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Overordnet formål for projektet

• Skabelse af en unik iværk-
sætterkultur i Fredericia Kom-
mune der kan hjælpe til med 
at realisere folks drømme, og 
gøre dem til en god forretning,

• At opfylde 2020 visionen for 
iværksætteri, der bidrager til 
at brande og gøre Fredericia til 
en endnu mere attraktiv by, for 
både etablerede og potentielle 
virksomheder.

Hvordan

For at være sikre på vi skaber 
den rigtige unikke iværksætter-
kultur i Fredericia Kommune der 
understøtter vore mål, vil vi under 
den nationale iværksætteruge 
invitere bredt til at få afdækket 
hvad det er der drømmes om i 
kommunen - hvilke behov der er 
og hvad man kan bidrage med 
for at opfylde disse behov – samt 
hvordan vi sammen kan få det 
realiseret og implementeret.

Overordnet værdiskabelse ved 
kommunikationen og gennem-
førelsen af dette event

• At alle borgere, fra ung til 
gammel, i Fredericia Kommu-
ne begynder at tænke iværk-
sætteri (i højere grad end tidli-
gere) og får viden om hvor og 
hvordan man kan få hjælp til 
at føre sine drømme ud i livet.

• Få afdækket hvad det er der 
drømmes om i Fredericia 
Kommune, og hvilke udfor-
dringer og behov man har. 
Samt idéer til hvordan man 
kan møde disse behov og løse 
udfordringerne.

• Få input og inspiration til hvad 
det er for en iværksætter kul-
tur vi skal skabe i Fredericia 
Kommune, for at understøtte 
realiseringen af folks iværk-
sætterdrømme

Resultat

• Skabe ambassadører for 
iværksætteri der kan være 
med til at kommunikere, og 
bidrage til at drømmene kan 
blive ført ud i livet, og blive til 
en god forretning

• Nedsættelse af arbejdsgrup-
per, der forpligter sig til at bi-
drage til at konkretiseringen af 
tiltag der understøtter realise-
ringen af drømmeiværksætter 
kulturen i Kommunen

• Drømmeiværksætter pakke! 
Udarbejdelsen og realiserin-
gen af tiltag og tilbud til po-
tentielle og nuværende iværk-
sættere. 

Værdien af workshoppen  
d. 14. november 

• Vi får afdækket hvad det er for 
behov nuværende og poten-
tielle iværksættere har brug for 
at få opfyldt i deres iværksæt-
terdrøm. 

• Vi får input til og etableret et 
ejerskab af iværksætterkultu-
ren når disses stemmer bliver 
hørt! 

• Vi får afdækket antagelser i 
forhold til - hvad er de egent-
lige behov, og hvordan kan 
vi fremadrettet opfylde disse 
behov?

Værdien af workshoppen  
d. 16. november 

• Vi får erhvervsliv og beslut-
ningstagere i tale. 

• Vi får disse til at forpligte sig 
og bidrage til iværksætter-
kulturen ved at der udvælges 
iværksætterdrømme, udfra 
hvilke man udarbejder forslag 
til tiltag som prioriteres, vide-
reudvikles og implementeres i 
tiden efter.

Drømmeiværksætteri event 2016
Baggrund og værdi

Unik iværksætterkultur - fra ung til gammel

Årets iværksætterkommune 2020



Skaber gode historier 
igennem design

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Drømmeiværksætteri 
Workshop
• Hvad drømmer vi om
• Hvad skal der være  

tilstede for at opfylde  
drømmene

Primære deltagere?
Skoler, institutioner, 
studerende, unge og 
iværksættere

Primære deltagere?
Erhvervsliv, iværksæt’
tere, uddannelse, 
faglige- og kommunale 
institutioner

Klargøring af 
præsentation af 
drømme

Drømmeiværksætteri 
Topmøde
• Hvad drømmes der om
• Drømmeiværksættertiltag
• Det vil vi bidrage til og med

Drømmeiværksætteri event 2016
Oversigt

Internationalt
iværksætter 
infomøde
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Tekst fra online invitation: 

Vi lever i en spændende tid i Fredericia. 
Byggerierne rejser sig rundt om i Fre-
dericia, virksomhederne investerer i nye 
domiciler, og livet spirer i byen. Vi arbejder 
målrettet for at følge med i den globale 
dagsorden, hvor alt forandres i høj fart.

