
! "!
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I dette kapitel vil jeg introducere dig for et nyt mindset for byudviklere. Jeg 
ønsker at give dig et par nye briller at se verden igennem og til at skabe 
innovation i en krisetid ved at aktivere din skaberkraft og dine samarbejder. 
Den nye mindset jeg vil introducere dig for bygger på innovations og 
ledelsesmetoden Teori U.    

Teori U er en faseopdelt innovationsproces, der aktiverer deltagernes evne til 
at skabe nye bæredygtige fremtidsløsninger i en kompleks verden, hvor 
forandringer kommer med lynets hast.  

 

 

 

 

Advarsel: Dette er et første draft af kapitel 3 i den bog jeg er ved at skrive og som har arbejdstitlen ”Sådan 

du skaber den by, du drømmer om.” Kapitlet er ikke blevet korrekturlæst endnu, så hvis du ikke kan overleve 
små fejl hist og hist, så læs ikke videre. Ellers rigtig god fornøjelse. Jeg vil blive super glad, hvis du har lyst til 
at sende mig et par ord hvad du fik ud af at læse kapitlet og hvor du vil være glad for uddybninger eller 
andet. Send din feedback til mig på julie@byenshelte.dk      

”Den virkelige opdagelsesrejse består ikke i at se 
nye landskaber, men i at se med nye øjne” 

- Marcel Proust 

 

 

 

!

! #!

 

Innovation og ledelse i en krisetid   

Viden, kreativitet og innovation er det Danmark skal leve af i fremtiden. 

Dine projekters og din egen succes afhænger af, om du hele tiden kan 
udvikle dit arbejde og skabe flere unikke projekter og geniale løsninger. 

På en skala 1-10 (og hvor 10 er max), hvor meget prioriterer du tid til 
innovation i din hverdag? Hvis du skal være helt ærlig. 

I efteråret lavede jeg en spørgeskemaundersøgelse blandt folk i by-branchen. 
På spørgsmålet om deres største karrieremæssige udfordring lige nu svarede 
2/3:  “Mangel på tid til de opgaver jeg brænder for og tror vil gøre en forskel” 

Er du klar på at vende skuden og få opprioriteret dit fokus på innovation og 
geniale løsninger? 

Jeg tror, at byudviklere, borgere og borgmestre kan lære af innovations – og 
ledelsesmetoden Teori U, når vi ønsker at give vores bidrag til at skabe 
fornyelse i byen.   

Teori U er udviklet og beskrevet af C. Otto Scharmer fra Massachusetts 
University of Technology (MIT), USA. 

Teori U er et opgør med tankegangen om at vi kan sidde på vores kontor og 
regne den ud. Bliver vi ved med at planlægge ud fra tidligere erfaringer eller 
fremtidsprognoser kommer der ikke noget nyt. Metoden bygger på Einsteins 
citatet: 

Teori U har fået navn efter det visuelle billede af bogstavet U. U’et 
symboliserer at vi ikke går i en lige linje fra det, vi observerer og sanser, til 
handling, men i stedet går på opdagelse i og i dybden med samspillet 
mellem, hvordan vi opfatter verden, og hvordan vi vælge at handle.  
 
U-modellen opererer med tre bevægelser. Vejen ned i U’et handler om at 
iagttage verden med et åbent sind, hvilket udfordrer vores ofte faste 
antagelser om, hvordan verden er skruet sammen. Den næste bevægelse 
foregår i bunden af U’et, hvor vi trækker os tilbage og uden at ville noget 

"De betydningsfulde problemer, vi har, kan ikke løses med den samme 
tankegang, hvormed vi skabte dem."    (Albert 
Einstein) 
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bestemt lader den indre forståelse og viden spire frem, hvilket kræver 
nærvær og åbenhed. Den tredje bevægelse, vejen op af U’et fokuserer på at 
omsætte vores indsigter til handlinger, som er reelt nyskabende. 

