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Vi har talt med Aarhus Kommunes erhvervschef, Jan Beyer 
Schmidt-Sørensen, om erhvervslivet i Århus før og nu.

Aarhus er en by i rivende udvikling og 
spørger man byens erhvervschef, Jan 
Beyer Schmidt-Sørensen, er der tre 
områder, hvor Aarhus især har oplevet 
enorm vækst i de sidste ti år.

Det ene område er it- og kommunikati-
onserhverv, hvor der er sket en markant 
vækst i antal af medarbejdere. Det andet 
område er de kreative erhverv og oplevel-
seserhverv – for eksempel har der været 
stor vækst i arkitektur og design – og in-
den for oplevelseserhverv er gastronomi, 
natteliv og hoteller vokset kraftigt. Det 
sidste område er videregående uddannel-
ser – for eksempel har institutionerne i 
Aarhus, der tilbyder videregående uddan-
nelser, haft en vækst på 50 procent i antal-
let af medarbejdere fra 2003 til 2012.

”Så det er både nogle private og nogle of-
fentlige erhverv, der drøner fremad. Det, 
som kendetegner dem, er, at en del af dem 
er pænt videnstunge – måske lige bortset 
fra gastronomi og natteliv,” siger han.

Koncentration i Aarhus
Kommunen har fået lavet et såkaldt spe-
cialiseringsindeks, der sammenligner 
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brancher og erhverv. Ud fra de seneste tal 
fra 2012 har Aarhus et specialiseringsin-
deks inden for arkitektur på 255 – det be-
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gede inden for arkitektur i Aarhus end på 
landsplan. Et andet eksempel er design, 
der har et specialiseringsindeks på 166 – 
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inden for design i Aarhus end på lands-
plan. Inden for gastronomi og natteliv er 
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”Jeg er ret sikker på, at inden for ga-
stronomi og natteliv har det noget at gøre 

med, at Aarhus er en uddannelsesby med 
mange unge. Det sætter rigtigt godt gang 
i caféerne,” siger erhvervschefen.

Aarhus er en iværksætterby
På de seneste iværksættertal, der dækker 
perioden 2009 til 2011 kan man se, at der 
er kommet rekordmange nye virksomhe-
der i it-sektoren i Aarhus.

”Det er det højeste niveau nogensin-
de, og man ser en stadig større andel af 
iværksættere inden for de videnstunge 
serviceerhverv – som er mange af de kre-
ative erhverv og it-erhverv,” siger han.

Den højeste etableringsrate af nye virk-
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Aarhus har den næsthøjeste. Når man ser 
på etableringen, er det selvfølgelig også 
væsentligt at se på, hvor mange virksom-
heder, der rent faktisk overlever. Tallene 
viser, at Aarhus er den eneste kommune 
med både etablerings- og overlevelsesra-
te over landsniveauet.

Talent er den største ressource
”Når vi taler med virksomheder i Aar-
hus og beder dem vælge ét element, der 
er det vigtigste i et godt erhvervsklima, 
så er svaret entydigt, at det er menne-
skene – arbejdskraften og talentet, er det 
vigtigste. Sagt på en anden måde, så kan 
virksomheder acceptere mange trælse 
ting, men hvis talentet er der, så kan vi 
fastholde virksomhederne og tiltræk-
ke virksomheder i fremtiden,” siger Jan 
Beyer Schmidt-Sørensen.

Det er blandt andet derfor, vi ser så stor 
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som København og Aarhus.

”Man kan sige, at København og Aar-
hus vinder DM i vækst, og det vil jeg også 

Erhvervslivet i 
Aarhus i dag

 ¦ Overordnet set, er der i dag cirka 180.000 
arbejdspladser i Aarhus Kommune – 
120.000 af dem er private og cirka 60.000 af 
dem er offentlige arbejdspladser med flest 
i Aarhus Kommune, men også mange på 
universitet og hospitaler.

Kilde: Aarhus Kommune

Arbejdspladser i Aarhus:

vædde med, at de kommer til at gøre i 
fremtiden. Det har selvfølgelig noget at 
gøre med, at der simpelthen er guld på 
gaden, forstået på den måde, at vi har 
så mange videregående uddannelser – 
her er Aarhus Universitet det helt store. 
Man skal passe på, at man ikke glemmer, 
at uddannelse på alle niveauer er vigtigt 
– vi har VIA University College, der har 
landets største studentermasse og er lan-
dets største professionshøjskole. Vi har 
også en kæmpestor teknisk skole og køb-
mandsskole,” siger han og fortsætter:

”Man kan bruge de tre P’er; people, pla-
ces og perspectives. Det er menneskene, 
der gør forskellen, men det er også vigtigt 
at skabe nogle steder, hvor menneskene 
kan se nogle perspektiver i uddannelse, 
karriere og bosætning.”

Det forsøger man i Aarhus Kommune 
gennem et tæt samarbejde med uddan-
nelsesinstitutionerne og ved at forsøge at 
skabe udviklingsmuligheder for dem. ■

Kilde: Alle tal i artiklen er oplyst af Aarhus 
Kommune. 