Business Fredericia og Fredericia Kommune 
er derfor ambitiøse. Vi vil sammen med er-
hvervslivet, politikerne og ikke mindst iværk-
sættere udvikle en fantastisk og inspirerende 
iværksætterkultur i Fredericia.

Vi sætter iværksætter-drømmene på agenda-
en så tag med i rumraketten, når vi inviterer 
byens kommende og nuværende iværksætte-
re til Drømmeiværksætteri Workshop.

Kom og hjælp os med at bringe lige præcis 
dine drømme i spil. For drømmene bliver 
vores afsætningsrampe for at drøfte konkre-
te iværksætter-tiltag på Topmødet to dage 
efter denne workshop, hvor vi sætter byens 
erhvervsliv, politikere og beslutningstagere 
stævne.

Drømmeiværksætteri 
Workshop
Mandag d. 14.11.2016

13.30 - 30 min.
Indskrivning

14.00 - 15 min.
Velkomst

Velkomst ved Stephen Bihl

• Formål med dagen og program
• Hvad har BF allerede på 

iværksætteri menuen.
• Hvad er en unik  iværksætterkul-

tur: Berlinfilm (3-5 min.).  
Italesæt den evt kort

Stephen

14.15 - 15 min.
Hvorfor er deltagerne her?  
Icebreaker og forvent- 
ningsafstemning

• Snak om bordet: 

Hvorfor er du kommet idag og 

hvad er dine forventninger. - 5 min.

• Snak i plenum:  

Eksempler på forventninger 

skrives ned på Flip-over. - 5 min.

Lise og Kim

14.30 - 10 min.
Mikkel Bøgstrup

Iværksætter på vej

• Introduceres kort af Stephen

Stephen

14.40 - 10. min.
Daniel Diness Andersen

Når vækst, sjov og ansvar  
følges ad

• Introduceres kort af Stephen

Stephen

14.50 - 10 min.
Spørgsmål og dialog

Hvad er en god iværksætterkultur 
og hvad kan hjælpe den på vej?

Dialog med Mikkel, Daniel og salen.

Stephen, Kim og Lise

15.00 - 10 min.
Energizer og kort pause

Vi skal lige ha bevæget  
kroppen

Kim

15.10 - 30 min.
Personligt drømmebillede

• Hvad drømmer jeg  
om at skabe i relation til 
iværksætteri!

• Hvad skal der være  
tilstede for at det lykkes?

Lise

15.40 - 15 min.
Dele drømme

De personlige drømme deles i  
gruppen.

Workshop navigatører filmer hvor de 
kan på smart-phones.

Lise

15.55 - 25 min.
Iværksættermenu

Grupperne holder nu en pause 
hvor de får snacks og får mulighed 
for større indsigt i de nuværende 
tilbud fra BF

Kim og Lise

16.20 - 55 min.
Fælles drømmeiværksætterkul-
turbillede

Skab et fælles drømmeiværkætter-
kulturbillede. Med ideér til hvad der 
kan hjælpe den på vej. 
Forbered fremlægning

Lise

17.15 - 30 min.
Fremlægning og afstemning

Grupperne fremlægger deres bill-
ede som alle filmes, hvorefter man 
stemmer på sine favoritter der 
sættes fokus på, på iværksætteri 
Topmødet 
 
Kim

17.15 - 15 min.
Afslutning

• De udvalgte billeder udpeges 
Vi samler op på dagen, og hvad 
der skal ske på Topmødet. 

• Alle udnævnes til ambassadører.
• Der tages et fælles foto

Stephen, Kim og Lise

18.00-19.00
Netværk og spisning

Stephen siger tak for idag og byder 
på netværk og spisning

Stephen

Drømmeiværksætteri workshop
Mandag d. 14.11.2016

Vejledende program.  
Optimeringer foretaget  
op til og på dagen
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Drømmeiværksætteri 
Workshop - billeder fra dagen
Mandag d. 14.11.2016

Foto: Thomas Kvist Christiansen, Kvist Kommunikation
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Tekst fra online invitation: 

Vi lever i en spændende tid i Fredericia. 
Byggerierne rejser sig rundt om i Fre-
dericia, virksomhederne investerer i nye 
domiciler, og livet spirer i byen. Vi arbejder 
målrettet for at følge med i den globale 
dagsorden, hvor alt forandres i høj fart.

