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Indledning 
Anledningen for projektet var at samle industrien, 
forskere og studerende på tværs til en uge centre-
ret om digitale forskning- uddannelse- og innova-
tionsaktiviteter i Aarhus. 
 
Formålet med projektet var at etablere nye relatio-
ner og stærkere bånd mellem industrien og univer-
sitetet, og det forventedes at projektet ville føre til 
nye samarbejdsprojekter på tværs med efterføl-
gende kommercialisering, styrkelse af konkurren-
ceevne og jobskabelse. 
 
Et styrket netværk og flere direkte relationer mel-
lem industrien og universitetet vil give et bedre 
grundlag for flere fælles højteknologiske innovati-
onsprojekter, hvor konkret anvendelse af ny viden 
og nye metoder bringes i spil baseret på konkrete 
markedsbehov. Dette skal føre til en øget gensidig 
forståelse for innovationsudfordringer og kompe-
tencer på digitaliseringsområdet. 
 
Konkret ville vi med projektet: 

• Introducere industrien til ny viden og nye 
forskningskompetencer, som kan styrke 
deres konkurrenceevne 

• Inspirere forskere til at udforske og enga-
gere sig i nye digitale problemstillinger via 
industriens udfordringer 

• Inspirere og motivere studerende via de 
kompetencebehov industrien står overfor. 

 
Partnerne i projektet var de fire institutter, der pri-
mært udbyder digitale uddannelser på Aarhus Uni-
versitet: 
 

• Institut for Datalogi 
• Ingeniørhøjskolen Aarhus 
• Institut for Ingeniørvidenskab 
• Institut for Kommunikation og Kultur 

 
Projektet blev organiseret med en styregruppe 
med repræsentanter fra alle fire hovedpartnere 
samt en organiseringskomite primært bestående af 
ansatte fra Institut for Datalogi. 
 
Fordeling af yderligere roller/overordnede opgaver 
var:  

Institut for Datalogi: overordnet arrangør, samt 
planlæggende og udførende rolle, samt ansvarlig 
for hjemmeside. 
 
Ingeniørhøjskolen Aarhus: Input til det faglige pro-
gram, kommunikation og koordinering 
 
Institut for Ingeniørvidenskab: input til det faglige 
program, kommunikation og koordinering 
 
Institut for Kommunikation og Kultur: input til det 
faglige program, kommunikation og koordinering 
 
Herudover bidrog Aarhus Universitets kommunika-
tionsafdeling med assistance i forbindelse med 
markedsføring og sociale medier.  

Aktiviteter og Leverancer 
AU Digital Innovation Festival blev afviklet fra den 
5-12. maj 2019. Festivalen bestod af fire arrange-
menter hvoraf de to var støttet økonomisk fra In-
dustriens Fond (markeret med stjerne nedenfor). 
AUHack 
 
Der blev afholdt et Hackaton fra den 5-7. maj, hvor 
over 300 studerende brugte 3 dage på at udvikle 
prototyper af egne ideer eller ud fra en problem-
stilling fra en af de deltagende virksomheder. Se 
mere her: www.auhack.org 
 

 
 
AU Digital Innovation knowledge workshops* 
Den 8. og 9. maj afholdte vi 9 workshops med for-
skellige fokusområder med mellem 15-80 deltager 
på hver. Af deltagerne var ca. 1/3 studerende, 1/3 
fra industrien og 1/3 forskere. I alt var der ca. 100 
workshop deltagere hver af de to workshop dage.  

http://www.auhack.org/
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Se mere her: www.digitalinnovationfesti-
val.dk/knowledge-workshops/ 
 
AU Digital Innovation Conference* 
Den 10. og 11. maj afholdte vi to dages konference 
om digitale trends med ca. 200 deltagere hver dag 
og 31 foredrag fra både industri og forskningsver-
denen. Se mere her: 
https://www.digitalinnovationfestival.dk/digital-in-
novation-conference/ 
 
Katrinebjerg Karrieredag 2019 
Festivalen blev afsluttet den 12. maj med en karrie-
remesse med fokus på mødet mellem IT stude-
rende og virksomheder og industri. 52 virksomhe-
der deltog og over 700 studerende besøgte mes-
sen. Se mere her: www.kdag.au.dk  
 
I alt har der været over 1600 besøgende og delta-
gere til festivalen samt mere end 100 virksomheder 
repræsenteret. 

Effekt 
Med projektet ønskede vi at inspirere nye fælles 
forsknings- og innovationsprojekter samt nye rela-
tioner, som kunne anspore til projektsamarbejde, 
eventuelle praktikforløb og ansættelser. Derudover 
ønskedes der et øget kendskab til digitaliserings-
området på Aarhus Universitet i forhold til uddan-
nelse, forskning og erhvervssamarbejde. 
 
Successen af arrangementet skulle måles på: 
1) om arrangementet kunne tiltrække de ønskede 
målgrupper til arrangementet (mål om at få et ud-
solgt arrangement med den ønskede deltagerpro-
filfordeling). 
 
2) Svarene fra en deltagerevaluering med fokus på: 
a. kvaliteten af arrangementet 
b. nyopståede relationer på tværs 
c. interesse for yderligere samarbejde 
d. om deltagerne lærte noget nyt fagligt 
e. relationen mellem industri og studerende i for-
hold til fremtidig ansættelse og/eller samarbejde. 
 
