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METODE
ARTEFAKTER TIL DIALOG OM SYNERGIEFFEKTER 

Et strategisk dialogværktøj til at synliggøre behov og potentielle synergieffekter ved arte-
fakter i form af personaer (interviewpersoner) og lokale eksisterende og kommende  
organisationer.

Formål med metoden – hvorfor

Artefakterne blev udviklet for at skabe et overordnet helikopterperspektiv, der hjælper dialo-
gen ved at illustrere de overordnede muligheder, der er ved at række ud over egen organisa-
tion og tage udgangspunkt i interview-personernes tværgående behov. 

METODER TIL 
INDDRAGELSE AF 
TVÆRGÅENDE AKTØRER
I løbet af Frascatiprojektet er der udviklet nogle metod-
er til at fremme dialogen og synliggøre mulighederne 
ved et fælles cowork-innovationsmiljø. Metoderne bliver 
herunder beskrevet ud fra tre områder: Formålet med 
metoden (hvorfor), beskrivelse af metodens anvendelse 
(hvordan) og hvad der kom ud af det (hvad).
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Dialogværktøjet er udarbejdet ud fra interview med potentielle lokale brugere. Dialogværk- 
tøjet anvendtes i dialog med de enkelte organisationer for via brugernes tværgående behov 
at synliggøre den potentielle sammenhængskraft mellem de forskellige organisationer.

Beskrivelse af anvendelsen – hvordan

Ved at opstille artefakterne midt på mødebordet blev dialogen centreret om personaernes 
behov og FN’s verdensmål. Hele tiden med fokus på, hvordan de forskellige organisationer 
og aktører kunne understøtte disse behov og i fællesskab at få øje på synergieffekter.  
Mødedeltagerne kunne frit flytte rundt på artefakterne for at illustrere, de synergier de så.

Hvad kom der ud af det – hvad

Ud fra hvordan mødedeltagere organisererede artefakterne, kunne man se, hvordan verden 
ser ud fra deres perspektiv, og hvilke muligheder de kunne se. Hierarkier blev vist ved at  
stable artefakterne, og synergier og partnerskaber blev vist ved at organisere dem ved siden 
af hinanden. 

Ved at lade mødedeltagerne organisere artefakterne, som de ser verden, kunne andre/ 
andres måder at organisere sig på også illustreres – det gav nogle gode dialoger, der hjalp 
mødedeltagerne til at se på mulighederne fra forskellige perspektiver. Derudover var det en 
essentiel metode til at illustrere et netværkssamfund, der tager udgangspunkt i interview- 
personernes tværgående behov.

Denne metode førte videre til det næste – der viste, at der var behov for en fælles forståelse 
af et fælles cowork-innovationsmiljø. Det blev også tydeligt, at der var afdelinger/organisa-
tioner, der manglede at blive illustreret – billederne herover var fra tidligt i processen, hvor 
alle aktørerne/organisationerne ikke var repræsenteret endnu.

METODE
FREMTIDSSCENARIE SOM ET FREMTIDSINTERVIEW 

Et fremtidsscenarie der er skrevet ud fra et interview med en fiktiv bruger af et fælles inno-
vationsmiljø med fokus på FN’s Verdensmål. Fremtidsscenariet er baseret på de under- 
søgte globale tendenser, nationale og lokale interview og observationer, samtale med 
Skive Kommunes bosætningskonsulent med anbefalinger fra P.hd., uddrag fra projektets 
gennemførte workshops samt inspiration fra andre eksisterende innovationsmiljøer mv. 

Se metoden i form af Fremtidsscenariet (5_1 FremtidsscenarieFællesInnovations- 
miljøBaseretPå FN’sVerdensmålQuadroHelix)

Formål med metoden – hvorfor

Formålet med fremtidsscenariet fortalt fra et brugerperspektiv var at skabe en større 
forståelse af brugen af de 10 fokusområder i visionen og værdien ved synergierne imel-
lem dem. Ved at lade en fremtidig fiktiv bruger af innovationsmiljøet være fortælleren af 
fremtidsscenariet, sætter det det hele menneske i et netværkssamfund i spil, modsat hvis 
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fortællingen var fortalt fra hver organisations individuelle behov/bidrag.

Beskrivelse af anvendelsen – hvordan

Fremtidsforskere bruger ofte scenarier som metode til at beskrive fremtiden og organisa-
tioner bruger det i strategiarbejde. Scenarier, der er skrevet ud fra et kendt brugerperspektiv 
med kendte udfordringer, hjælper til at bygge bro/forstå det, der ikke er fysisk manifesteret 
endnu. I projektet er der skabt et fremtidsscenarie (inkl. billeder fra andre eksisterende 
miljøer), der blev brugt som oplæg til dialog med potentielle brugere for at skabe et fælles 
billede at tage udgangspunkt i. 