Business Fredericia og Fredericia Kommune 
er derfor ambitiøse. Vi vil sammen med er-
hvervslivet, borgerne og politikerne udvikle en 
fantastisk og inspirerende iværksætterkultur. 
Vi sætter de unge, de idérige iværksættere 
stævne til en Drømmeiværksætteri Workshop 
to dage før dette Topmøde, hvor vi stiller dem 
spørgsmålet; Hvad drømmer I om?

Vi sætter iværksætter-drømmene på agenda-
en, når vi samler byens erhvervsfolk, beslut-
ningstagere, bidragsydere til et inspirerende 
Iværksætteri Topmøde. Kom og hjælp os med 
at udvikle og realisere drømmen om at skabe 
universets bedste iværksætterkultur i Frederi-
cia Kommune.

Iværksætteri Topmøde
Onsdag d. 16.11.2016

14.30 - 30 min.
Indskrivning

Den røde løber

15.00 - 20 min.
Velkomst, formål og program

Marianne Husted introducerer dagen 

og program. Kristian Drejer 

byder velkommen.

Stephen fortæller om

• Formål med dagen

• Hvad er en unikiværksætterkultur: 

Berlinfilmen (3-5 min.)

Marianne, Kristian, Stephen

15.20 - 10 min.
Hvad drømmer  
Fredericia Kommune om

Jacob Bjerregaard

• Hvad drømmer kommunen og 

Business Fredericia om

• Hvad tilbydes der allerede idag

• Marianne spørger ind til både 

Jacob og Kristian/faciliteter spørg-

smål fra salen 

Marianne

15.30 - 10 min.
Forventningsafstemning og  
icebreaker

• Snak om bordet. 

Hvorfor er du kommet idag og 

hvad er dine forventninger. - 5 

min.

• Snak i plenum. Eksempler på 

forventninger skrives ned på Flip-

over. - 5 min.

Marianne, Lise

15.40 - 20 min.
Oplæg: Michael Eis

Den modige iværksætter der tør ud-

fordre

• Introduceres kort af Marianne 

Marianne

16.00 - 5 min.
Spørgsmål og dialog

Hvad er en unik iværksætterkultur og 

hvad skal der være tilstede for at det 

lykkes?

Dialog med Michael og salen

Marianne, Kristian?

16.05 - 15 min.
Pause

16.20 - 25 min.
Drømmeiværksætterioutput

• Vi fortæller om mandagens work-

shop og viser filmen derfra.  

- 5 min.

• De udvalgte drømmeiværksætter-

kultur drømme præsenteres - og 

spørgsmål 

- 20 min. 

Marianne, Kim og Lise

16.45 - 30 min.
Walk&Talk Drømmeudstilling og 
iværksætterimenu

Der er “ferinisering” på alle manda-

gens drømme. 

Med bobler og snacks på iværksæt-

termenuen

Kim og Lise

17.15  - 50 min.
Drømmeiværksætteri tiltag

Grupperne udvælger og udvikler  

tiltag der kan realisere drømmene. 

De udvalgte tiltag visualiseres og 

beskrives. 

Kim og Lise

18.05 - 10 min.
Pause

Paneldebatten forberedes

Marianne

18.15 - 30 min.
Fremlægning og dalog

En repræsentant for hver gruppe fre-

mlægger, og diskuterer output.

Og hvad der skal til for at committe 

sig til at realisere dem.

Marianne

18.45 - 15 min.
Opsamling og afslutning

• Marianne samler op på dagen og 

forventningerne. 

• Stephen fortæller hvad der er 

næste skridt.

• Vi udvnævner alle deltagere til  

ambassadører.

