvervsplanen”. 
- Anonym deltager

”Forslag: At samle byråd, erhvervsliv, uddannelser, osv. om at sætte en forpligtende og
meget ambitiøs grøn dagsorden, som skal være fundamentet for at føre byen ind i en
bæredygtig fremtid (og blive en af verdens bedste erhvervsbyer)”.
- Anonym deltager

”Tiltag: luk for udbygning af byen”. 
- Anonym deltager

”Tiltag: bedre kollektiv trafik”.
- Anonym deltager



”Udfordring: Byen er ikke international nok til at være rigtig attraktiv for udenlandske
virksomheder og udenlandsk arbejdskraft”
- Anonym deltager.

”Udfordring: Der bedrives lokalpolitik i stedet for at sætte Aarhus på den nationale scene
med sine styrker som vækstmotor for hele Jylland/DK. Mange virksomheder har
lokationer flere steder i Jylland/DK”.
- Anonym deltager

”Verdens bedste: Til off./privat samarbejde - med en forståelse for at Aarhus Kommune
skal udlicitere mest muligt til det private, vi har brug for opgaverne/referencerne for at
kunne realisere yderligere eksport”.
- Anonym deltager



”Udfordringer: Sammenhængskraften i byen er dårlig og der er ikke et særlig stærkt
fællesskab blandt de erhvervsdrivende”. 
– Anonym deltager

”Tiltag: Potentielt højere skatter i en periode”. 
– Anonym deltager

”Vi skal have "alle i arbejde" - det vil lette
trykket på de offentlige udgifter”. 
– Anonym deltager

Svar med størst enighed:
"Udfordringer: Sammenhængskraften i
byen er dårlig, og der er ikke et særlig
stærkt fællesskab blandt de
erhvervsdrivende".

Svar med størst splittelse:
"Tiltag: Bilfri bymidte".

Svar med størst uenighed:
"Tiltag: luk for udbygning af byen".

Evaluering:
"Mega fin måde at interagere med andre
deltagere på - hurtigt og effektivt!".

"Dialog: Inspirerende metode, hvor der
virkeligt kan komme mange holdninger
frem". 

"Fremragende dialogredskab, det bør
inddrages i mange flere
sammenhænge".

"Rigtig god måde at få de mange
synspunkter frem".


