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TAK FOR I ÅR
Den 12. marts 2015 afholdte vi DANSIC’s fjerde heldagskonference, DANSIC15 Urban Uplift, om og for social innovation. Endnu
engang foregik konferencen i den skønne festsal på Københavns
Universitet og området omkring Frue Plads i indre København.
Konferencens tema ”Urban Uplift” satte nogle endnu usete rammer for en DANSIC-konference. Tilgangen med at inspirere til social innovation i en meget jordnær kontekst, var både ny og våget,
men viste sig at give gode resultater og gøre det endnu mere
jordnært for konferencens aktører.
Et så stort arrangement som DANSIC15-konferencen, og det at
drive DANSIC, sker selvfølgelig ikke udelukkende med frivillige
hænder. Derfor vil vi gerne takke alle, der har bidraget til, at DANSIC i endnu et år har udviklet sig, fået inspireret flere studerende
og andre med interesse for social innovation. Uden samarbejdspartnere og sparringspartnere ville det ikke være muligt for en
frivillig organisation at nå så meget på et år, som tilfældet er.
I denne rapport gør vi status på DANSIC-året med særligt fokus
på DANSIC15-konferencen. Rapporten indeholder status på fremlagte målsætninger, info om deltagere og deres evalueringer samt
vores formidling i løbet af året Det hele giver til sammen et billede
af, hvad det seneste år har budt på.
God læselyst!
DANSIC’s bestyrelse
Katrine Engdal, Elisabeth Mamsen
og Casper Quvang Hansen

4

									

5

ÅRETS MÅLSÆTNINGER
Dette DANSIC-år blev indledt med en række visioner, som hele årets
arbejde har været styret af.
95% reglen
For at udfordre os selv og for at fremme innovationen omkring arbejdet med konferencen, valgte vi tidligt i forløbet at arbejde ud fra en
95%-regel, hvilket betød, at DANSIC15-konferencen skulle have 95%
nyt fagligt indhold i forhold til de tre tidligere DANSIC-konferencer.
Større diversitet
For at højne tværfagligheden om konferencen skulle deltagergruppen være mere divers end tidligere konferencer – både større spredning af de fagligheder vi normalt tiltrækker og samtidig at tiltrække
nye fagligheder, som vi historisk har haft svært ved.
Nyt format
Grundet en tro på, at læring og inspiration sker bedst gennem aktiv
deltagelse, var vores mål at få workshop på samtlige spor på konferencen. Derudover var målet at skabe en konference, som i format
og rammer bryder med det normale konferenceformat.
Der var også visioner om et nyt koncept omkring pitch@DANSIC,
DANSIC’s tilbagevendende idekonkurrence. På baggrund af tidligere
års erfaringer var målet at skabe et pitch@DANSIC koncept, hvor
idegenerering var i centrum.
International fokus
Det er vigtigt for DANSIC at bidrage til, at vi i Danmark kan lære af
erfaringer fra udlandet. Derfor var det et erklæret mål at få minimum én international profil som keynote speaker på DANSIC15-konferencen.
De kommende afsnit vil tage udgangspunkt i disse målsætninger.
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ÈN KONKRET PROBLEMSTILLING
Med målet om 95% nyt indhold, og med et ønske
om at gøre social innovation endnu mere konkret og
håndgribeligt, var det oplagt at forsøge at indsnævre
konferencens tema til at tage udgangspunkt i én
konkret problemstilling. Hvad sker der, når vi samler
alle vores kræfter om at løse én samfundsudfordring,
var spørgsmålet. Svaret blev en dag, hvor social innovation blev diskuteret og afprøvet for at afsøge mulighederne og potentialet i socialt udsatte boligområder – en aktuel og relevant problemstilling.
Det konkrete tema har medført, at vi med kun to gengangere nåede målet om 95% nye talere og facilitatorer, og dermed fået inspireret flere ledere og beslutningstagere, som ikke nødvendigvis have et socialt
innovativt mindset før.
Udover nyt indhold har årets tema haft den effekt,
at diversiteten i deltagergruppen er øget og det er
lykkedes at ramme bredere uddannelser end tidligere,
hvilket tydeliggøres på de næste sider.
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STØRRE DIVERSITET BLANDT
DELTAGERNE

DELTAGERNES UDDANNELSESNIVEAU
1% 2%

Den ønskede diversitet kommer til udtryk i de
forskellige uddannelsesinstitutioner og de forskellige studieretninger. Vi har set en stigning af RUC
studerende på ca. 16% og der har især været stor
interesse fra studerende på linjen Plan, By og
Proces.

