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Torsdag d. 17. marts afholdte vi DANSIC’s femte heldagskonference om social innovation. I år rykkede vi 
som noget nyt ud af universiteternes traditionelle læringsmiljøer og indtog et nyt venue i Nordhavn. Om-
givet af vand og på en dag med strålende solskin lagde det forhenværende saltlager, Docken, rammerne 
for DANSIC16 Work Life Lab.
 
Et så stort arrangement som DANSIC16-konferencen kræver meget af de frivillige, og et netværk rigt på 
kompetencer er altafgørende. Derfor vil vi gerne takke alle, der har bidraget til, at DANSIC i endnu et år 
har udviklet sig, og har haft mulighed for at inspirere studerende og professionelle med interesse for social 
innovation. Uden samarbejdspartnere og den eksterne sparring, vi har fået i løbet af året, ville det ikke 
være muligt for en frivilligdrevet organisation at nå så meget på et år, som tilfældet er.
 
I denne rapport gør vi status på DANSIC-året med særligt fokus på DANSIC16-konferencen. Rapporten 
indeholder status på årets målsætninger, evalueringer fra konferencen, samt vores resultater i forhold til 
ekstern formidling i løbet af året. Tilsammen giver det et billede af, hvad det seneste år har budt på for os.
                                                                                                         
God læselyst!
 
På vegne af hele holdet,
 
DANSIC’s bestyrelse
Mathias Hulgård Kristiansen 
Sani Danielle Pihl 
og Kirstine Kolling Hansen

Tak for i år
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Årets
målsætninger

Hele årets arbejde har været tilrettelagt med ud-
gangspunkt i følgende målsætninger.
 
Organisatorisk udvikling
For at sikre at DANSIC holder sig relevant for både 
de frivillige studerende, som driver organisationen, 
såvel som for vores samfund, har det været en mål-
sætning at udvikle organisationens interne struktur 
og formål. Vi har i år desuden valgt at satse hårdt 
på at etablere større strategiske partnerskaber til 
at bistå vores faglige arbejde og supplere fonds-
støtten.
 
Afholdelse af konference drevet af interaktivitet
Vi tror på diversitet, og at de bedste resultater 
opstår i mødet med folk, der er anderledes fra 
os selv. Men det kræver rigtige rammer at kunne 
bringe sin faglighed i spil. Derfor har det været en 
klar målsætning at skabe en konference, som tog 
udgangspunkt i workshops og interaktivitet. Det 
at skabe en konference, hvor deltagerne får lov at 
sætte sig selv i spil igennem en hel dag, har været 
en målsætning fra start.
 
Ekstern eksponering
Hvert år stræber vi efter at få en specifik problem-
stilling på dagsordenen. For at vores aktiviteter 
fortsat kan skabe ringe i vandet har det igen i år 
været en klar målsætning at arbejde strategisk 
med vores eksterne eksponering. Det har vi gjort 
fordi DANSIC’s rolle er at påvirke den eksisterende 
samfundsdebat om den valgte problemstilling.
 
De kommende afsnit vil tage udgangspunkt i 
nævnte målsætninger.

Foto: Lasse Kofod
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Det at sikre DANSIC’s relevans både for dem, som driver organisationen, såvel som dem der samarbejder 
med os, betyder, at de interne arbejdsgange hele tiden må revideres og tilpasses år for år. 

At genstarte DANSIC for femte gang har krævet en række organisatoriske ændringer. Det har været en 
målsætning at videreudvikle organisationen både i forhold til den interne organisering og DANSIC’s rela-
tioner, samt vores virke som platform for social innovation. Vi har fået faste kontorpladser, omstruktureret 
interne arbejdsgrupper og fokuseret på at inddrage kompetencer fra både DANSIC’s Advisory Board såvel 
som alumni-netværket. 

Den 1. oktober fik vi fast kontorplads på KPH Projects på Enghavevej, hvilket har skabt grobund for nye 
muligheder og samarbejder, og har medvirket til at styrke det interne bånd på tværs i organisationen. 

DANSIC ledes af en bestyrelse på tre personer. Dertil kommer 9 projektledende Directors og ca. 25 ambi-
tiøse frivillige fordelt på 8 specialiserede arbejdsgrupper. Vi har i år skåret ned på antallet af frivillige, som 
til gengæld enkeltvist har haft et større ansvar.