Jeg vil gerne invitere dig til at tage heltebrillerne på, se byudvikling som en 
opdagelsesrejse, hvor svarene findes i fællesskab på tværs af fagligheder, 
hvor du handler på det DU finder meningsfuldt og tør fejle for at skabe noget, 
der er endnu bedre end det vi har nu.  

 

Vær åben: Gå på opdagelsesrejse  

Teori U forslår, at vi i stedet for at bygge udvikling og planlægning på 
erfaringer eller best practice fra fortiden skifter vores mindset til at lære at 
fornemme og skabe ud fra den fremtid der er på vej.   

Når omgivelserne er komplekse og måske ukontrollerbare og uforudsigelige, 
er det nødvendigt, at organisationen er i stand til at reagere på omgivelserne, 
fordi de strategiske handlinger nødvendigvis må fremspringe i tråd med 
omgivelsernes foranderlighed.  

“Når vi innoverer, er vi nødt til selv at besøge steder, tale med mennesker og 
være til stede når tingene udfolder sig. Uden direkte forbindelse til 
situationens kontekst, kan vi ikke lære at se og handle effektivt” Carl Otto 
Scharmer  
 

Byudviklerens vigtigste opgave er at holde sig åben og gå undersøgende til 
værk frem for at finde hurtige svar. Se planopgaverne som en 
opdagelsesrejse, hvor du besøger steder og personer der kan kvalificere den 
endelige plan, strategi eller projekt. Hold dig åben så længe som muligt ved 
ikke at dømme det du ser, men se det som et antropologisk feltarbejde, hvor 
alt det du observerer opfattes som data der kan få værdi, selvom du ikke kan 
se det ved første øjekast.    

For at se problemstillingerne og byen ses i sin helhed er det nødvendigt at 
arbejde på tværs af siloer, fagligheder og offentligt, private og frivillige 
aktører.     

 
Teori U er altså en metode til at lede ud fra den fremtid der er på vej. Det er 
en opdagelsesrejse, hvor den store gevinst ligger i at holde sig åben og 
virkelig forstå og opleve det genstandsfelt man arbejder med og lade det 
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komme så meget ind under huden at man pludselig tænker ”aha, nu ved jeg, 
hvad jeg må gøre” og så gøre det – og skabe noget nyt.  

Med hjælp fra Teori U arbejdes der med fremtiden som en søgende proces, 
hvor svarene ikke er der fra start men findes undervejs og fortløbende.  

 

 

Vær modig: DU er nøglen til løsningen  

At skabe noget nyt handler om at skabe forbindelser. Forbindelser til feltet, få 
en fornemmelse for det, sanse det og se hvad der er feltets højeste potentiale 
og hvilke fremtid der spirer. Samtidig handler det om at forbinde dette med 
din egen vilje – dit højeste potentiale. I Teori U sprog kaldes dette for pre-
sencing eller oversat til dansk skabende nærvær.   

 

 

 

 

Teori U opfordrer os til at skabe rum for refleksion og transformation, så den 
gode ide kan opstå og blive noget vi ikke kan lade være at gøre.  

De fleste kan nok genkende, hvordan vi sidder og knokler med en 
problemstilling og først når vi tager en pause – går ud fra kontoret og tager et 
glas vand eller går en tur – så slår ideen eller løsningen på problemstillingen 
ned i os.     

I Teori U arbejder vi bevidst med pausen som katalysator for forandring. Det 
er her hvor Teori U er forskellig fra mange andre innovationsmetoder idet 

“Både som leder og medarbejder er det vigtigt i situationer, der kalder på 
nytænkning og fælles kreative processer, at have modet til at sige, at man 
faktisk ikke er helt klar over, hvad der er det næste skridt. At turde give slip 
på sine erfaringer og træde ind i et landskab, hvor sikker viden og 
afprøvede metoder må vige, og i stedet lade de lyttende og kreative 
processer få plads og liv. “   
   

(ledelses- og organisationskonsulent, Lone Belling)  
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“Tag imod: knyt kontakt og overgiv dig til den fremtid, der er parat 
til at spire frem gennem dig.”  