KANDIDAT
PH. D.
36 %

DELTAGERNES UDDANNELSESRETNING
7%
SAMFUNDSFAGLIG

27 %

11 %

HUMANISTISK
31 %

14 %
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4%
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3%
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DT

2%
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DK

2%

KREATIV, KOMMUNIKATIV, ANDET

15 %

NATUR OG SUNDHED

AU

Under Andet* findes følgende institutioner: Læreruuddannelses Zahle, Syddansk Universitet, CPH Business
Institute Integrative Nutrition, Landskapsarkitektur/Urban design, Leisure management, Lund Universitet, Malmö Universitet, Sino-Danish Center, Beijing, Tsinghua University, University of Iceland.
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BUSINESS/ØKONOMISK
TEKNOLOGISK

8%

UC

ANDET

61 %

DELTAGERNE FORDELT PÅ UDDANNELSESINSTITUTIONER
29 %

BACHELOR

18 %

18 %
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NYT FORMAT
Hvis konferencen skal være nyskabende og opildne
til kreativitet, innovation og skabertrang, er konferencens format vigtig at eksperimentere med.
Og eksperimenteret blev der. For første gang på en
DANSIC-konference blev alle aktører aktiveret, idet
der var workshop på alle fem spor. Erfaringerne viser nemlig, at inspirationen er størst, når de studerende selv får lov at tænke, udvikle og være kreative.
Udover flere workshops brød vi med konferenceformatet ved at køre to af sporene væk fra Københavns
Universitet – højst overraskende for aktørerne. På
sporet Urbane eksperimenter blev aktørerne kørt
i bus til det socialt udsatte boligområde Tingbjerg,
hvor de efter byvandring, paneldebat og en workshop på nærmeste hold fik oplevet udfordringerne
og mulighederne i et socialt udsat boligområde –
en nærhed som viste sig at være en øjenåbner for
mange.
Det andet udkørende spor var den årligt tilbagevendende idekonkurrence pitch@DANSIC, der med
nyt format genopstod som en case competition i
de kreative omgivelser på DTU Skylab. Med fokus
på den gode idé blev aktørerne opdelt i tværfaglige
grupper, som, efter at blive ledt igennem hele idegenereringsprocessen, skulle pitche sin idé for et
dommerpanel. Den bedste idé, Beboeruniversitet,
blev kåret i plenum på Københavns Universitet og
udvikler nu ideen i KPH Projekthus.
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INTERAKTIV KONFERENCEFORMAT

DELTAGERNES TILFREDS MED SPORET
12 %

Her ses en oversigt over tilfredsheden med konferencen og de forskellige spor. Under overordnede tilfredshed er 96% af deltagerne meget tilfredse eller
tilfredse, hvilket vi er rigtig stolte af.

MEGET TILFREDSTILLENDE
TILFREDSTILLENDE
MINDRE TILFREDSTILLENDE
38 %

50 %
DELTAGERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED DAGEN
4%
MEGET TILFREDSSTILLENDE
TILFREDSSTILLENDE
MINDRE TILFREDSSTILLENDE

MULIGHED FOR NETWORKING
39 %

11 %
57 %

JA

4%

NEJ
VED IKKE

85 %
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DANSIC15 OG SOCIAL INNOVATION

DANSIC15 HAR ØGET MIN INTERESSE FOR SOCIAL INNOVATION
3%

1%
MEGET ENIG

I overensstemmelse med DANSIC’s formål har vi undersøgt om DANSIC15-konferencen har inspireret til
at arbejde med social innovation, øget deltagerens
interesse samt forbedret deres kendskab til social
innovation. Det fremgår af evalueringen at det er
lykkes.

16 %

ENIG
30 %

HVERKEN ELLER
UENIG
MEGET UENIG
VED IKKE

49 %
DANSIC15 FORBEDRET KENDSKAB TIL SOCIAL INNOVATION
3%
MEGET ENIG
13 %

ENIG
HVERKEN ELLER
UENIG
29 %

DANSIC15 HAR INSPIRERET MIG TIL AT ARBEJDE MED SOCIAL INNOVATION
2%

1%

MEGET ENIG

23 %
30 %

ENIG
HVERKEN ELLER
UENIG
VED IKKE

55 %

44 %
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INTERNATIONALT FOKUS
Med et formål om at inspirere, ikke bare studerende,
men også ledere og beslutningstagere er det et
vigtigt mål at skabe et international snit over konferencen. Det skaber værdi for både DANSIC, vores
stakeholders og udviklingen på området i Danmark
at kunne trække på internationale erfaringer. Derfor
var det med stor glæde, at vi kunne præsentere ikke
bare én, men to internationale keynote speakers,
der trods deres forholdsvis ukendte navne, men med
hver deres baggrund og fokus, løftede DANSIC15
Urban Uplift til et fagligt højt niveau.