Der er mange ressourcer og stærke kræfter både i DANSIC’s Advisory Board, såvel som DANSIC’s alum-
ninetværk, der består af tidligere DANSIC-frivillige. Det har været en ambition at styrke og udvikle vores 
relationer til både Advisory Boardet og Alumni-netværket, hvilket har resulteret i strategi-sessioner i 
starten af året, løbende kaffemøder og fyraftensmøder på forskellige alumners nuværende arbejdspladser 
under navnet Alumni Connect.

Organisationsudvikling

Foto: Lasse Kofod
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DANSIC har siden stiftelsen primært afholdt arrangementer på dansk og for danske studerende. I år har vi 
arbejdet for dels at eksponere DANSIC uden for Danmarks grænser og dels for at styrke samarbejdet om 
udbredelse af social innovation på tværs af lande og kulturer. For at manifestere dette ønske i organisa-
tionen tog DANSIC’s bestyrelse til Berlin på strategi-bootcamp. Her besøgte vi sociale entreprenører som 
RubyCup og Trunkbird, samt kontormiljøerne Rainmaking Loft og Impact Hub Berlin. 

I juni 2015 deltog DANSIC i det internationale forskernetværk EMES’ årlige konference om social en-
treprenørskab. Dette år havde konferencen titlen “Building a scientific field to foster social enterprise 
eco-system” og fandt sted i Helsinki. 

Som resultat af DANSIC15 Urban Uplift blev DANSIC’s bestyrelse i november inviteret til at tale på konfe-
rencen “Social Innovation for the Next Generation” i Cape Town, Sydafrika. Tilstede var Kronprins Frederik, 
erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer 
Hansen såvel som Lindiwe L. Zulu den sydafrikanske minister for små virksomheder. Med hjem kom et 
væld af nye relationer i Sydafrika, som kan skabe nye muligheder for kommende DANSIC’ere, samt nye re-
lationer til svenske og norske sociale entreprenører, der kan være med til i fremtiden at fremme et nordisk 
samarbejde om social innovation.

Internationalt 
udsyn

Foto: Mark Pallisgaard
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Bestyrelsen

Oplæg:
Spotlight på social iværksætteri, København                                  oktober 2015
Social Innovation for the Next Generation, Cape Town                   november 2015
Creative Mornings Cph, København    februar 2016

Messer og andet:
Tania Ellis, Miniconference: 
New world solutions to old world problems, København  maj 2015
Impact Hub, Berlin                                                                            juni 2015
Rainmaking Loft, Berlin                                                                     juni 2015
Folkemødet på Bornholm, Allinge                                                juni 2015
EMES European Research Network Conference, Helsinki              juni 2015
Trailerpark, København                                                                    juli 2015
Bindslev Next Step Høstfest, København                                        august 2015
Workshop med GoAgile, København                                             september 2015
Ledelse der styrker, IDA, København                                              oktober 2015

 

Fysisk tilstedeværelse
Øvrige DANSIC’ere

Oplæg:
RUC - Introforløb for Social Entrepreneurship Management     september 2015                                                             
 
Messer og andet:
The Power of Crowdsourced Platforms på Dansk Arkitektur Center  november 2015
DTU Skylab: Christmas Pitchbar      november 2015
Dansk Elbil Alliances årsmøde                                                november 2015
CIID 2015 - Final Exhibition - Opening Party!                          december 2015
DJØF’s Nytårskur                                                                                januar 2016
Velfærdens Innovationsdag                                                             januar 2016
Alumni Connect #1 Socialt Udviklingscenter SUS                            februar 2016
Alumni Connect #2 PKA                                                                    marts 2016
Karrieredagene i DGI-byen                                                                    marts 2016
 
Stande:
Studietjek på KU, CSS       september 2015
Studietjek på KU, KUA       september 2015
Studietjek på KU, Nørre Campus     september 2015
Studietjek på KU, Frederiksberg Campus    september 2015
Markedsdag, AAU                                                                         september 2015
Student Society Day, CBS                                                                    september 2015
DANSIC på CPH Business                                              februar 2016
Diversity Day, CBS                                                             marts 2016

Foto: Lasse Kofod
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Konference  
drevet af interaktivitet

I år har det været en klar målsætning at skabe en konference med udgangspunkt i workshops og interakti-
vitet. Men hvordan skaber man en dag, hvor deltagerne får lov til at sætte sig selv i spil?