 

Marianne, Stephen

19.00-20.00
Tapas og netværk

Kristian og Stephen siger tak for idag 

og byder på netværk og spisning

Opfordrer sig til at skrive sig på  

tiltagene

Drømmeiværksætteri 
Topmøde
Onsdag d. 16.11.2016

Vejledende program.  
Optimeringer foretaget  
op til og på dagen
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Foto:  
Fredericia Dagblad

Foto:  
Andreas Dyhrberg  
Andreasen, 
Budskabsfabrikken

Drømmeiværksætteri 
Topmøde - billeder fra dagen
Onsdag d. 16.11.2016
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Drømmeiværksætteri 
Workshop output
Mandag d. 14.11.2016
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Personlige drømme
Mandag d. 14.11.2016

På mandags workshoppen startede vi med 
at afdække deltagernes personlige drømme 
i forbindelse med iværksætteri. Både som 
opvarmning og udgangspunkt for at skabe 
fælles drømmeiværksætteri kultur billeder.

Det er samtidigt både eksempler på overord-
nede og specifikke drømme fra forskellige 
aldersgrupper, med forskellige baggrunde, 
hvoraf nogle gav input hvad de mener der 
skal være tilstede for at lykkes. 
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Personlige drømme
Mandag d. 14.11.2016

Eksempler på personlige drømme:

Lave App, som hjælper med Styling i 
hverdagen. Emilie 16 år, IBC Fredericia

Gøre livet lettere for børnefamilier i hver-
dagen. Janne 16 år, IBC Fredericia

Åbne restaurant i naturlige omgivelser. 
Sabine 17 år. IBC Fredericia

Skabe en virksomhed der er vellidt med 
en kultur hvor der er rart at være - hjælpe 
iværksættere på vej.  
Mette 31 år, Startup Support

Smartere trafik (generelt). Udvikle toge,  
busser og fly.  
Mathilde 13 år, Erritsø Fællesskole

Hjælpe, forstå, sætte mit præg på verden. 
Lige nu vil jeg være bolig arkitekt.  
Emilie 13 år, Skoleelev

Jeg drømmer om jeg kan gøre en foran-
dring. At jeg kan hjælpe folk.  
Katrine 13 år, Erritsø Fællesskole

Gøre en forskel. Løse et problem i verden 
eller for mennesker - opfinde noget der 
giver mening.  
Luxidan 23 år. Entoma

Skabe kreative samlinger - ”Creative 
gatherings. Skrive flere bøger. Lave kurser. 
Inspirere. Marianne, Fru Blomgren, www.
krea.guru

Drøm stort - før dem ud i livet - før det er 
for sent. Ejnar 53 år, Tænketank

Åbne virksomhedsskolen - hvordan starter 
man egen virksomhed. Annemette, IBC

Gøre en forskel. Skabe unikke oplevelser 
via innovation. Mikkel 16 år. HHX

Være projektleder /konsulent for folkesko-
len hvor jeg kun arbejder med projek-
ter - giver mig energi. Hjælpe, skubbe 
folkeskoleelever til at tænke anderledes. 
Majbritt 36 år, Erritsø Fællesskole, Lærer i 
matematik og talentvejleder

Have de rette rammer til netværk, spar-
ring, vækst, samarbejde og mulighed for 
at hjælpe andre på vej. Internationalt miljø.  
Lasse 23 år, we3D

Et godt solidt firma med en solid økonomi 
og et udfordrende miljø.  
Per 26 år, Design by Lehmann

Starte en spilcafé.  
Camilla og Peter 26 år, Table Top Tavern

Eksempler på hvad der skal være tilste-
de for at lykkes

Penge (sekundært).  
Fællesskab - kontor etc.

Tid, penge, tålmodighed, kontakter

Samarbejde med firmaer. Investeringer

Samarbejde med andre om drømme og 
udvikling

Tid, samarbejde, donere, frivillige, et fæl-
lesskab.

Tid, passion, penge, netværk, startup 
sparring/rådgivning

Et kreativt rum - evt. mobilt. Sparring med 
andre ligesindede. Kursus kompagni.

Større økonomisk støtte. Støtte fra rege-
ring/kommune. Sted at være.

Samling af kræfter ift. byen. 

Kapital

MOD - turde at gå med underbukserne 
udenpå tøjet.

Faciliteter, åbne miljøer, unge mennesker, 
begyndere, erfarne iværksættere. Karma 
kapital? Business mentor? Business An-
gels.