!

Vidste du, at vi i år har
lanceret en engelsk udgave
af vores hjemmeside?
Du kan se den her
en.dansic.org

Nicola Bacon indledte konferencen og koblede social innovation med socialt udsatte boligområder,
som dannede udgangspunkt for resten af dagens
læring, inspiration og diskussioner. Med sin erfaring
fra Social Life i England bidrog hun med historier og
gode råd fra diverse udviklingsprojekter fra udsatte
boligområder i England og globalt.
Dagens store attraktion viste sig at være Jason Roberts, som blev hyret på baggrund af en inspirerende
Ted Talk til en afsluttende tale på DANSIC15. Trods
træthed og kaffetrang efter en lang og inspirerende
dag levede Festsalen op, som sjældent set, da Jason
Roberts med sin indlevelse og passion fik overbevist aktørerne om, at man med den rette indstilling
og do’er-mentalitet, kan udrette betydelige sociale
forandringer.
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INTERNATIONALE KEYNOTES

TILFREDSHED MED JASON ROBERTS
13 %

Jason Roberts
Team Better Block, Texas, USA
“I had a wonderful time presenting at the DANSIC
event. It was so inspiring seeing student develop, organize, and produce this event focused on social and
urban innovations. I walked away with much hope
for the ideas that spur from the gathering and look
forward to returning soon!”

MEGET TILFREDSSTILLENDE
TILFREDSSTILLENDE
MINDRE TILFREDSSTILLENDE

7%

VED IKKE

80 %
Grunden til at 13% svarer “Ved ikke” kan
skyldes, at Jason gik på om eftermiddagen, og at nogle af deltagerne derfor var
taget videre.

Nicola Bacon
Co-founding director hos Social Life, UK
“It was great to see so many people focusing on
social innovation. I was delighted to speak about
social innovation and placemaking, and how social
innovation can help make our cities better. Everyone
at the conference put a lot of energy into making it a
good event, from the singing at the start of the day to
the discussions during the different sessions. It felt
like the organisers and the participants all worked
very hard to make the day a success.”

TILFREDSHED MED NICOLA BACON
2%
MEGET TILFREDSSTILLENDE

14 %

TILFREDSSTILLENDE
38 %

MINDRE TILFREDSSTILLENDE
VED IKKE

46 %

22

									

23

24

									

25

TALERUDTALELSER
Peter B. Lange
Executive IT-architect hos IBM.
“De studerende bag DANSIC viser, at de selv har ønsker til fremtidens by der rækker udover f.eks. fremkommelighed og ren luft; de har også klare visioner
for byens sociale bæredygtighed. De viser det ved at
etablere en platform, som for en dag meget effektivt
skaber nytænkning, inspiration og innovation blandt
deltagerne. På konferencen er alle aktører, og det
var en stor inspiration at deltage såvel som taler som
aktør.”
Lykke Margot Ricard
Adjunkt og projektleder på LIPSE, RUC.
“Det var en virkelig god oplevelse at deltage i DANSIC15. Så professionelt tilrettelagt hele vejen igennem konferencen: lige fra engagerede deltagere, der
gerne vil gøre en forskel i samfundet til lækker mad
med alverdens krydderier fra kvinderne I Tingbjerg til
spændende oplæg og debater. Et virkeligt gennemført
og vellykket arrangement.
Derudover har det givet mig nye netværkskontakter,
alt fra offentlige aktører til studerende fra andre universiteter, som laver projekter om social innovation,
innovationsledelse og beskæftiger sig med samspil
mellem frivillige organisationer og kommuner. Et
netværk, som styrker min forsknings rolle i at se de
mange perspektiver i indsatserne. Jeg er stor fan af
DANSIC.”
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Kasper Nizam
Leder hos Living IT Lab
“Alt fra det overordnede tema og kommunikationen
med de sporansvarlige til den endelige logistik er
gennemtænkt og veludført. DANSIC sætter en høj
standard.”

Jesper Bergmann
CEO hos TeachFirst Danmark
“Alt i alt synes jeg det var en meget positiv oplevelse
af deltage. Kommunikationen op til var klar og tydelig,
og på selve dagen synes jeg alt var meget velorganiseret og professionelt.”

