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/ INTRODUKTION

Realisering af drømme
Svendborg er et unikt sted med et stort potentiale i forhold til 
kreativt iværksætteri. Svendborg har allerede en stor kreativ 
klasse og har enestående muligheder for at blive et samlings-
punkt for kreative iværksættere, som ønsker at kombinere livet 
som ambitiøs iværksætter med tid til familien og ro til fordy-
belse i skønne omgivelser. Der er dog nogen, som tøver med 
at flytte væk fra storbyerne og til Svendborg og flere af dem, 
der flytter hertil, flytter endda væk igen, fordi der er tvivl om 
muligheden for at skabe et spændende arbejdsliv, som kan 
matche storbyernes tilbud, inspiration og sparring. 

Men hvad nu hvis der i Svendborg var et hus, som var noget 
helt særligt i forhold til kreativitet og iværksætteri? Hvad nu 
hvis der var masser af potentielle kolleger, samarbejdspartne-
re og et grundlag for etablering af sociale relationer, som man 
kunne møde gennem dette hus? Og hvad nu hvis både kom-
mune og erhvervsliv aktivt bakkede op om at skabe et kreativt 
vækstcentrum på Sydfyn? Kort sagt, hvad hvis der var et sted, 
hvor man kunne finde et miljø og et fagligt fællesskab, som var 
så attraktivt, at man gerne ville flytte langt for at være en del 
af det? Det er lige netop dét iværksætterhus, som vi i nærvæ-
rende idéoplæg vil tegne et billede af.

Fremtidsfabrikken
Idéoplægget til det kommende iværksætterhus udspringer af 
Fremtidsfabrikken, som har etableret et uddannelsesforløb 
BOOST Sydfyn for kreative iværksættere på Sydfyn. Udover 
at facilitere uddannelsesforløb skal projektet ende ud med 
et fysisk iværksætterhus inden sommeren 2014. Gennem 
BOOST-uddannelsen er der skabt et fysisk møde mellem en 
stor mængde kreative iværksættere, der før ikke har kendt til 
hinandens eksistens og som har haft stor glæde både person-
ligt og fagligt af at få kendskab til hinanden, hvilket understre-
ger behovet for et fysisk sted, som kan facilitere dette møde 
kontinuerligt.
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Foto fra workshop på Frederiksø

Det skal smitte! Der skal være nogen, der 
smitter andre med deres energi. Så er det 
ligemeget om det er en massør, webdesig-
ner eller vinbonde.

Jannich, iværksætter i Svendborg



Baggrund
I forbindelse med udviklingen af et iværksætterhus er det 
grundlæggende at spørge, om der er et behov. Derfor har 
Svendborg Kommune og Kalmer & Hvass Arkitekter indgået et 
samarbejde om at undersøge behovet for et iværksætterhus i 
Svendborg og udarbejde idéoplæg på baggrund af dette.

Det primære formål med ideoplægget har været at indsamle 
tilstrækkelig viden til at skabe nogle succesfulde rammer for et 
iværksætterhus i Svendborg. Med succesfuld menes et velbe-
søgt og aktivt hus. Det vil aldrig være muligt at foretage en ud-
tømmende afgrænsning af de faktorer, som har indflydelse på 
succesen. Hertil kommer at  proces kompliceres ydermere af 
de lokale betingelser, som skal indarbejdes i projektet og der-
med udelukker alle former for kopiering. Ved afgrænsning af 
undersøgelsen har vi derfor ladet os inspirerer af de faktorer, 
som andre iværksætterhuse/ledere, bruger og interessenter 
har lagt vægt. Dette har givet en mangfoldig vifte af succes-
faktorer, som spænder fra en personkaraktestik af brugerne til 
hvorledes huset skal brande sig. Det vil være op til modtage-
ren af ideoplægget at prioritere og supplere faktorerne i forhold 
til det endelige iværksætterhus.