Et stort sted med nogle innovative perso-
ner/firmaer. Et godt produktionsværksted 
(vil gerne betale for det). Reklame.
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Fælles iværksætteri kultur billede 
og afstemning
Mandag d. 14.11.2016

Deltagerne sad i grupper ved bordene. Og 
efter at have lavet og delt deres personlige 
drømme, skabte grupperne fælles billede 
på, og beskrev deres drøm om en iværk-
sætterikultur i Fredericia Kommune og 
hvad den består af.

Vi havde på forhånd i talesat hvad vi mener 
med ”kultur” og vist en film fra Berlin og 
kulturen og tiltag der.

Fx at kultur udover at være services og 
tiltag, også er hvad byen byder på iøvrigt.

Hver gruppe skabte et fællesbillede, og alle 
deltagere stemte efterfølgende på 3 bille-
der der skulle fokuseres, videreudvikles på, 
og bidrages til om onsdagen.

I det følgende vil blive vist alle gruppers 
fællesbilleder, med de tre udvalgte først.

Hvert fællesbillede blev præsenteret  
i plenum - og bliv filmet. Disse film kan 
med fordel ses som supplement til be-
skrivelserne. De kan tilgås iflg aftale med 
Business Fredericia.
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Fælles iværksætteri kultur billede 
Udvalgt: Gruppe 2
Mandag d. 14.11.2016



Skaber gode historier 
igennem design

Fælles iværksætteri kultur billede 
Udvalgt: Gruppe 3
Mandag d. 14.11.2016
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Fælles iværksætteri kultur billede 
Udvalgt: Gruppe 4
Mandag d. 14.11.2016
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Fælles iværksætteri kultur billede 
Gruppe 1
Mandag d. 14.11.2016
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Fælles iværksætteri kultur billede 
Gruppe 5
Mandag d. 14.11.2016
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Fælles iværksætteri kultur billede 
Gruppe 6
Mandag d. 14.11.2016
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Fælles iværksætteri kultur billede 
Gruppe 8
Mandag d. 14.11.2016
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Drømmeiværksætteri 
Topmøde output
Onsdag d. 16.11.2016
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Tiltag og løsningskort
Onsdag d. 16.11.2016

På onsdags workshoppen blev de ud-
valgte billeder fra om mandagen sat i spil, 
samt de resterende billeder blev udstillet.

Efter at vi havde fremlagt de 3 billeder, 
ved at vise videoer fra mandagsgrupper-
nes præsentationer. Gik deltagerne om 
onsdagen på opdagelse i disse, samt 
udstillingen iøvrigt og valgte hvilket billede 
og tiltag de godt kunne tænke sig at ar-
bejde videre med.

Grupperne blev dannet udfra hvad man 
havde valgt.

De udviklede derefter videre på ideerne og 
bidrog selv med forslag og detaljering til 
disse.

Hver gruppe lavede et billede på tiltaget, 
og udfyldte et løsningskort, som de til 
sidst præsenterede i plenum.

Disse præsentationer blev også dokumen-
teret på video og kan tilgås via aftale med 
Business Fredericia.
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Tiltag og løsningskort
Onsdag d. 16.11.2016

På de følgende sider har vi på bag-
grund af de skrevne løsningskort, 
kort reflekteret over de forskellige 
oplæg. Der blev også optaget vi-
deo man bør lave en mere fyldest-
gørende beskrivelse udfra.

Bülow Torv 
Et godt navn der giver minder om en 
markedsplads. At fremvise virksom-
heder på en eller anden måde lyder 
som en god idé. ”Skabe Fredericias 
fremtid” er et positivt udsagn - hele 
tiden forbinde iværksætteri med by-
ens karakter og udvikling - ligesom i 
Berlin.

Dream Big House 
Baseret på tiltag 2 
Idéen med at større virksomheder er 
god, da det også kan være med til 
at supplere et sted som Bülows, og 
sprede både iværksættere og mu-
ligheder udover kommunen. Det har 
også potentiale at man fra virksom-
hedens side samtidig kan rådgive og 
evt. på andre måder hjælpe iværk-
sætterne i huset. Et ”Socialt innovati-
ons center”.

At gøre opholdet tidsbegrænset  
skaber dynamik og muligheder for 
flere
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Tiltag og løsningskort
Onsdag d. 16.11.2016

Ung Bülow 
At fokusere på et ungt iværksætter 
segment, udover bredden iøvrigt, sy-
nes at have et stort potentiale. Vi op-
levede på workshops hvor bevidste 
mange unge er, samt interesserede i 
at finde sammen og lade sig inspirere 
af hinanden. 