Pernille Thorup,
Afdelingschef hos Center for Offentlig
Kompetenceudvikling.
“Vi arbejder i COK med frivillighed som tema i vores
tilbud til vores kommunale kunder, og at se jer køre
den velsmurte frivilligt bårne maskine i mål var dagens største oplevelse – oplæggene var spændende,
arbejdsformerne varierende, maden fantastisk, frivillige i deres hvide T-shirts var smilende, hjælpsomme
og professionelle, alt i alt – en ren 12’er!!”
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EKSTERN EKSPONERING
Med et overordnet formål om at inspirere til social
innovation, og for at styrke DANSIC’s platform, har
der igen i år været stor fokus på formidling. Ekstern
eksponering og at involvere målgruppen i dialogen
er begge vigtige parametre, hvis vi skal nå bredt
ud. Som et strategisk valg samlede vi derfor kommunikationsgrupperne i én enhed, som arbejdede
ud fra samme målsætning. Det har skabt en mere
strømlinet kommunikation i både den skriftlige og
mundtlige formidling.
DANSIC-magasinet, som blev introduceret sidste år,
er igen i år blevet udarbejdet. Magasinet fungerede
som program for DANSIC15-konferencen og indeholdt samtidig info om DANSIC, artikler fra aktører
og talere, iværksætterguides og andet indhold med
relation til temaet Urban Uplift.
Yderligere har vi som et nyt tiltag udarbejdet et
Highlightkatalog, som opsummerer på DANSIC15konferencens vigtigste pointer. Dette har vi gjort for
at lave en faglig opfølgning på konferencen, som
både kan benyttes af aktører, som deltog på konferencen, men også af andre med interesse for social
innovation og socialt udsatte boligområder.
De næste afsnit er en evaluering af DANSIC’s formidling det seneste år.

28

									

29

MEDIEOMTALE
Mediernes opmærksomhed er vigtig i forbindelse
med formidlingen af budskabet om social innovation. Derfor har det være glædeligt, at vi, udover
den sædvanlige hype omkring konferencen i diverse
trykte medier, har været i tv.
DK4-indslag
Fredag den 13. marts 2015, dagen efter DANSIC15konferencen, var DANSIC’s Formand, Casper Quvang
Hansen og Program Director, Mikkel Ruge inviteret
i studiet hos DK4, hvor de i Dina og Oles Talkshow
med værterne Dina Al-Erhayem og Ole Stephensen,
havde en snak om fællesskaber, social innovation og
DANSIC15-konferencen. Programmet havde titlen
”Sociale opfindelser med stor betydning”, og havde
blandt andre også deltagelse af CEO og en ansat hos
det danske socialøkonomiske flagskib, Specialisterne.

Samlet medieomtale

Indslag i Dina og Oles talkshow på DK4, 15. min. på landsdækkende TV
marts 2015
Omtale af DANS15 Urban Uplift i MetroXpress 				
marts 2015
Omtale af DANSIC15 Urban Uplift i AOK’s ugeguide 				
marts 2015
Omtale af DANSIC15 Urban Uplift i CBS Observer 				
marts 2015
Journalist fra BL dækkede DANSIC15 Urban Uplift 				
marts 2015
Video Recap fra DANSIC15 Urban Uplift, COK 				
marts 2015
Omtale af pitch@DANSIC i CBS Observer 				
oktober 2014
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HJEMMESIDE RELANCERING
I oktober 2014 lancerede vi en ny hjemmeside. Det
gjorde vi dels for at højne brugervenligheden, for at
få et mere udtalt og lækkert visuelt udtryk samt at
øge mulighederne for søgemaskineoptimering, SEO.
Som en del af relanceringen gik arbejdet omkring
en engelsksproget version af hjemmesiden i gang.
Det skete som led i vores internationale fokus for
året, da vi tidligere ikke har kunnet tilbyde online
information for ikke-dansktalende. Dette tiltag var
vigtigt, dels for at gøre os mere synlige for internationale profiler, som vi i fremtiden kontakter i forbindelse med konferencen, og dels fordi vi oplever stor
interesse fra ikke-dansktalende studerende, som er
i Danmark på udvekslingsophold.
Tag et kig på dansic.org og den engelske side
en.dansic.org
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SOCIALE MEDIER

RESULTATER

DANSIC’s online platform består primært af de sociale medier, hvor der dagligt bliver inspireret og lagt
op til en debat omkring, hvordan social innovation
kan bidrage til positive forandringer i samfundet.