På DANSIC16 var der især to ting som satte rammerne for interaktivitet, dels da vi sammen med Villa 
Venire startede dagen med en kollektiv simulering af en stressende situation, og dels da dagen sluttede af 
med, at alle deltagerne skulle prototype deres bedste idéer i DANSIC’s eget Social Innovation Lab. 

Da Villa Venire faciliterede “Simulering under pres”, blev alle deltagerne sat til at udføre en opgave så 
simpel som at folde papirsfly på tid, alt mens e-maillyde, flimrende billeder og en flok insisterende rå-
bende mennesker med fluesmækkere og fløjter gjorde, hvad de kunne for at gøre opgaven så svær som 
mulig.

Foto: Lasse Kofod
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DANSIC’s fokus på diversitet kommer til udtryk blandt konferencens deltagere, som repræsenterer et 
bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner. Blandt deltagerne var 73% på kandidatniveau, og hele 85% 
tilkendegiver at en virksomheds sociale og miljømæssige værdier spiller en rolle for deres valg af 
arbejdsplads. 

Kandidat

Bachelor

Andet

Deltagernes uddannelsesniveau

73%

4%

11%

11%

4%

85%

Har en virksomheds sociale 
og miljømæssige værdier betydning
for dit valg af arbejdsplads?

Ja

Måske

Ved ikke

38%

26%

7,5%
5,5%

4%

11%

3%
2% 1,5% 1,5%

Deltagerne fordelt på uddannelsesinstitutioner

Københavns Universitet

Copenhagen Business School

Roskilde Universitet

Aalborg Universitet

Andet*
IT Universitetet

KADK
Danmarks institut for 

pædagogik og uddannelse

Aarhus Universitet

Syddansk Universitet

* Dækker bl.a. over Danmarks Teknologiske 
Universitet, Københavns Erhvervsakademi, Profes-
sionshøjskolen UCC og Ørestads Gymnasium

Konferencens deltagere
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På DANSIC16 Work Life Lab var 89% af deltagerne tilfredse eller meget tilfredse med dagen. 60% af delta-
gerne vurderede at prototyping var en god metode til at videreudvikle deres idéer, og 84% vurderede, at der 
var både faglige og sociale netværksmuligheder på konferencen.

Deltagernes tilfredshed

Prototyping under Social Innovation Lab var en god 
metode til at videreudvikle min idé

14% 19%

41%

10%

6%

10%

Meget enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Meget uenig

Ved ikke

Ja

Måske

Ved ikke

Oplevede du, at der var mulighed for social 
og faglig networking?

Deltagernes overordnede tilfredshed med dagen

Meget tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Mindre tilfredsstillende

11%

44%

45%

84%

6%

10%
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Konferencens keynote speakers var dem der i løbet af dagen bandt social innovation, stress og den ekspe-
rimentielle løsningmetode til løsninger sammen. 

Meget tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Mindre tilfredsstillende

39%

Helga Øvsthus Tønder, Ashoka

19%

42%

16%

Rune Rex, Opfind.nu

16%

18%

50%

Meget tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Mindre tilfredsstillende

Ved ikke

Meget tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Mindre tilfredsstillende

Villa Venire

21%

41%

5%

Eva Secher Mathiasen og Morten Hyllegaard

8%

25%

62%

Meget tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Mindre tilfredsstillende

Ved ikke

38%

21%

Mikkel Severin

8%

26%

45%

Meget tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Mindre tilfredsstillende

Ved ikke

Keynotes
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DANSIC’s vision er at inspirere til social innovation og socialt entreprenørskab. På DANSIC16 Work Life Lab   
er 59% af deltagerne enige eller meget enige i, at de føler sig inspireret til at arbejde med social innovation 
i fremtiden.  

Inspireret til    
social innovation

25%

DANSIC16 Work Life Lab 
har øget min interesse 
for social innovation

43%

31%

1%

Meget enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

42%

DANSIC16 Work Life Lab har inspireret mig til at arbejde med social innovation

5%

3%

17%

33%

Meget enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Ved ikke

49%

DANSIC16 Work Life Lab har 
forbedret mit kendskab til 
social innovation

6%

3%

19%

1%

22%

Meget enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Meget uenig

Ved ikke
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DANSIC vil påvirke 
samfundsdebatten om stress

Vi ser i dag en udvikling i samfundet, hvor flere og flere går ned med stress. I Danmark betyder det helt 
konkret, at der hver dag er 35.000 personer, der er sygemeldt med stress. DANSIC vil gerne bremse denne 
udvikling og inspirere til løsninger på stressproblematikken. Vi har i løbet af året sat ind på flere forskellige 
områder.