Et ungt mere selvstændigt iværksæt-
ter miljø udover hvad der forsøges 
udviklet på fx skolerne, skiller sig 
også ud fra hvad man ellers ser for-
søgt andre steder.

Pointen med at lade de unge indrette 
selv er god, da det invitere til at give 
ejerskab og indflydelse.

Iværksætteri med havudsigt 
Baseret på gruppe 4 
Fletværk og ikke bare netværk.

 Business Fredericias medlemmer til-
kendegiver fx allerede ved tilmelding i 
hvilket omfang de vil og kan bidrage?
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Tiltag og løsningskort
Onsdag d. 16.11.2016

”Know-who” og ”know-how”  
ordning 
Baseret på gruppe 4 
En interessant opdeling i to vigtige 
behov. At give ”passionen lov til at 
blomstre” er vigtigt, da man altid skal 
være påpasselig med at understøtte 
drømmen og ikke overtage den.

7000 needs 
”Crowd-knowledge” lyder som et in-
teressant begreb og tiltag. En moder-
nisering af netværkstanken, der bliver 
gjort mere konkret og aktiv.

Her synes der især at være fokus på 
at tage iværksætteren til ”the next 
level”. 

Det kan inspirere til at tænke indsat-
ser/tilbud delt op i ”raket-trin”: Iværk-
sætter-raketten?
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Find det grå guld 
Baseret på gruppe 3 
Udnyttelse af tid og ressourcer hos 
ældre erfarne. Udvikling af en plat-
form hvor det er disse der tager initi-
ativet til at hjælpe, især på idéudvik-
lingsstadiet.

Her skal man være påpasselig med 
at give plads til visioner/drømme man 
måske ikke helt forstår, men man for-
står at være med til at bidrage til dem 
på en måde så de løftes.

Lidt jordbundenhed skader dog heller 
ikke, som erfaringen kan give.

”Scenen” 
En ”legestue” med rådgivere fra er-
hvervslivet. Et dejligt uformelt begreb 
der giver luft under vingerne.

Det lyder som en god idé at forma-
lisere aktiviteten som et fast muligt 
indslag på enhver iværksætters dags-
orden.

Ikke kun rådgivning 1:1, men med 
flere - både mere erfarne og andre 
på ens eget niveau, der kan deltage, 
bidrage og lytte med. Med mulighed 
for et tættere parløb fremadrettet.
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Udnyttelse af netværk 
Lær at handle med hinanden i net-
værket. 

Meget kort fortalt, men en god idé, 
der er med til at kvalificere og udvikle 
vore måder at netværke på. 

Ikke kun: Hvad kan vi udveksle og 
samarbejde omkring - men også 
HVORDAN kan vi gøre det

Bidrager til konkret udvikling af egne 
og fælles mål. At skabe ”win-win” 
situationer, ligesom man gør i en  
deleøkonomi.
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Konklusion og anbefalinger

Mandag delkonklusion

Det var positivt at møde så mange unge 
deltagere om mandagen der viste sig at 
have mange drømme og var gode til at 
gå ind i opgaverne og bidrage. Ligeså var 
der repræsentanter fra andre aldersgrup-
per og baggrunde, som indgik naturligt i 
work–shoppen og ligeså var meget aktive.

Der var også deltagere der gik før tid, eller 
fandt et lidt anderledes fokus end de an-
dre grupper. Men i alle oplæg kan der fin-
des god inspiration til det videre arbejde.

Det er tankevækkende at det lige var 
fællesbillede 2-3-4 der ”gik videre” til om 
onsdagen, men de repræsenterer hver 
især et stort ønske om fællesskab, både 
via netværk og fysiske rammer. Ligeså 
gjorde de fleste af de andre fællesbilleder. 
Og flere af de samme ønsker går igen i 
deres personlige drømme, hvad angår 
”hvad der skal til for at lykkes”. 

Det er vigtigt at kigge på alle drømmene, 
da selvom nogle kan virke mere ukonkrete 
end andre, så er der inspiration at hente. 
Fx havde en gruppe stort fokus på kvin-
der - hvilket kan inspirere til der også skal 
laves en fokuseret iværksætter indsats 
overfor denne gruppe?!