(C. Otto Scharmer)  
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Teori U træner os i at holde os åben og modtagelige for de gode ideer - med 
andre ord aktiverer og træner dine evner til skaberkraft.     

Men ideen bliver bare ved ideen, hvis du ikke er modig og træder de næste 
skridt og handler på den. Mange skyder deres egne eller andres fantastiske 
ideer ned i det første stadie, hvor ideerne kun er spirer. Det er vigtigt at give 
dig selv lov til at udforske ideen uden rationelt at kunne forklare hvorfor ideen 
giver mening. 

 

Lav fejl og opnå bedre resultater   

Filminstruktøren David Lynch, er en af mine største inspiratorer i mit arbejde 
med skaberkraft. Lynch har skrevet bogen “Cathing the big fish” som handler 
om at fange ideer og udvikle ideer på et dybere plan. En af hans pointer er at 
den ide, du pludselig får, sjældent kommer i færdig form. Men du vil mærke 
‘Yes, her er noget vigtigt’.  

Bagefter begynder arbejdet med at udforske og udvikle ideen. Her er det 
vigtigt at du forbliver tro mod ideen. Med Lynch egne ord:     

 

Du ved med din intuition, hvis det du skaber ikke er tro mod ideen og så må 
du gå tilbage og prøve igen. Sådan går du frem og tilbage mellem ideen og 
det du skaber. Indtil du mærker at nu har du ramt det.  

Lynch pointerer at han aldrig har hele filmen i hovedet fra start men at den 
udvikler sig undervejs. Det kræver tillid til processen at tro på at det lille clue 
han fik fra start indeholder en hel film. Han fortæller at det eneste lille clue 
han havde som udgangspunkt for sin film Blue Velvet og som var det der gav 
ham resten af historien var røde læber, en grøn græsplæne og sangen - 
Bobby Vinton’s version af ”Blue Velvet”. Og så et afskåret øre der lå på 
græsset.  

Senere hen i processen arbejder han med et testpublikum og får på den 
måde feedback fra målgruppen.  

”The idea is the whole thing. If you stay true to the idea, it tells you everything 
you need to know, really. You just keep working to make it look like that idea 
looked, feel like it felt, sound like it sounded, and be the way it was.”  

(David Lynch) 
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Teori U opfordrer os til at lave fejl så tidligt i processen som muligt for at opnå 
det bedst mulige resultat senere hen. Ved at tage det første skridt og lave 
udkast og modeller til det du gerne vil skabe og teste det på et udvalgt 
publikum for at få feedback, giver mulighed for at skabe et produkt der rent 
faktisk vil være brugbart for modtageren.  

Sådan arbejdes der med produktudvikling på virksomheder. Her er fejl lig 
med innovation. 

 

Inviter dig selv og dine interessenter til en rejse med igennem 
U’et 

Du kan arbejde med Teori U som metode ifht. et konkret udviklingsfelt eller 
spørgsmål f.eks. ”Hvordan gør vi havnen mere levende”, ”Hvordan skaber vi 
mere levedygtige socialøkonomiske virksomheder” eller ”Hvordan bliver 
kommunen co-neutral i 2035”. 

Processen består af 5 faser, som sikrer at du kommer i dybden og ikke bare 
bygger ideerne på fortidens erfaringer men gå på udforskning i hvad 
fremtiden kalder dig og dine kollegaer, samarbejdspartnere, borgere mv. til at 
skabe.  

Fase 1. Initiering: Lyt til andre og det livet kalder dig til at gøre  

Bevægelsen gennem U’et starter med at finde det fælles udgangspunkt. 
Hvad er det for en problemstilling vi gerne vil udforske eller projekt vi ønsker 
at udvikle sammen. Det kan være en god ide at formulere det som et 
brændende spørgsmål – et spørgsmål der omhandler, hvad det er vi ønsker 
at undersøge.  

Det er her rammerne sættes og der introduceres til, hvad det er for en rejse vi 
begiver os ud på det og hvilke grundprincipper der er.  

