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SYNERGIER OG POTIENTIALER I ET 
FÆLLES INNOVATIONSMILJØ BASERET 
PÅ FN’S VERDENSMÅL
Synergierne og potientialerne for et lokalt cowork-innovationsmiljø, der kan fremme 
det tværgående arbejde med FN’s Verdensmål, udgør de understående skitserede  
fokusområder, der er ekstruderet fra Frascatiprojektets gennemførte undersøgelser. 
(Se vidensprodukt 1, 2 og 3)

Skitsen er mundet ud i 10 fokusområder, der udgør de visualiserede 10 cirkler i den 
langsigtede vision. (Se figur 1). Visionen er ligeledes skabt på baggrund af de Globale 
Megatrends, de besøgte nationale miljøer, gennemførte lokale arrangementer,  
undersøgelser, dialoger og interview. Visionen er formidlet i samarbejde med projekt-
bestyrelsen, der bestod af repræsentanter fra det lokale politiske niveau, ungdoms- og 
videregående uddannelsesinstitutioner samt erhverv/lokale erhvervsråd. 

Se indhold til den langsigtede vision (4_1 IndholdTilVisionensFokusområder).

Fokusområderne (se figur 1), illustrerer mange af de decentrale tiltag, der allerede er i gang 
på Skiveegnen. Hvis man ser det hele lidt fra oven, findes der allerede det, der skal til i de 
forskellige organisationer og søjler, men det kan være svært at få øje på, når man i daglig- 
dagen agerer inden for egne rammer. En læring fra andre eksisterende miljøer, som uddybes 
i vidensprodukt 2, er, at det decentrale stadig kan eksistere blot under samme tag, ved at de 
forskellige aktører åbner op og udbyder deres udstyr og services til flere målgrupper, der har 
det samme behov. 

For at opnå de skitserede potentialer i et fælles cowork-innovationsmiljø med fokus på FN’s 
Verdensmål og at skabe de nødvendige synergier mellem kommune, erhverv, uddannelse 
og borgere, kræver det bl.a. at den co-creation proces, som Frascatiprojektet igangsatte, 
fortsættes henimod realiseringen. 

Modellen herunder (se figur 1) illustrerer det undersøgte potentiale i at samle behov, aktivi-
teter, faciliteter og udstyr på tværs af kommunen, erhvervet, uddannelserne og borgerne i et 
fælles cowork-innovationsmiljø. 

Illustrationen refererer også til følgende vidensprodukt (5_1 FremtidsscenarieFællesInnova-
tionsmiljø BaseretPåFN’sVerdensmålQuadroHelix)
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Figur 1, Potentiale for fælles adgang på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere

Understående model (se figur 2) er et eksempel på potentialet i at borgere, elever, studeren-
de, iværksættere, virksomheder og kommunale afdelingers aktiviteter kan samles om fælles 
behov for faciliteter. Ved at tage udgangspunkt i værkstedsfaciliteter og teknologi, er det 
oplagt at samle dem, der har behov for det samme udstyr/faciliteter for udover stordrift at 
opnå brobygning i fødekæden mellem skole, uddannelse og erhverv samt vidensdeling på 
tværs og at skabe et miljø, hvor diversiteten er en styrke.  

Figur 2, Potentiale for fælles adgang til værksteder, materialer og teknologi
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Understående interview foretaget under arrangementet Grønomstilling´18, viser et eksempel 
på, hvordan elever, studerende og erhverv på Skiveegnen har overlappende behov og ville få 
meget ud af at have adgang til de fælles faciliteter f.eks. inden for værksteder og teknologi.
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Inden for de 10 cirkler er der på hver af dem, aktører, der allerede decentralt er i gang og har 
sammenfaldne behov. De forskellige aktører kender ikke nødvendigvis hinanden og har ikke 
haft en overordnet ramme at tænke deres behov ind i, derfor opstår det ”kun” decentralt og i 
mindre skala, end hvis det også tænkes sammen for at opnå synergier.