”Det er det højeste 
niveau nogensinde, 
og man ser en stadig 
større andel af 
iværksættere inden 
for de videnstunge 
serviceerhverv – som 
er mange af de kreative 
erhverv og it-erhverv.”
Jan Beyer Schmidt-Sørensen
Erhvervschef, Aarhus Kommune
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Der er gang i udviklingen i Aarhus, hvor byen især har oplevet vækst inden for it og de kreative erhverv de seneste år. Foto: Aarhus Kommune - A. Enggaard A/S
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ØSTJYSKE INNOVATER FORNYER 
DANSK BYUDVIKLING
Iværksætterånden brænder med uformindsket styrke i østjyske Innovater, selvom virk-
somheden allerede har sikret sig en solid plads på markedet for udvikling af daglig-
varebutikker. Innovaters næste skridt er at udvikle moderne og æstetiske lokalcentre, 
der forener bolig og detailhandel. 

Der er blæst meget vand gennem Aarhus-bugten, siden Innovater rykkede ind i sit lyse hovedkon-
tor på Marselisborg Havn i 2010. Visionen var at markere sig som en væsentlig spiller på det dan-

der var brug for på det tidspunkt. I dag er Innovater vokset 

og der er også udvidet med en afdeling i København. 

“Vores kerneforretning er den samme, som da vi startede: 
At udvikle ejendomsprojekter til dagligvarekæderne. Siden 

danske discountkæder,” forklarer administrerende direktør 
Morten Lykke, der i løbet af i år kan føje 16 butikker til den 
liste.

I praksis betyder det, at Innovater sikrer et sundt og sikkert 
projekt fra de første møder med ejeren af en tom grund eller en nedslidt ejendom, over afklaring 
med myndigheder og investorer, til aftaler med den dagligvarekæde, som ønsker at placere en 
butik det pågældende sted og koordinering med entreprenøren, som gør byggeriet til virkelighed. 

Vækst på alle områder
Med den forretningsmodel blev Innovater i 2011 kåret som vinder af Iværksætterprisen Aarhus. 

hus, og præmien var et mentorforløb med EL:CON’s stifter og direktør Claus Søgaard Poulsen, der 
siden er trådt ind i Innovaters bestyrelse sammen med partner og advokat fra Delacour Carl Erik 
Skovgaard, som er selskabets bestyrelsesformand.

”Mentorforløbet har haft en enorm værdi, fordi det gjorde os skarpere på virksomhedens unikke 
kompetencer og udviklingspotentialer. Vi blev tvunget til at se længere frem og sætte strategiske 
mål for blandt andet økonomi og organisation. Da vi et år senere så på vores mål, havde vi indfriet 
dem alle og opnået vækst på samtlige områder, hvorefter vi kunne arbejde videre mod nye mål,” 
fortæller direktør Morten Lykke.  

Byudvikling i Aarhus

virksomheden præsteret vækst hvert år, og den tendens forventer direktøren fortsætter. 

“Udviklingen af butikker til især discountkæderne har sikret Innovater en sund økonomisk grund-

hvor vi udvikler lokal- og bydelscentre, som kombinerer dagligvarebutikker med boliger og andet 

år. 

Blandt disse er to projekter i Aarhus, der går ud på at puste nyt liv i lokale indkøbscentre og gøre 
dem tidssvarende i forhold til både indretning og butiksudbud.

“Attraktive indkøbsmuligheder styrker lokalsamfundet, og vi vil meget gerne deltage i byudviklin-
gen og skabe projekter, der er med til at gøre bydele interessante,” lyder det fra Morten Lykke, 
som opfordrer til at kontakte Innovater, hvis man er indehaver af en attraktiv grund eller projekt-
mulighed. 

Selvom Innovater A/S blev stiftet midt i fi nanskrisen, har virksomheden 
præsteret vækst hvert år. ”Vi holder fast i vores kernekompetence og 
udvikler samtidig nye, stærke forretningsområder,” lyder adm. direktør 
Morten Lykkes forklaring på den østjyske succes.

“Attraktive indkøbsmulighe-
der styrker lokalsamfundet, 
og vi vil meget gerne skabe 
projekter, der er med til at 
gøre bydele interessante.”

Morten Lykke
Adm. direktør, Innovater A/S

Fakta om Innovater A/S

• Udvikler og udbyder ejendomsprojekter i Danmark 
med primært fokus på dagligvarebutikker. 

• Stiftet i 2008
• 
• Afdelinger i Aarhus og København
• Vinder af Iværksætterprisen Aarhus 2011
• Se mere på www.innovater.dk 

Udvikling af ny bydel

Innovater deltager i udviklingen af ny bydel, hvor sel-
skabet står for opførelsen af en ny dagligvarebutik 
samt 102 lejligheder. Kontakt Innovater for mere info 
om projektet.

Andre projekter i Østjylland:

Innovater har stor aktivitet i det østjyske og har blandt 
andet udviklet følgende projekter:

Aldi, Aarhus V
Aldi, Grenå
Aldi, Horsens
Aldi, Randers
Fakta, Egå
Fakta, Skødstrup
Fakta, Kolind
Fakta, Randers
Jem & Fix, Tranbjerg
Jem & Fix, Hadsten
Netto, Randers
Netto, Viborg

www.innovater.dk