Processen
Indledningsvis har vi været rundt i landet for at lade os inspirere 
af andre succesfulde huse for kreative iværksættere. Målet har 
været at få en dyb forståelse for, hvad det er, der kendetegner 
de huse, som lykkes med at skabe et unikt og attraktivt miljø 

for deres brugere. Vi har kastet vores blik på Lynfabrikken i 
Århus, Republikken og The Hub i København samt Spinderi-
hallerne i Vejle. Efter at have været rundt i landet og orientere 
os har vi vendt blikket mod Svendborg og de lokale kreative 
iværksættere. For at sikre at idéoplægget afspejler behovene 
blandt netop de lokale kreative iværksættere, har vi kontinuer-
ligt involveret dem på flere måder i processen. Vi har arbejdet 
med kvantitativ indsamling af data i en spørgeskemaunder-
søgelse og kvalitativ indsamling af data gennem kvalitative 
interviews med stakeholders og potentielle brugere. Endelig 
har vi designet en storskala-workshop på Frederiksøen for 150 
lokale iværksættere og andre interesserede, hvor vi gennem 
et  specialdesignet workshopmateriale inviterede deltagerne til 
at hjælpe os med at designe det kommende iværksætterhus. 
Tilsammen danner det grundlaget for dette idéoplæg.

Hvad kendetegner et vellykket iværksætterhus? 
På baggrund af vores registrering af succesfulde iværksætter-
huse rundt om i landet, samt vores involvering af lokale iværk-
sættere, har vi udviklet en model for, hvad der kendetegner et 
vellykket iværksætterhus. Modellen består af de tre grundele-
menter, som er menneskerne, rammerne og relationerne. 
Menneskerne er opdelt de i interne brugere, som har en fast 
arbejdsplads i huset, og de eksterne brugere, som benytter hu-
sets faciliteter og deltager i aktiviteter. Huset er rammen, som 
faciliterer mødet mellem brugerne og danner dermed rammen 
for de relationer, der skabes i og udenfor huset. Det er ud fra 
disse tre elementer dette idéoplæg er bygget op. Samspillet er 
illustreret i modellen på modstående side.

/ INTRODUKTION
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Foto fra Republikken

Rammerne

Menneskerne

Relationer

Model af iværksætterhus



/ MENNESKERNE

Mennesker der brænder for det de laver
Så kort kan man egentlig beskrive, hvad det er for menne-
sker, der skal kendetegne et kommende iværksætterhus for at 
det bliver en succes. Det skal være mennesker med passion, 
mennesker, der brænder for noget og inspirerer. Det gælder 
både for personalet, husets iværksættere eller udefrakom-
mende brugere. Som Emil, leder af Republikken i København, 
sagde til os: “Kultur er båret af mennesker. Derfor er kulturen i 
et hus helt afhængig af de mennesker, der bebor og er brugere 
af huset”. 

Visioner og iværksætterånd
Da vi i september og oktober måned besøgte iværksætterhu-
sene var der én ting, der slog os meget stærkt. Lynfabrikken, 
Spinderihallerne, The Hub og Republikken var i ligeså høj grad 
Lasse, Lene, Peter og Emil, som er de respektive ledere af 
husene. Det var tydeligt for os, at de som mennesker og ledere 
havde en vision og et projekt, som de alle levede gennem de 
respektive huse. De havde haft et ønske og en stærk trang til 
at skabe et sted for ‘nogen som dem’, et sted som kunne gøre 
deres og andres drømme til virkelighed. Alle steder var altså 
blevet til på baggrund af meget stærke personlige visioner, og 
alle fire ledere er i høj grad kendetegnet ved at være iværk-
sættere med en vision, som de levendegør og inviterer andre 
ind i. 

Facilitatorer i højere grad end ledere
Vi kan se hvordan Lasse, Lene, Peter og Emil tegner ånden og 
kulturen i huset. De er tydelige i hverdagen ved helt konkret at 
være fysisk tilstede en stor del af tiden, i caféerne eller rundt 
om i huset. De er tilstede på en ligeværdig måde, hvor de be-
tragter virksomhederne som kolleger og sparringspartnere. De 
optræder altså i meget højere grad som facilitator af en ånd og 
en kultur end som traditionelle ledere. Det fremhæves også af 
flere af brugerne, som Jette og Ruth fra Lynfabrikken der ser 
det som yderst positivt og faktisk også som en nødvendighed. 
Hvis de kom ind et sted, hvor lederen tog en mere traditionel 
lederrolle, ville det minde om ‘en børnehave’ og i værste fald 
være undergravende og ødelæggende for kulturen og den in-
spirerende ånd. 

