
Aarhus’ største
erhvervsorganisation
giver plads til
nuancerne  
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”Vi ønskede at engagere
medlemmerne og høre deres bud på
de vigtigste kommunalpolitiske
dagsordener på en hurtig og nem
måde. Derfor var det oplagt at holde
en online dialog med Insightment,
hvor vi efter en times session stod
tilbage med en række konkrete bud
på de vigtigste tematikker".
Jesper Theil, konstitueret direktør i Erhverv Aarhus.



Tema: Erhvervslivets interesser og
ønsker for fremtidens erhvervsklima i
Aarhus. 

Formål: Forståelse for, hvad der var
vigtigst for erhvervsdrivende i Aarhus i
forbindelse med kommunalvalget 2021.  

Målgruppe: Aarhusregionens
erhvervsliv 

Antal deltagere: 11 

Antal sessioner: 1

Tidsforbrug: 45 minutter 

Antal deltager-beskeder: 98

Fakta:

 

https://insight-ment.dk/wp-content/uploads/2021/12/Erhverv-Aarhus-Fremtidens-Erhvervsklima-KV2021.pdf
https://insight-ment.dk/wp-content/uploads/2021/12/Erhverv-Aarhus-Fremtidens-Erhvervsklima-KV2021.pdf


Indsigt er fundamentet for Erhverv Aarhus
 
Erhverv Aarhus repræsenterer 450 medlemmer, hvis ønsker og
behov erhvervsorganisationen har til formål at varetage over for
beslutningstagere. Det kræver hårdt arbejde at have fingeren på
pulsen og aktuel viden om medlemmernes udfordringer, og
opgaven bliver ikke mindre af, at medlemmerne både inkluderer
små vidensvirksomheder med få ansatte og store
industrivirksomheder med flere tusinde medarbejdere. 

“Indsigt i medlemmers behov og interesser er selve
fundamentet for, at vi kan repræsentere erhvervslivet i Aarhus
og rejse de rigtige dagsordener over for beslutningstagere.
Uden indsigt kan vi ikke varetage medlemmernes interesser på
en nærværende og engageret måde og skabe forandring til
glæde for vores medlemmer og byen,” siger Jesper Theil,
konstitueret direktør i Erhverv Aarhus.

“Indsigt i medlemmers behov og
interesser er selve fundamentet
for, at vi kan repræsentere
erhvervslivet i Aarhus og rejse de
rigtige dagsordener over for
beslutningstagere".
Jesper Theil, konstitueret direktør i Erhverv Aarhus.



Debat om fremtidens erhvervsklima i Aarhus 

I forbindelse med kommunalvalget i efteråret 2021
arrangerede Erhverv Aarhus en valgdebat, hvor
borgmesterkandidater fra de største partier skulle forholde sig
til medlemmernes bud på de vigtigste dagsordener for
fremtidens erhvervsklima. 

Som forberedelse til valgdebatten afholdt Erhverv Aarhus en
session med Insightment, hvor medlemmerne fik mulighed for
at bidrage med deres perspektiver. 

”Vi ønskede at engagere medlemmerne og høre deres bud på
de vigtigste kommunalpolitiske dagsordener på en hurtig og
nem måde. Derfor var det oplagt at holde en online dialog med
Insightment, hvor vi efter en times session stod tilbage med en
række konkrete bud på de vigtigste tematikker,” siger Jesper
Theil.

Indsigterne fra sessionen blev efterfølgende sat i spil til en
valgdebat, hvor kandidaterne fik mulighed for at komme med
deres bud på, hvordan de ville håndtere de fremtidige
udfordringer og potentialer. 



Alle stemmer er lige 

Med en række markante og meget aktive virksomheder i
medlemskredsen er det vigtigt for Erhverv Aarhus at
sikre, at alle perspektiver kommer frem, og at alle
stemmer er lige. 

”Vi ønsker at skabe og fastholde et miljø, hvor der er
plads til at have holdninger. Fordi deltagerne i sessionen
er anonyme, får vi mulighed for at afdække holdninger,
som vi ikke nødvendigvis får frem normalt. Den indsigt
giver os et bedre grundlag at agere ud fra,” siger Jesper
Theil og fortsætter: 

“Det er ikke kun os som organisation, der har fået et
udbytte af sessionen. Vi har fået meget positiv respons
fra medlemmerne, der var begejstrede for at blive
involveret på en ny og engagerende måde,” siger Jesper
Theil.

Udover de hurtige indsigter fik Erhverv Aarhus også
udarbejdet en mere dybdegående rapport med alle
besvarelserne. Den rapport kan læses her:
https://tinyurl.com/erhvervaarhus. 
 

Vi har fået meget positiv respons
fra medlemmerne, der var
begejstrede for at blive involveret
på en ny og engagerende måde
Jesper Theil, konstitueret direktør i Erhverv Aarhus.



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

Det sagde deltagerne:

"Inspirerende metode, hvor der
virkelig kan komme mange
holdninger frem".
Anonym deltager

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

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



Kontakt: 

Jesper Theil
Konstitueret direktør
Erhverv Aarhus
Mail: jt@erhvervaarhus.dk
Telefon: 31 53 60 60

Sara Høyer Kragelund
Direktør
Insightment 
Mail: sara@insight-ment.dk
Telefon: 51 57 82 40
www.insight-ment.dk

Sådan fungerer det: 

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

En online dialog kan have fra syv til 1000 deltagere
pr. session.

mailto:jt@erhvervaarhus.dk