LinkedIn

Facebook har længe været den primære kommunikationskanal og i år var ingen undtagelse. I begyndelsen af året analyserede vi, hvordan vi bedst fik
udbygget vores følgergruppe og samtidig aktiveret
de følgere, vi allerede havde. Det resulterede i en
mere aggressiv strategi end tidligere, så vi nu flere
gange dagligt sender inspiration, artikler og debatindlæg til vores følgere. Det har resulteret i en
stigning af følgere på 25%, ligesom vi har opnået en
reach på 74% mere end året før. Det viser, at vores
opslag er nået markant længere ud end tidligere,
hvilket i høj grad skyldes, at det er lykkedes at aktivere vores følgere mere gennem likes, kommentarer
og delinger.
Instagram, Twitter og LinkedIn har været brugt i løbet af året, dog i mindre omfang end Facebook. Især
Instagram og Twitter var dog i brug på DANSIC15konferencen, hvor aktørerne gennem dagen tog billeder og skrev om deres oplevelser, hvilket efterhånden er et fast element på en professionel konference
som DANSIC15 Urban Uplift.
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Followers:
2012/2013
2013/2014
2014/2015

110
313
535

Group members:
2012/2013
920
2013/2014
1214
2014/2015
1.354
Instagram
Followers:
2013/2014
2014/2015

260
575

Twitter
Followers:
2012/2013
2013/2014
2014/2015

266
396
520

Facebook
Page likes:
1. august 2012
15. marts 2013
1. august 2013
28. marts 2014
1. august 2014
24. april 2015

1738
2664
2901
3912
4047
4881

Total reach:
		
Sep. – Dec.
Jan. – Feb.

DANSIC13-14
69.571		
41.700		

DANSIC14-15
89.296		
92.107		

Forøgelse
28,4 %
120,9 %
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DANSIC’S
AMBASSADØRER
En vigtig del af DANSIC’s eksterne
formidling er at møde vores primære
målgruppe, de studerende, i øjenhøjde.
Derfor har vi i år nedsat en Ambassadørgruppe, som har være ude og møde
studerende på deres uddannelser med
pop-up stande, oplæg og workshops.
Foruden Ambassadørernes tilstedeværelse har DANSIC’s bestyrelse også ved flere lejligheder været
repræsenteret på diverse messer og
arrangementer, enten ved almindelig
dialogfremmende deltagelse eller ved
oplæg.

BESTYRELSEN
Uddeling af EU’s Miljøpriser. IDA Miljø				
16. juni 2014
Åbning af Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder		
4. september 2014
Møde i FN-byen med Hviderussisk FN-repræsentant			
5. september 2014
Åbning af UCPH Innovation Hub					
11. september 2014
Sygeplejerfestivalen 2014						15. september 2014
Trial and Error, KPH Projekthus					
10. oktober 2014
Sustainia Awards 2014						30. oktober 2014
Oplæg for elever på Niels Steensens Gymnasium			
26. november 2014
Social+ ”Sociale Eksperimenter-”konferencen			
1. december 2014
Talent på KU							5. december 2014
Velfærdens Innovationsdag 2015					
22. januar 2015
Oplæg for DIIS							25. marts 2015
KPH Projekthus gå hjem møde					
9. april 2015
Social Iværksætterpris 2015					
16. april 2015
AMBASSADØRERNE
Oplæg
Aalborg Universitet København, Bæredygtigt design		
November 2014
CBS, International Business Communications studerende
November 2014
CBS, Service Managementer studerende			
November 2014
Aalborg Universitet København, Bæredygtigt design		
Februar 2015
Metropol, Sygeplejestuderende				Februar 2015
Messer og andet
Studietjek på KU’s campus’				
September 2014
Student Society Day, CBS					
September 2014
Karrieredagene, Øksnehallen				Marts 2015
Pop-up stand på Dronning Louises Bro			
Marts 2015
Stande
Metrolpol, Socialrådgivere				Januar 2015
DTU						Februar 2015
CBS, Solbjerg Plads				
Februar 2015
CBS, Kilen					Februar 2015
CBS, Dalgas Have					Februar 2015
Kunstakademiets Arkitektskole, KADK		
Februar 2015
Roskilde Universitet				Februar 2015
Københavns Universitet, City Campus		
Februar 2015
Københavns Universitet, Nørre Campus		
Februar 2015
Aalborg Universitet København			
Februar 2015
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TAK FOR I ÅR!

EN STOR TAK TIL VORES SAMARBEJDSPARTNERE

UDGIVET AF
DANSIC, Danish Social Innovation Club, april 2015
DESIGN OG LAYOUT
Kirstine Kolling
REDAKTION
Casper Quvang, Katrine Engdal og Laura Fokdal
ANDRE PUBLIKATIONER 2015
DANSIC15 Magasin
DANSIC15 Highlight Katalog
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