Storby og provins
I de store byer som København og Århus er der et større 
‘kundegrundlag’ og derfor muligt at lave mere nicheprægede 
iværksætterhuse. I Svendborg bliver det derimod en styrke at 
kunne favne bredt, hvilket også fremhæves af lokale iværk-
sættere gennem vores kvalitative interviews. De fremhæver 
ønsket om en spredning af husets brugere på tværs af køn, 
alder, branche og etableringsgrad. Målet er derfor ikke at etab-
lere en version af Lynfabrikken eller Republikken i Svendborg, 
men at skabe et hus, som er unikt for lige netop Svendborg og 
som bærer præg af Svendborgs unikke kvaliteter.
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Det er ikke bare arbejde for os. Vi er også 
iværksættere selv.

Emil, leder i Republikken

“

Foto af Emil fra Republikken



Engagement og professionalisme
Der er ingen tvivl om, at det er helt essentielt hvilke virksomhe-
der, der sidder i huset, da de i høj grad bliver medskabere og 
bærere af kulturen og dermed husets ‘brand’. 

Gennem besøgene hos de fire iværksætterhuse, vores inter-
views og workshop med lokale iværksættere, har vi erfaret, 
at det er essentielt, at de virksomheder, der sidder i huset er 
kendetegnet ved professionalisme og engagement. Som en af 
de lokale iværksættere vi talte med formulerede det “Hvis man 
sidder der, er man iværksætter i en særlig god klasse”. Det 
bliver altså et kvalitetsstempel for de virksomheder, der sidder 
i huset, at have en arbejdsplads i huset. Derfor er det vigtigt 
fra starten at få virksomheder ind i huset, som netop er profes-
sionelle og engagerede, så det smitter positivt af på husets 
‘brand’, som igen smitter positivt af på virksomhederne.
 
En af Lynfabrikkens virksomheder fortalte os, at hun i starten 
havde fravalgt Lynfabrikken, da hun ikke syntes stedet på det 
tidspunkt var professionelt nok. Hun ønskede ikke, at dette 
skulle smitte negativt af på hendes virksomhed og fravalgte 
derfor at have arbejdsplads på Lynfabrikken. Da hun nogle 
år senere igen besøgte Lynfabrikken, erfarede hun, at stedet 
havde udviklet sig i retning af en mere professionel arbejds-
plads og valgte derfor at søge om at blive medlem.

En af de lokale iværksættere vi har talt med påpeger, at det 
vil være positivt, hvis de virksomheder der starter op i huset 
fra start, har en vis etableringsgrad. På den måde trækker de 
nemlig hver sine netværk med ind i huset og er på den måde 
med til at etablere og styrke husets brand som samlingspunkt 
for engagerede og professionelle iværksættere. Som det også 
understreges af en af iværksætterne, er det dog vigtigt, at alt 
dette foregår i en atmosfære, som et helt nede på jorden “Det 
må ikke gå hen og blive for højrøvet”. Det skal altså være den 
gode blanding af professionalisme og det at være helt nede 
på jorden.

Diversitet i faglighed, alder og etableringsgrad
Under workshoppen og de kvalitative interviews med lokale 
iværksættere går det igen, at der er et stærkt ønske om mang-
foldighed. Som en af grupperne til  workshoppen beskriver det 
“Vi ønsker mangfoldighed, mange forskellige typer af virksom-
heder. Plads til alle lige fra bådbyggere, arkitekter, it-eksperter, 
konsulenter, mennesker som har den unikke idé, som kan 
være med til at skabe interesse, vækst og opmærksomhed”. 
Det skal altså være iværksætteri på tværs af faggrænser og 
flere fremhæver ønsket om, at der er en god spredning af hu-
sets brugere på tværs af køn, alder, branche og etablerings-
grad.

/ MENNESKERNE // interne brugere

09



Hvad mangler vi af kompetencer for at de 
virksomheder, der er her kan løfte deres 
opgaver?