FRA POTENTIALER 
TIL HANDLING
Hvordan kan det at samle de 10 cirkler/fokusområder fremme FN’s verdensmål, skabe 
et fællesskab på tværs, inspirere eksisterende virksomheder, uddannelser og kommu-
nen, tiltrække tilflyttere, tiltrække/fastholde børnefamilier, tiltrække/fastholde elever 
og studerende, tiltrække/fastholde virksomheder og start-ups samt tiltrække kvalifi-
ceret arbejdskraft?

I Skive er fordelen, at realisering af visionen er inden for rækkevidde, da de aktører, der her 
nævnes, har det udstyr, de kompetencer og erfaringer, der skal til for at komme i gang. Det 
kræver blot et sted, der er stort nok til, at alle aktører kan være der, og at man så åbent in-
viterer til en afprøvning af de 10 cirklers fokusområde og tester indhold og indretning i for-
hold til behov og synergier. Dette kan enten gøres som event/workshop, hvor alle aktørerne 
er med, eller at man langsomt starter det op med et par aktører ad gangen. 

Læringen fra Godsbanen i Aarhus er, at man ved at starte ud med udvalgte aktører inden 
for bestemte segmenter kan risikere at skabe følelsen af eksklusion. Der kan opstå kulturer, 
hvor aktører, der var med fra starten, ønsker større indflydelse end de aktører, som er tilkom-
met senere i processen. Læring fra Spinderihallerne i Vejle er, at man ved at gå i gang med 
få aktører ad gangen, kan gøre, at det fra starten er svært at kommunikere den overordnede 
vision og det at tiltrække alle de ønskede aktører kan komme til at tage tid. 

For at kommunikere den overordnede vision er det oplagt at lave en event/workshop med 
alle 10 fokusområder, da aktørerne allerede findes. Derefter kan aktørerne i eget tempo  
tilkoble sig realiseringen, men så har alle oplevet, hvordan det kan blive. Det kunne også vise 
sig under eventen/workshoppen, at der kommer nogle aktører, der ikke har vist sig før nu. 

Læringen fra Compas i Hedensted er, at det overordnede formål, i deres tilfælde cirkulær 
økonomi og FN’s Verdensmål, kommunikeres fra starten gennem alt, man gør. Det kræver 
centrale aktører/ildsjæle, der udlever formålet – og det tiltrækker dem, der ønsker at bidrage 
til fællesskabet. 

I Skive er der mange ildsjæle – både i lokale foreninger, i erhvervet, i uddannelserne og i 
kommunen, der allerede i dag udlever formålet med visionen blot decentralt inden for de 
10 cirkler. Potentialet ligger i at samle disse ildsjæle et sted, hvorfra deres engagement og 
mindset kan smitte andre. På den måde vil det værdifulde, der allerede findes være nem-
mere at få øje på og bygge videre på i fællesskab.
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https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/handlingsplan-for-fns-verdensmaal/
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019


DIALOG, INTERVIEWS OG UDVIKLINGSMØDER MED LOKALE VIDENSPER-
SONER/INSTITUTIONER:

Skive Kommune herunder: 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Skive Kommune
Kultur- og Familieforvaltningen - Læringsambassaden, skoledagtilbud, Skive Biblioteket, Ung-
domsskolen Skive. 
Teknik, Miljø & Udvikling – Kommunikation, Udvikling & Erhverv, Energibyen
Skole/uddannelser herunder:
VIA University College, Erhvervsakademi Dania, Skive College, Skive Gymnasium, Elevråds-
formænd fra alle kommuneskoler i Skive kommune.
Erhverv herunder:
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET)
Virksomheder fra VerdensmålSkive netværket
Virksomheder og iværksættere der arbejder med cirkulær økonomi og FN’s Verdensmål
Deltagere på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere der deltog i arrangementer 
Frascitiprojektet arrangerede eller bidrog til 2018 og 2019.

9