I denne opstartsfase er det vigtigt at give plads til at lytte til de andre 
nøgleaktører i feltet og lytte til os selv hvad livet kalder os til at gøre. Hvorfor 
er det her vigtigt for os? Hvilke udfordringer ser vi? Hvad er intentionen med 
projektet?  

Det kan også være at jeres/din gruppe ikke er etableret endnu. En måde at 
samle det rigtige hold på kunne være ved at opsøge interessante aktører i dit 
interessefelt, lyt til dem og start en dialog med dem om jeres brændende 
spørgsmål. 
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Fase 2. Sansning: Søg hen til de steder der har størst muligheder, og lyt 
med dit sind og hjerte vidt åbent   

I denne fase forbinder vi os med de førende innovatører, interessenter og 
inspirationssteder indenfor dit felt, der er relevante for at skabe den fremtidige 
mulighed. 

Det handler om at flytte det perspektiv, hvorfra man opererer, fra at være 
inden i en kendt verden – ens egen boble – til en verden, man ikke er fortrolig 
med. En frisk og ny verden der ligger uden for ens bevidsthed, og som er fuld 
af overraskelser.  

Ved at undersøge andre måder at opfatte og gøre tingene på, så ‘åbnes 
vores egne øjne’ for nye løsninger.     

 

Det er vigtigt at besøgene både omfatter innovatører og det mere 
marginaliserede indenfor feltet. Hvis din problemstilling handler om at skabe 
en levende bydel på havnen, hvor eksempler på besøg kunne være hos 
eksperter i børn og byrum, husbådsejere, kajakklubber etc. kunne det måske 
give noget helt andet hvis I også besøgte et Urban Farming Projekt. Dette lidt 
anderledes input kunne være det der trickede den helt nye geniale løsning.  
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Forbered besøget. Fortæl dem du vil besøge at det er en dialog ikke en 
standard præsentation. Tænk i fællesskab over hvilke spørgsmål der kunne 
være gode at stille   

Under besøgene er det vigtigt at lytte og iagttage med åbent sind, hjerte og 
vilje. Hjælp hinanden til at udfordre grænserne og få svar på de brændende 
spørgsmål. Vær tilstede og følg det der sker, så I virkelig udforsker og følger 
de sprækker der åbner sig.  

I denne fase er det både vigtigt at sætte sine fordomme og sin kynisme i 
bero. Se det som et antropologisk feltarbejde hvor du iagttager, iagttager og 
iagttager og forbind dig med din nysgerrighed og evne til at forundres.    

Efter hvert besøg laves en de-briefing, hvor deltagerne sammen beskriver 
deres  iagttagelser. Så vidt muligt forsøges der ikke kan komme med 
konklusioner  

Spørgsmålene kunne lyde: 

• Hvad var det mest overraskende og uventede? 
• Hvad berørte mig mest? 
• Hvad er den generative kilde, som gør det muligt for feltet at trives og 

udvikle sig? 
• Hvad har denne oplevelse givet os, som vi kan bruge i vores projekt?  

 
Fase 3: ’Presencing’: Træd et skridt tilbage og reflekter, lad den indre 
forståelse og viden spire frem   

Denne fase handler om at lade indtrykkene fra feltarbejdet i fase 2 bundfalde 
sig. Hvad vokser frem, når du forbinder dig til dig selv efter alt det nye du har 
fået indsigt i?  

Pre-sencing handler om at skabe forbindelse til den fremtid der er parat til at 
spire frem gennem dig. Ordet er en sammenkobling af ordet presence 
(nærvær i nuet) og sensing (sansning). På dansk bliver det oftest oversat til et 
’skabende nærvær’.   

Hvem er mit Selv? Hvad er min Opgave? Her er det målet at blive klar over, 
hvad man selv virkelig VIL med sit udviklingsønske. Det, man VIRKELIG 
brænder for. Her vil metoden indebære mere sanse- og oplevelsesmæssig 
undersøgelse af udviklingsønsket ved hjælp af bevidst stilhed i form af en 
naturoplevelse, meditation, stilhed eller nærværsøvelse.  
 