Lene, leder i Spinderihallerne

“

Foto af Lene fra Spinderihallerne
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Foto fra Republikken
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Manglende fornyelse

Fornyelse



Virksomhedens livscyklus
En anbefalingsværdig måde at sikre diversiteten er ved at tage 
udgangspunkt i livscyklusmodellen for en virksomhed.  Her 
skal man gerne have en sammensætning, hvor langt største-
delen er repræsenteret i de to vækstperioder for henholdsvis 
nystartede virksomheder og fornyede virksomheder. Hertil kan 
det anbefales at supplere med en mindre gruppe af kommen-
de iværksættere, som repræsenterer brugere i opstartsfasen. 

Optagelsen af nye brugere
I alle de fire iværksætterhuse vi har besøgt, er der en klar be-
vidsthed om optagelsen af nye brugere, og alle fire huse har 
en form for selekteringsproces for at sikre, at det er de rette 
virksomheder, som får arbejdsplads i huset. Der fokuseres 
på professionalisme og kompetencer, men i høj grad også på 
personlighed. Det kræver, at man som person er indstillet på 
fællesskabet og er villig til at give og udveksle med de andre 
virksomheder.

Det er som nævnt fælles for alle de fire huse, at der foregår 
en selekteringsproces, når der skal optages nye medlemmer, 
men der er individuelle forskelle i hvordan denne selektering 
foregår og ud fra hvilke kriterier, der selekteres. Fælles for alle 
er, at der i et optagelsesforløb indgår en personlig samtale, så 
det er muligt at få en fornemmelse af, hvordan personen pas-
ser ind i fællesskabet med de andre virksomheder. Hos The 

Hub arbejder man med en decideret ’selv-selektering’, hvor 
virksomhederne baseret på en samtale og en rundvisning selv 
er med til at vurdere om deres identitet stemmer overens med 
The Hubs identitet, som er centreret omkring bæredygtig og 
social innovation. Nogle steder går man meget op i, at der skal 
fremvises eksempler på arbejde, andre steder vælger man pri-
mært ud fra personligheden. Nogle steder er det ledelsen, der 
står for udvælgelsen af nye medlemmer, andre steder er det et 
råd af medlemmer der tager den endelige beslutning. Der er 
altså mange forskellige procedurer for optagelsen af nye med-
lemmer, og det er vigtigt, at iværksætterhuset i Svendborg fin-
der sin egen model. Vores generelle anbefaling vil dog være, 
at tænke brugerne sammensat på tværs af køn, alder, branche 
og etableringsgrad, hvor det, der er det fælles, er en smittende 
passion for det man beskæftiger sig med.

/ MENNESKERNE  // interne brugere
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/ MENNESKERNE // eksterne brugere

Et sted hvor man har lyst til at være
Udover de interne brugere, som har en arbejdsplads i huset,  
vil der være mange andre brugere, som benyttet husets fa-
ciliteter og aktiviteter. Vi har valgt at kalde de brugere, som 
ikke har en fast arbejdsplads i huset, for de eksterne brugere. 
Den rolle huset skal spille for de eksterne brugere kan helt kort 
beskrives som en af deltagerne på vores workshop på Fre-
deriksøen gjorde det: “Det skal være et hus man har lyst til at 
komme i og har lyst til at vise frem. God kaffe, lækker mad, et 
sted hvor man kan læse sin avis (hele dagen)”. Det skal altså 
helt grundlæggende være et sted, hvor man har lyst til at være 
og til at opholde sig i lang tid af gangen, fordi der er tænkt over, 
at det skal være både rart og inspirerende og samtidig udstråle 
kvalitet. På den måde bliver det, som beskrevet i citatet, også 
et sted, man har lyst til at vise frem for andre. Det bliver et 
sted, som også de eksterne brugere kan være stolte af og føle 
ejerskab for. Et sted, hvor man har lyst til at invitere netværk og 
forretningsforbindelser på kaffe, når de er i byen, fordi man er 
stolt af stedet og stolt af at være en del af netværket omkring 
stedet.

En bred vifte af eksterne brugere
Vi forestiller os en bred vifte af mulige eksterne brugere. Det 
kan være andre selvstændige, som har kontor andetsteds, men 
som ønsker at være en del af husets netværk og bruge husets 
faciliteter som møderum, konferencefaciliteter og arbejdsca-

féen. Det kan være lokale, som ønsker at deltage i husets for-
skellige foredrag og aktiviteter. Det kan være virksomheder, 
som køber et ‘innovationsforløb’, hvor de lejer sig ind i huset 
en eller flere dage og får faciliteret en innovationsworkshop af 
nogle af husets virksomheder. Innovationsforløbet kunne også 
være tilpasset børn og unge i samarbejde med byens skoler. 
Det kan også være iværksættere, som er bosiddende i an-
dre dele af landet, men som benytter sig af et ‘refugie’-ophold, 
hvor de kan have arbejdsplads i huset i en begrænset periode, 
hvor de fordyber sig i et givent projekt, mens de eksempelvis 
er indlogeret på en lokal bed&breakfast. Det er kun fantasien, 
der sætter grænser. 

