Navigation i netværk
- At drive innovation
- Det personlige lederskab

Hvordan driver vi vores innovative
projekter?
• Hvordan navigerer man i netværk?
• Det personlige lederskab af innovationer?
Eksempler og pointer

Plan og visioner

[Esbpensen.dk]

[Dark Arkitekter/Adept Arkitekter]

[Noerrebroudvalg.kk.dk]

Den enorme kompleksitet

[Politikken.dk]

At navigere i netværk
Udfordringerne:
• Kompleksiteten
• De mange socio-tekniske netværk
• Usikkerheder – nyt terræn
• Manglende midler
• Barrierer og modstand
• Eksisterende (forældet) regler
• Og ens egen professionelle praksis
Hvordan??????

Augustenborg
’Kvarterløft’ i bydel
• Udfordringer: nedslidt boligområde, tomme lejligheder, arbejdsløshed,
små og umoderne lejligheder + oversvømmelser hvert år
• 1998: møde mellem kommune og boligforening – to embedsmænd, der
ligger kimen til en vision: fra problemløsning til vision om et bæredygtig
boligområde
• Peter Ståhle - Vattenverket, der gerne til teste i stor skala
• Trevor Graham – kommer fra byudviklingen og sociale processer
• Syngegi mellem flere sektorer

Augustenborg
’Kvarterløft’ i bydel
• Stærk fokus på procesledelse
• Stærke alliancer og forankring
• Sårbarhed
• Lederskab – der skaber opture og
håndtere nedture

• ”hvordan skal projektet
forholde sig til beboerne?
Det var lidt ubehageligt for
mange at slippe
’almenheten’ ind. Det var
nogle ’tuffe’ diskussioner …”
•

(Trevor Graham)

Hammerby Sjöstad
Byomdannelse i den centrale by
• En tværfaglig projektgruppe

•

• Bygge netværk og samarbejde
med bygherrer, entreprenører
• En lang sej proces:
1. Opstart – ”at vinde gehør”
2. ”Tage vare på det” konkretise
3. ”udvikle teknologi og ideer”
4. ”Bevare og udvikle” - overfor
nye tider

•
•

”Efterhånden inddrog vi flere folk –
grundejere og bygherrer og
entreprenører, der fik deres ideer og
viden integreret - vi kunne jo heller
ikke selv klare det hele. De påvirkede
også – de fortalte om deres ideer og
erfaringer … vi kan prøve dette i
mindre skala først …
Der skulle jo være konsensus - Vi
skulle have dem til at ville.
Det var en lang rejse – med mange
lange diskussioner … men da så
løsningerne fungerede … der var stor
efterspørgsel – det blev faktisk
attraktivt – så løsnede det – det var
meget positivt. ” (Susanne Bäckman)

Stenløse Syd
Nybyggeri
• Personlig drive over lang tid
• Projektgruppe udenfor de
traditionelle veje
• Bygger de stærk alliance på
rådhuset
• Opmærksomme på at
motivere – sensitiv:
• Gennemføre i dialog med
bygherrer og entreprenører

•

“Normalt i planlægningen afdeling vi ville
lave en lokalplan, der viser, hvor og
hvordan vi ville bygge. Vi vil derefter
sende den til tekniske afdeling, og de ville
sige: dette område bør have denne form
for energi, og denne form for vandsystem.
Så ville vi ikke gøre mere ved det, vi ville
bare skrive det i planen ... I stedet for
business as usual med byggemodning osv.
lavede vi en projektgruppe. Dette var en
integreret måde at arbejde på … et nyt
perspektiv - ikke fra den tekniske afdeling,
og heller ikke fra planafdelingen, og heller
ikke fra chefen. Hvad er nødvendigt, når vi
ser på det? … Vi havde nogle særlige ideer
og vi vidste at det ville skabe problemer”.
(Jan Poulsen)

X-faktor myten
Den lineære model
• Forskning
• Ide
• prototype
• Produkt

Den geniale opfinder
Det perfekte produkt

• Markedsføring
• Efterspørgsel

Man kan faktisk lære det!

… et langt sejt træk
At arbejde innovativt
Kræver at vi er kreative
At vi kan udvikle og implementere alternativer
Og at vi samtidig udfordrer eksisterende praksis:
… fysisk, viden, regulering, praksisser
Og os selv …

Navigationskompetencer
1. Træn din egen åbenhed
2. Arbejd strategisk, tålmodigt og stædigt
3. Eksperimenter– øv jer på fremtiden – og lær
4. Professionel empati – lyt & inddrag andres perspektiver
5. Opdyrk visioner – der mobiliserer og giver plads til andre
6. Se muligheder - koble til andres aktiviteter
7. Skab nye netværk – og nye alliancer!
8. Nytænk ‘forretning’ og økonomi
9. Bevidst undvig det, ”vi plejer”
10. Hold fast i din energi