3) Ønske (fra arrangører og deltagere) om at fort-
sætte arrangementet i 2020. 

 
Der blev fulgt op på målene ved at analysere tilmel-
dingsdata og ved at sende spørgeskema ud til del-
tagerne på workshops og på konferencen. Besva-
relsesprocenten var på 36,5 % (102 besvarelser) for 
konferencedeltagerne (102) og ca. 35 % for work-
shops (64 besvarelse). 
 
Ad 1) Med en 50/50 fordeling mellem erhvervsliv 
og forskere/studerende på konferencen og med 
over 1600 besøgende hen over ugen opnåede vi 
det besøgsantal vi havde sigtet efter. Dette betyder 
at vi har opnået vores mål med at tiltrække de for-
skellige profiler vi var interesserede i. 
 
Ad 2) Vi spurgte i evalueringen deltagerne om de-
res udbytte på disse parametre og fik følgende re-
sultat: 
 

• 91 % talte med personer, de ikke kendte i 
forvejen, 

• 90 % følte sig inspireret og 
i forhold til workshop dagene scorede de i 
gennemsnit 8.2 ud af 10 i tilfredshed (bl.a. 
målt på deltagernes faglige udbytte). 

 
Ad 3) Adspurgt om deltagerne vil komme til et 
2020 arrangement responderede 86 %, at de ville 
enten helt sikkert deltage næste år eller deltage, 
hvis kalenderen muliggjorde det. 
Baseret på den positive feedback i evalueringen af 
arrangementet har festivalen overordnet leveret et 
meget tilfredsstillende resultat.  

 
Specielt i betragtning af, at det er første år festiva-
len lanceres og det forventes, at resultaterne vil 
kunne udvikles yderligere i 2020 hvor arrangemen-
tet og konceptet er kendt hos målgruppen. Vi har 
ikke direkte kunne måle sammenhængen mellem 
de nye relationer fra arrangementet og nye forsk-
ningssamarbejder mellem industrien og forsk-
ningsgrupperne, men en række nye bl.a. Innovati-
onsfondsprojekter er startet efter arrangementet 
mellem deltagende forskere og virksomheder som 
deltog i festivalen. 

Forankring og Formidling 
Projektets succes er blevet formidlet via de afhol-
dende enheders egne formidlingskanaler, såvel 

http://www.digitalinnovationfestival.dk/knowledge-workshops
http://www.digitalinnovationfestival.dk/knowledge-workshops
https://www.digitalinnovationfestival.dk/digital-innovation-conference/
https://www.digitalinnovationfestival.dk/digital-innovation-conference/
http://www.kdag.au.dk/
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som AUs relevante kanaler, herunder web og soci-
ale medier, ligesom der var pressedækning fra bl.a. 
DR P1’s ugentlige videnskabs-radioprogram ”Så 
vidt vi ved”. Festivalen blev brugt til at skabe gene-
rel opmærksomhed omkring de kompetencer som 
IT-byen Katrinebjerg råder over. Desuden vil suc-
cessen og materiale fra arrangementet blive brugt 
som PR materiale i annonceringen af AU Digital In-
novation Festival 2020. 
 
Videoerne der blev filmet under arrangementet bli-
ver brugt til at promovere de organiserende insti-
tutter, samt AU, ligesom de må bruges af de på-
gældende oplægsholdere samt deres virksomhe-
der i branding øjemed: https://www.you-
tube.com/playlist?list=PLhSj0GiCgYkvNl5hi-
Dias3XoTCBLu_vYm  
 
Der blev desuden taget en serie billeder hvoraf tre 
er vedhæftet. Resten af serien kan ses her: 
https://www.flickr.com/photos/datalogi/al-
bums/72157711260839122  
 
På baggrund af de positive resultater fra Aarhus 
Universitet Digital Innovation Festival 2019 har sty-
regruppen besluttet at arrangere festivalen igen i 
maj 2020. Vi er i øjeblikket i gang med at planlægge 
2020 festivalen og fokus vil være på at videreføre 
mange af de tidligere begivenheder, samt under-
søge muligheden for at afprøve nye koncepter. 
 
Vi vil gerne rette en stor tak til vores sponsorer, der 
muliggjorde opbygningen og afviklingen af festiva-
len. 
 

 

 

PROJEKTNAVN:  
AU Digital Innovation Festival 

BEVILINGSMODTAGER:  
Institut for Datalogi, Aarhus Universitet 

PROJEKTANSVARLIG:  
Kaj Grønbæk 

MAIL:  
kgronbak@cs.au.dk 

TELEFONNUMMER:  
21 49 56 34 

HOVEDNUMMER: 
87 15 00 00 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhSj0GiCgYkvNl5hiDias3XoTCBLu_vYm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhSj0GiCgYkvNl5hiDias3XoTCBLu_vYm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhSj0GiCgYkvNl5hiDias3XoTCBLu_vYm
https://www.flickr.com/photos/datalogi/albums/72157711260839122
https://www.flickr.com/photos/datalogi/albums/72157711260839122
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