Netværk og faglig sparring 
Under workshoppen kom det frem, at der er en bred interesse 
i at bruge huset til netværk og faglig sparring. Som én beskri-
ver relationen mellem de interne og de eksterne brugere: “De 
sparrer med de interne brugere. F.eks stiller de interne bru-
gere op og får eksterne brugere til at evaluere, får nye idéer, 
brainstorm mv.” En anden nævner “Netværk. Ny arbejdskraft. 
Nye idéer. Faglig sparring”. En ærøboer er også interesseret 
i muligheden for at bruge huset som platform for at netværke, 
når vedkommende er i Svendborg, hvor huset fungerer som 
en form for fleksibelt ‘udekontor’. 
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/ MENNESKERNE // eksterne brugere

Forlængelse af eksisterende arbejdspladser 
Mange ønsker i det hele taget på denne måde at benytte sig 
af husets faciliteter som en forlængelse af deres eksisterende 
arbejdspladser. Nogle nævner ønsket om at “Leje sig ind til 
præsentation af produkter, café/konferencerum” og “rammer 
til workshops – værksteder – idéudvikling” samt at huset kan 
blive et “alternativ til traditionelle konferencesteder”.  En næv-
ner også, at den værdi huset skaber for eksterne brugere er, at 
det “Giver mulighed for at samle kunder”. Man kunne på denne 
måde forestille sig, at de iværksættere, som på nuværende 
tidspunkt har hjemmekontor, vil have en stor interesse i at bru-
ge huset som platform for kundemøder. Som en af iværksæt-
terne sagde til os “Jeg gider ikke invitere kunder derhjemme, 
og de skal gå inden kl. 15, der kommer min søn. Det går ikke”. 
Huset kan altså bidrage til iværksætternes professionalisme 
ved at være den indbydende, inspirerende og professionelle 
ramme for et kundemøde.

Vi kan samlet set sige, at der er en stor spændvidde i ønsket 
om at benytte huset fra de eksterne brugeres side. Det er alt 
fra et kundemøde i caféen over faglig sparring og til at benytte 
sig af større konferencefaciliteter, samt deltagelse i huset ak-
tiviteter.
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/ RAMMERNE

De fysiske rammer understøtter identiteten
Faciliteter, aktiviteter og selve organisationen danner tilsam-
men rammerne omkring iværksætterhuset. Menneskerne er 
kulturbærende, og de rigtige brugere er grundlaget for et suc-
cesfuldt hus. For at tiltrække de rette profiler skal rammerne 
understøtte brugernes behov for at drive deres virksomhed, 
samt styrke mulighederne for at skabe relationer, søge spar-
ring og inspiration, men også spejle eller endda forstærke virk-
somhedernes identitet. 
 
Inspirerende rammer
Bygningens karakter og beliggenheden er afgørende i forhold 
til at skabe et succesfuldt iværksætterhus. En central og syn-
lig beliggenhed er at foretrække i forhold til livet i caféen og 
branding af huset, men er ikke afgørende, hvis bygningen er 
karakterfuld nok. Flere af de succesfulde iværksætterhuse er 
beliggende i gamle spændende konverterede industribygnin-
ger, hvilket ikke nødvendigvis er et krav, men det skal være en 
bygning med en særlig karakter og atmosfære. En bygning i 
et plan vil være at foretrække, da det øger det tilfældige møde 
mellem brugerne i det daglige. Generelt skal det være en byg-
ning, hvor man føler sig beriget i det øjeblik man træder ind ad 
døren. Det har stor betydning, hvilken bygning der danner de 
fysiske rammer og ikke mindst, hvordan rammerne udnyttes i 
forhold til funktioner og aktiviteter, samt hvordan det stilmæs-
sige udtryk understreger kulturen.