DANSIC’s tema om stress blev skudt i gang med eventet “Stresskatapulten”. Her inviterede vi 15 professi-
onelle og 15 studerende med en særlig viden om problematikken til et dialogværksted, hvor stress blev sat 
på dagsordenen og debatteret.

Vi afholdte eventet “Meningsdannercampen” med en ambition om at øge vores eksterne eksponering. 
Målet med eventet var at sætte unge meningsdannere i spil og påvirke mediernes dagsorden igennem 
relevante debatindlæg og kronikker om stress forud for konferencen.

Konferencen, DANSIC16 Work Life Lab, blev afholdt i samarbejde med DONG Energy, LO, NCC og Deloitte. 
På konferencen deltog keynote speakers, paneldeltagere og workshopfacilitatorer for at skabe fokus og 
inspirere til løsninger på stressproblematikken.

Stress er et samfundsproblem, som kun kan løses kollektivt, og netop dette var budskabet bag DANSIC16 
Work Life Lab.

Foto: Lasse Kofod
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Meningsdannercampen De 15 mennesker var blevet særligt udvalgt af DANSIC, fordi de er skarpe skribenter med noget på hjertet. 
Det skabte en blandet gruppe, hvor udgangspunktet var meget forskelligt for alle. Nogle kunne fortælle 
deres egen historie, nogle havde en holdning til måden, hvorpå samfundet opfatter stress, imens andre 
kastede sig over et specifikt område inden for problematikken.

Dagen foregik på KPH Projects, hvor deltagerne mødte ind kl. 11 til oplæg fra Karen Dich, analyseredaktør 
på Politiken, der gav deltagerne råd og vejledning til, hvordan de kunne skrive for at fange dagbladenes 
interesse. Resten af dagen blev brugt til intensiv skrivning, hvor deltagerne løbende kunne få feedback fra 
redaktionen bag Brain Food. Brain Food sørgede for det faglige indhold imens DANSIC sikrede, at delta-
gerne fik noget at spise og en øl efter en lang dag. 

I december 2015 indgik DANSIC et samarbejde med Brain Food. Samarbejdet skulle blive til Menings-
dannercampen, der blev afholdt en kold lørdag i februar, hvor vi havde samlet 15 mennesker til et 
skriveværksted.

Vi kan ikke løse de udfordringer, der er forbundet med nutidens arbejdsmarked uden først at italesætte 
og debattere de underliggende problematikker. Målet med Meningsdannercampen var at skabe fokus på 
stress i samfundsdebatten op til konferencen. Opfordringen til deltagerne var derfor, at de efter et 
feedbackforløb skulle sende deres artikler til relevante dagblade. 3 ud af 12 artikler blev trykt i hhv. Infor-
mation og Berlingske, og alle er blevet bragt i DANSIC16-magasinet.
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Medieomtale
Mediernes opmærksomhed har været vigtig i for-
bindelse med formidlingen og oplysningen omkring 
DANSIC16 Work Life Lab. Herunder ses en oversigt 
over de gange DANSIC er nævnt i medierne i løbet 
af det sidste år samt hvilket medie, det er blevet 
bragt i og hvornår.

Samlet medieomtale
 
’Nu går DANSIC til kamp mod stress’
CBSOBSERVER.dk - oktober 2015

’Vi skal starte op på trods’
IVAERKSAETTEREN.dk – november 2015

’Stresskatapulten kastede stress på 
dagsordenen’
CBSOBSERVER.dk - november 2015

’Psykologistuderende i DANSIC’ 
Psykologmagasinet Indput – december 2015

’Optakt til DANSIC16 - når to KPHere går 
sammen, så opstår innovationen!’
KPH-PROJECTS.dk – februar 2016

’DANSIC bruger en dag på at knække 
stresskurven’
CBSOBSERVER.dk – marts 2016

’De unge vil stoppe stressfesten’
Point of View International - april 2016
 
Eksterne samarbejdspartnere

Sammen med vores samarbejdspartnere (LO, 
DONG Energy, Deloitte) producerede vi en 
række pressemeddelelser på deres vegne op 
til konferencen, herunder:
 
’Students experiment with mental balance in 
partnership with DONG Energy’ - marts 2016

’Deloitte satser på virtual reality i samarbejde 
med DANSIC’ - marts 2016
 
’LO går sammen med studerende i kampen 
mod stress’ - marts 2016

Foto: Mark Pallisgaard
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Nedenfor har vi samlet en oversigt over resultaterne på de sociale medier. 
I år har vi især øget vores online eksponering på LinkedIn og på Facebook er vores reach 
steget med 25,4%. 