I bunden U-et er spørgsmålene er mere eksistentielle: Hvem er mit Selv? 
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Hvad er min Opgave? Hvad skal jeg give slip på (let go), så noget nyt kan 
opstå (let come)? Får man fat hér ifht. sit udviklingsønske, står ikke bare 
ønsket, men også løsningen ofte knivskarp, og det bliver helt tydeligt, hvad 
man i fremtiden skal give slip på, for netop at nå derhen man virkelig vil. 
 
Fase 4: Skabelse: Skab en prototype af det nye mikrokosmos og 
udforsk fremtiden gennem handling    

At skabe prototyper handler om at fremlægge sin ide (eller det igangværende 
arbejde), endnu før det er fuldt udviklet. Formålet med at skabe prototyper er 
at generere feedback fra alle interessenter, så man kan justere/finpudse 
projektet.  

Det handler om at lave fejl på et så tidligt tidspunkt som muligt, så lærer du 
hurtigere. Prototyper er derfor ikke det samme som pilotprojekter som skal 
være færdigudviklede og vellykkede. En prototype er fokuseret på optimal 
læring.  

En prototype er en miniversion af den fremtid, man ønsker at skabe, og den 
skal indbefatte alle de centrale elementer af ens vision.  

Integrér hoved, hjerte og hånd: Søg det med dine hænder – tænk ikke over 
det, føl det. Søg ikke at forklare det på forhånd. Og bliv ved med at udvikle og 
afprøve til du synes at nu er projektet i skabet.    

 

Fase 5: Udvikling: Frembring innovative økosystemer ud fra den helhed, 
der er ved at opstå  

Den sidste fase handler om at integrere ”det nye” i hverdagen. Hvilke nye 
skridt og vaner der skal til for at integrere det ”nye” i det daglige arbejde.    
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3 benspænd, der stopper dig fra at være innovativ  

Den største hindring for, at deltagerne kan bevæge sig gennem U’et, kommer 
indefra og opstår fra deres modstand. U’et kan umiddelbart ses som én 
glidende bevægelse: en knastfri rutshetur, der giver fart nedad til at komme 
hele vejen op igen. Men der ER knaster og faldhuller. Scharmer påpeger at 
der på hvert niveau er risiko for at processen stopper.  

Kreativitets hovedfjender er: den dømmende stemme, den kyniske stemme 
og frygtens stemme. 

Den dømmende stemme fortæller dig: det plejer vi ikke at gøre sådan… det 
kan man da ikke… hvorfor nu ændre i noget… hvad skal det til for….”  

Den kyniske stemme siger: at vi ikke har tid…, at det ikke kan svare sig…., at 
hun jo heller ikke har noget fornuftigt at sige, det kan betale sig at involvere 
sig i…  

Frygtens stemme lammer dine handlinger: Det dér kan du jo ikke…, tror du 
virkelig, at du er god nok…, har du virkelig det i dig? Tør du?  

Disse stemmer kan være særligt knyttet til enkelte af faserne i U’et. 
Eksempelvis stoppes mange udviklingsprojekter nærmest allerede inden de 
er gået i gang fordi flere af nøgleaktørerne ikke tror på at det er muligt at 
ændre den eksisterende virkelighed. Fordomme om hvordan tingene er og 
ikke er og derved den dømmende stemme udspiller sig oftest i fase 1 og 2. 
Kynismen sætter derimod ind ofte ind i fase 2 under besøgene til innovatører 
og inspirationsstederne og er med til at skabe distance, hvilket er alt 
ødelæggende for indlevelse og derved kontakt til det der ligger under 
overfladen.  

Når vi i bunden af U’et får forbindelse til spændende ressourcer og potentialer 
vi vil sætte i spil og skal til at træffe nogle valg for vores fremtid for at nå det vi 
ønsker sætter frygtens stemme ofte ind. Frygten kan lamme os og her kræver 
det mod at kaste sig ud i det nye.  

 

 

 