Et hus man husker
Huset skal afspejle brugerens identitet, være imødekommen-
de, karakterfyldt, lækkert, originalitet og have et tvist at et eller 
andet. Det skal være et sted man husker og som giver noget at 
tale om. Et sted, hvor brugernes holdninger kommer til udtryk, 
det kan eksempelvis være indenfor bæredygtighed, økologi og 
æstetik, som kan komme til udtryk ved en bevidst indretning i 
forhold til et naturligt materialevalg, genbrug eller ved at hoppe 
på DIY-bølgen, som kommer af Do It Yourself. Alle iværksæt-
terhuse vi besøgte havde en kombination af genbrugsmøb-
ler, DIY-inventar og nyt. Det er dog vigtigt, at inventaret bliver 
tænkt ind i en større sammenhæng. Generelt må udtrykket 
ikke blive for ”pænt”, men det skal være i en god kvalitet. Hel-
lere ”brugt og godt” end ”nyt og dårligt”. Genbrug kan benyttes 
med fordel, hvis det vælges med omhu og som sagt tænkes 
ind i sammenhængen, da det ikke bør bære præg af et gen-
brugsland af sammensatte tilfældige møbler. 

Det ideelle udtryk vil være en kombination af de forskellige ele-
menter, som nyt, gammelt og hjemmelavet, lokalt og interna-
tionalt, der helt bevidst er udvalgt og sammensat til lige præcis 
den bygning og de funktioner og aktiviteter, som udgør huset.
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Jeg kunne ikke have gjort det her i 
hvilken som helst bygning.

Lene, leder i Spinderihallerne

“

Foto fra Spinderihallerne



/ RAMMERNE  // faciliteter

Mere end et kontorhotel
Helt basalt er der nogle grundfunktioner, som huset skal inde-
holde for at fungere. Det være sig arbejdspladser, mødeloka-
ler, køkken, toiletter og printerrum. Disse funktioner er også 
elementerne i et kontorfællesskab, hvor dette hus skal kunne 
meget mere. Derfor skal der suppleres med yderligere funk-
tioner, hvorpå der kan kobles relations- og vidensskabende 
aktiviteter. Faciliteter som arbejdscafé, konferencefaciliteter, 
innovationsrum og storrum vil sammen med en række aktivi-
teter og den rette organisation kunne løfte huset fra et kontor-
hotel til et hus for kreative, som ulmer af energi, udvikling og 
vækst. Nævnte faciliteter fremgår af listen på modsatte side, 
hvor kontorhotellets faciliteter sættes overfor et iværksætter-
hus. Modellen ved af siden illustrerer grundfaciliteterne og re-
lationerne i forhold til huset, brugerne og omverdenen. 

I det følgende vil de forskellige faciliteter blive beskrevet og 
dermed skabe et overblik over, hvad de enkelte faciliteter inde-
holder og dermed give et overblik over mulighederne i forhold 
til efterfølgende valg og prioriteringer, når idéerne skal konkre-
tiseres i en given bygning. 

Arbejdspladserne er kernen i huset
Arbejdspladserne er grundlæggende i huset, som supple-
res med mødefaciliteter og praktiske funktioner, der tilsam-
men danner de optimale rammer at drive virksomhed i. For-
skellighed i husets brugere er en styrke og forskellige typer 
af arbejdspladser vil tiltrække forskellige typer af mennesker 
og opfylde individuelle behov i forhold til social interaktion og 
personlig behov for ro til fordybelse. Samtidig giver forskellige 
typer af arbejdspladser også plads til virksomheder med for-
skellige økonomiske grundlag. 