Hvad kom der ud af det – hvad

I det fremtidsscenariet var fortalt ud fra en person, involverede det følelser og stemninger, 
der er med til at skabe forståelse af visionen. Den feedback, der var på fremtidsscenariet, var 
optimisme og kommentarer som ”gid det bliver sådan” eller ”det vil jeg gerne være en del af”, 
men også at der manglede målgrupper som borgerforeninger, kunst og kultur – der efter- 
følgende blev undersøgt og involveret i visionen. Det var netop formålet med fremtids- 
scenariet at skabe feedback på, hvad de involverede troede på, og hvad de manglede mv. 
Fremtidsscenariet var dermed grundlaget for involveringen og førte videre til den næste 
metode omkring involvering og ejerskab af visionen.

METODE 
UDVIKLING OG EJERSKAB AF VISIONEN

For at konkretisere visionen og skabe ejerskab til visionen, blev der i projektet skabt et 
overskueligt dialogværktøj. Dialogværktøjet bestod af de 10 cirkler med fokus på det ind-
hold, alle lokale undersøgelser pegede på, at der var behov for, samt det, de globale og  
nationale tendenser peger på, der er og bliver behov for i den nærmeste fremtid - også 
lokalt i Skive.

Formål med metoden – hvorfor

Formålet med metoden var at konkretisere visionen ned til de 10 fokusområder og gøre det 
til et fysisk dialogværktøj, der skulle visualisere de individuelle brugeres/organisationers be-
hov, og hvilke/hvor mange af de 10 fokusområder de følte ejerskab for – enten som brugere 
eller som leverandører af f.eks. udstyr eller services. 
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Beskrivelse af anvendelsen – hvordan 

De potentielle aktører i form af brugere af/leverandører til cowork-innovationsmiljøet blev en-
keltvis (som person eller som organisation) involveret i denne proces på tværs af kommune, 
erhverv, uddannelse og borgere. Hver gang aktørerne havde noget, de kunne bidrage med 
eller havde brug for, blev det skrevet på en post-it og sat på de tilhørende cirkler. Hver aktørs 
behov eller leverance til cowork-innovationsmiljøet bidrog til det samlede billede. 

Hvad kom der ud af det – hvad

Ved at gå på tværs ml. uddannelse, erhverv, kommune og borgere blev det tydeligt, hvordan 
de forskellige behov er tværgående. De potentielle brugere havde behov/kunne bidrage på 
mellem fem-otte af de 10 fokusområder, hvilket var flere end forventet. Aktørerne syntes 
ofte, at omkring tre-fire fokusområder var de mest vigtige. Disse fokusområder var  
netop det, de selv brændte for eller der, hvor de i deres organisation havde erfaringer  
– og det ville de meget gerne være med til at realisere. 

Uanset hvilke aktører der blev inddraget, havde de deres egen vinkel ind og det blev synligt, 
hvem der kunne skabe følgeskab og være vigtige for realiseringen af de forskellige fokus- 
områder. Dialogværktøj kunne også bruges til at definere, hvilke fokusområder der viste sig 
at kunne realiseres først/nemmest, og hvilke der ville kræve eksterne ressourcer – som ofte 
viste sig at findes i aktørernes netværket.
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https://interreg-oks.eu/webdav/files/gamla-projektbanken/se/Material/Files/Kattegat/Skagerrak/Dokumenter+projektbank/InkubatorMatch%20Fremtidens%20Inkubator.pdf
https://interreg-oks.eu/webdav/files/gamla-projektbanken/se/Material/Files/Kattegat/Skagerrak/Dokumenter+projektbank/InkubatorMatch%20Fremtidens%20Inkubator.pdf
https://www.skiveet.dk/wp-content/uploads/2018/09/IRIS-Group-pr%C3%A6sentation-af-resultater-fra-erhvervsanalyse-Underdirekt%C3%B8r-Anders-Asboe-Christensen.pdf
https://www.skiveet.dk/wp-content/uploads/2018/09/IRIS-Group-pr%C3%A6sentation-af-resultater-fra-erhvervsanalyse-Underdirekt%C3%B8r-Anders-Asboe-Christensen.pdf
https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/handlingsplan-for-fns-verdensmaal/
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.
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