Vi havde også mulighed for at tale med 
nogle af deltagerne efter workshoppen, 
og her kom mere personlige og ”politiske” 
udsagn, såsom at man mener at  

Fredericia Kommune ikke helt lever op til 
hvad de siger det gerne vil gøre.

En pige sagde at hun oplevede en bedre 
service og imødekommenhed i Kolding´, 
men hun helst vil føle sig velkommen i sin 
”egen ”by.

Onsdag delkonklusion

Onsdag var der topmøde som var meget 
velbesøgt. Der blev vist en rigtig god 
energi og engagement i arbejdet med at 
være med til at give bud på opfyldelsen af 
mandagsdrømmene.

På samme måde tyder alt på at deltager-
ne gerne vil bidrage til det videre arbejde. 
Så der derfor er god grobund for at få 
dem involveret i det videre arbejde, fx 
igennem dannelsen af arbejdsgrupper.

Det var enormt interessant i den sidste 
præsentation, at det var repræsentanter 
fra pressen der var tilstede, der på vores 
opfordring også havde givet deres bud.

Det understreger at det er vigtigt at få 
god bredde på input forskellige steder fra. 
Både enkeltpersoner, firmaer, organisa-
tioner og institutioner i byen som netop 
pressen.

De gik også lidt udover rammerne af de 
præsenterede billeder, og kom med bud 
på blandt andet en infrastruktur i Frederi-
cia der vil være med til at kunne bidrage til 
en unik iværksætterkultur.

Samlet konklusion

Der er ingen tvivl om at vinklen med at af-
dække hvad der drømmes om i byen, for 
at arbejde videre med disse, har et stort 
potentiale, og den rigtige vej at gå.

De medvirkende om mandagen gav posi-
tivt udtryk for at føle sig hørt. Hvor vi der 
stod ”udenfor” og ikke deltog, måske kun-
ne opfatte deltagerne som om de kedede 
sig, eller var uengagerede - er det ofte 
præcist det modsatte der gør sig gælden-
de. At man er fokuseret og koncentreret.

På samme måde oplevede vi på Topmø-
det at deltagerne var mere end villige til at 
være med til at løfte og videreføre drøm-
mene. 

Det viser sig også i andre sammenhæn-
ge at nedefra- og op princippet i en 
udviklingsproces, er med til at motivere 
og inspirere pga den ”virkelighedsnære” 
tilgang.

Det er rigtige mennesker, med reelle 
drømme og behov - og ikke egne anta-
gelser der tages udgangspunkt i. Dermed 
kan man også bedre kvalificere sine valg 
- og sikre at det man vælger at implemen-
tere også er noget modtageren er ægte 
interesseret i at benytte sig af og/eller in-
vestere i. Ikke mindst via sit medejerskab i 
processen.

Derfor er det fremadrettet også vigtigt at 
blive ved med at lytte og samarbejde tæt 
med de man gerne vil skabe noget for. 
Og bruge input konstruktivt, hvis det man 
allerede tilbyder af forskellige grunde ikke 
lige er blevet genkendt eller opfattet.

Dertil kræves der forskellige sideløbende 
strategier. Både hvad angår udviklingen af 
tiltag, men ikke mindst at der kommuni-
keres både bredt, men også præcist mod 
både den samlede og de enkelte målgrup-
per.

Konklusionen må være at der et stort 
ønske om fællesskab omkring det at være 
iværksættere i Fredericia. Både hvad an-
går fysiske steder og netværk. Dertil kom 
der mange idéer.

Overordnet har man hørt nogle af dem før, 
men det er nuancerne i forslagene man 
skal være opmærksomme på - som er 
med til at skabe unikke tilbud og en unik 
iværksætterkultur i Fredericia Kommune.
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Overordnede tiltag og tilgang

Det anbefales at skabe en fokuseret  
platform - fx kaldet  
STARTUP FREDERICIA (Dream Big) 
- enten sidestillet med Business Fredericia eller som 
erstatning for denne. Dermed toner man rent flag iht. 
kommunens ambitioner og vil adskille sig fra andre byer. 
START_UP kan både dække over at starte nyt, men 
inviterer også til at etablere sig med udefra kommende 
virksomheder i kommunen. Udover det er et kendt inter-
nationalt begreb - som fx kendetegnet i Berlin filmen.