Sociale medier       

LinkedIn 
Udvikling i followers
2012/2013  110 
2013/2014  313
2014/2015  535
2015/2016  827

Instagram 
Udvikling i followers
Sep 2015  401
April 2016  466

Facebook page likes
1. august 2012  1738
15. marts 2013  2664
1. august 2013  2901
28. marts 2013  3912
1. august 2014  4047
24. april 2015  4881
1 april 2016  5583

Facebook total reach
    DANSIC14-15  DANSIC15-16  Forøgelse
september - december  89.296   73.502   -17,7%
januar - februar   92.107   115.502   25,4%

Twitter 
Udvikling i followers
2012/2013  266
2013/2014  396
2014/2015  520
2015/2016  651

Foto: Mark Pallisgaard38 39



DANSIC16
magasinet
Udgivelsen af et DANSIC-magasin er blevet en 
fast del af den årlige konference. Tidligere har 
indholdet fungeret som program med uddybende 
information om årets tema og social innovation. I 
år tog vi skridtet videre og valgte at lave et separat 
program, så magasinet kunne fungere uafhængigt 
af selve konferencen. Det har skabt en større frihed 
omkring magasinet, der nu også indholdsmæssigt 
bærer formatet af et magasin. Visionen var at skabe 
et magasin, der satte årets problemstilling på 
spidsen og skulle være med til at ændre diskursen 
omkring stress. 

Magasinet er bygget op af to dele, hvor den første 
del fremstiller problematikken omkring stress. I det 
første del blev det bærende element i magasinet 
kronikkerne fra Meningsdannercampen, hvor vi 
ikke har dikteret synspunktet, men har inddraget 
studerende udefra med noget på hjertet. Dermed 
blev magasinet ikke kun en kilde til information 
omkring stress og social innovation, men et udtryk 
for vores målgruppes opfattelse og engagement i 
problematikken. 

I den anden del satte vi fokus på bæredygtige 
løsninger. Vi har forsøgt at konkretisere begrebet 
‘social innovation’ med en ordliste, en figur og en 
mapping af de vigtigste aktører set fra vores syns-
punkt. Samtidig har vi gennem artikler fra blandt 
andet Ashoka villet vise mulighederne i og vigtig-
heden af socialt entreprenørskab.

Foto: Lasse Kofod 41



I DANSIC16-året er der blevet etableret partnerskaber med DONG, NCC, Deloitte og LO, der betragteligt 
har udvidet DANSIC som platform for social innovation. Partnerskaberne har samtidig forankret konfe-
rencens tema og resultater i samarbejdet med de betydelige tværsektorielle samfundsaktører. 

Social innovation skabes af og med aktører på tværs af brancher og sektorer. Gennem partnerskaberne har 
DANSIC16’s idéer og løsninger fået mulighed for at leve videre og have en positiv påvirkning og indflydelse 
på stressproblematikken. Partnerskaberne har endvidere betydet, at lige dele faglige input og konkrete 
praksiserfaringer indgik i konferencen, hvilket har tilført faglig tyngde og realisme til de studerendes for-
ståelse af udfordringerne i det bæredygtige arbejdsliv. 

DONG, NCC og Deloitte har som sporpartnere på DANSIC16 haft mulighed for at bidrage med deres dybde-
gående viden på hhv. ledelse, rumdesign og teknologi, hvorved konferencen blev et interaktivt læringsrum 
med afsæt i virkeligheden og praktiske erfaringer. Derudover har LO, som fagforbund for ca. 900.000 
lønmodtagere, givet såvel social innovation som stress-temaet vægt og opmærksomhed på det danske 
arbejdsmarked. 

Årets                
samarbejdspartnere

Foto: Lasse Kofod

Foto: Lasse Kofod
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