Favn bredt, men fokuseret.  
Fra ung til gammel - både hvad angår alder, men også 
hvor man er i forløbet med sin virksomhed. Pas dog på 
med ikke at sprede kommunikationen for meget over for-
skellige kanaler. Dette kom til udtryk på mandagsworks-
hoppen, hvor der blev udtrykt forvirring over de for-
skellige ”organer” i kommunen. Business Fredericia, 
Fredericia C. osv.

Hav internationale ambitioner.  
Kommuniker også på engelsk/ 
internationalt 
Gå udover ambitionen om alene at skabe Danmarks 
bedste iværksætterkultur. Tilgodese også alle de ikke 
dansk-talende i kommunen, samt bliv attraktiv også for 
udenlandske virksomheder og iværksættere.

Skab fælles og ”outsourcede” miljøer 
hvor man kan mødes, netværke, arbejde 
og gerne overnatte 
- Der er et stort ønske om at etablere et iværksætter-, og 
måske endda innovationsmiljø på Bülows Kaserne. Men 
også med muligheden for at etablere andre steder i byen 
hvor muligheden gives for at få arbejdsplads, og skabe 
netværk. Idéen med at kunne tilbyde midlertidige ”iværk-
sætter-lejligheder” fra kommunens side synes vi også er 
god. Både til brug af lokale og besøgende udefra.

Hav fokus på udviklingen af unikke net-
værk - også kaldet fletværk 
- både for mentorship, sparring, videndeling og ydelser 
hvor man kan supplere hinanden. 

Samskab på tværs af mål- og interesse-
grupper ved udviklingen af de forskellige 
tiltag 
- fx igennem etableringen af arbejdsgrupper. Inddrag da 
ligesom på workshops repræsentanter fra de forskellige 
aktører. Både brugere og bidragydere. Udviklingen kan 
bl.a. inkludere afholdelsen af flere workshops fokuseret 
på et bestemt output. Se ”forslag til udviklingsproces”.

Få potentielle og nuværende iværksætte-
re til at føle sig velkomne og klædt på! 
- Alle potentielle og nuværende iværksættere skal ikke 
være i tvivl om hvad kommunen kan tilbyde ift. at udvikle 
og drive sin forretning. Og at man kan være en aktiv del 
af at være med til at drive udviklingen på området.

Lyt, lyt, lyt 
Som Jonathan Løw også siger: ”Listen louder”. Proces-
sen med at afdække drømme og behov slutter ikke her. 
Bliv ved med at få inspiration til hvad der drømmes om, 
hvilke idéer man har, og hvilke tiltag man skal prioritere 
og udvikle for at understøtte opfyldelsen af både person-
lige og fælles drømme.

Hjælp med at fortælle og dele historierne 
- flere udtrykte ønske om at kunne få en platform hvor 
man kan fortælle om sin virksomhed. Dette kan også gø-
res på START_UP FREDERICIA - som ikke kun fortæller 
om dem som har etableret i det centrale iværksættermil-
jø, men også de der er placeret andre steder i kommu-
nen.

Støt - ikke bær! 
Nogle gange skal man heller ikke ”hjælpe for meget”. 
Men da hellere bare ”give nøglen væk”. Dvs. sige stille 
nogle rammer til rådighed som man da selv kan være 
med til at udfylde. Her var forslaget med selv at indrette 
sit kontor, fx på Bülows med egne møbler - et godt ek-
sempel.

Det skal ikke være Kommunens hus - men ”Vores hus”.
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Det anbefales at udvikle sammen med 
både brugere og bidragsydere igennem en 
iterativ proces.

En sådan proces kaldes også ”de-
sign-tænkning”, og vises på mange for-
skellige måder.

Her har vi vist ”den dobbelte diamant”, 
som visualiseret og beskrevet af det  
britiske ”Design Council”. 

I de to workshops kan man godt sige vi har 
været igennem den første ”diamant”, og 
står da for at skulle igennem den næste, 
for at prioritere og færdigudvikle tiltag.

Læs mere om processen her:

http://www.teknologisk.dk/design-thin-
king/37321

Forslag til udviklingsproces
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