Gennem vores brugerundersøgelse er det fremkommet, at 
efterspørgslen på private kontorer og delekontorer er størst. 
Derfor bør det prioriteres at finde en bygning, som også er 
egnet til mindre kontorer. Men der er også en interesse i grup-
perum og åbne kontorer, hvor man sidder flere sammen til en 
lavere pris. Ved åbne kontorer åbnes op for nyetablerede virk-
somheder eller dem som ikke har behov for at have daglig 
gang i huset.
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SVENDBORG

Arbejdspladser

Mødefaciliteter

Service/
teknik

Caféen

Interne og eksterne brugere

Interne brugere

Kontorhotel

• Arbejdspladser

• Mødelokaler

• Køkken

• Toiletter

• Printerrum

Iværksætterhus

• Kontorhotel

• Arbejdscafé

• Konferencefaciliteter

• Innovationsrum

• Storrum

• Udstilling

• Værksteder

• Butik

• Bibliotek

Grundfaciliteter i et iværksætterhus

Foto fra Spinderihallerne



ARBEJDSPLADSER

Privat kontor

Delekontor

Gruppekontor

Åbent rum

Studieplads

Fordybelsesrum

Arbejdscafé

Antal

1 person

2-3 personer

4-8 personer

+10 personer

+1 person

1 person

Leje

Fuldtid

Fuldtid

Fuldtid/Deltid

Fuldtid/Deltid

Deltid

Fri adgang

Fri adgang

Størrelse

+9m2

+12-18m2

+24-48m2

+60m2

+4m2

+4m2

-

Relevans

***

***

**

*

*

*

***

Prisindeks

*****

****

***

**

*

-

-

Brugere

Intern

Intern

Intern

Intern

Intern

Intern

Intern/Ekstern

Foto fra Spinderihallerne



Privat kontor
Et privat kontor egner sig som fuldtidsarbejdsplads til en per-
son, hvis arbejde kræver særlig fordybelse. Det vil også være 
idéelt for én, der har mange fortrolige samtaler eller én, som 
har behov for en plads til opbevaring.

Delekontor
Et delekontor til 2 personer er velegnet til fuldtidsarbejdsplad-
ser til en virksomhed med 2 ansatte, 2 enmandsvirksomhe-
der, der arbejder tæt sammen, eller to personer som gerne vil 
sidde sammen af sociale årsager. Delekontorer giver mulighed 
for ro til fordybelse og plads til opbevaring.

Grupperum
Grupperum egner sig både som fuldtid- og deltidsarbejdsplad-
ser for 3-8 personer. Det vil være en fordel at sammensætte 
virksomheder med supplerende kompetencer og erfarings-
grundlag, så der kan opstå tværfaglige samarbejder, og der 
kan trækkes på hinandens erfaringer. Det er vigtig at tænke 
på akustikmæssige løsninger, når flere mennesker sidder tæt 
sammen. Der kan eventuelt tilkobles et mindre fordybelses-
rum, hvor man periodevis kan arbejde særligt koncentreret el-
ler foretages telefonopkald.

Åbent kontor
I et åbent kontor er mange arbejdspladser placeret i et stort 
rum, hvilket egner sig både som fuldtid- og deltidsarbejds-
pladser for virksomheder, der ikke har et særligt behov for ro 
til fordybelse eller er pladskrævende. Det er vigtigt at tænke 
på akustikmæssige løsninger, når flere mennesker sidder tæt 
sammen, og der kan eventuelt tilkobles et mindre fordybelses-
rum, hvor man periodevis kan arbejde særligt koncentreret 
eller fortages telefonopkald. Pladserne kan eventuelt kombi-
neres med et locker, hvor man kan opbevare private ejendele.

Studieplads
En studieplads er en deltidsplads, hvor man sidder tæt sam-
men med andre. Pladsen egner sig til virksomheder, som ikke 
har behov for at være i huset dagligt, og hvor økonomien er 
væsentlig, da en studieplads er billigere. Pladserne kan even-
tuelt kombineres med et locker, hvor man kan opbevare pri-
vate ejendele.

Fordybelsesrum
Det er vigtigt at indtænke fordybelsesrum, som lejlighedsvis 
kan benyttes at brugerne, hvis de har særligt koncentreret ar-
bejde eller mange telefonopringninger. Hvis huset primært be-
står at storrum eller grupperum, kan der være et behov for at 
trække sig tilbage periodevis for at få en optimal arbejdsdag.

/ RAMMERNE  // arbejdspladser
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/ RAMMERNE  // mødefaciliteter

Når mennesker mødes sker der noget
Det er i mødet mellem mennesker, at ting begynder at gro, 
og derfor bør huset indeholde flere forskellige typer af møde-
steder. Det kan være store konferencerum og små hyggelige 
uformelle mødezoner, samt formelle funktionelle mødelokaler.

Storrum
Et multirum er et stort rum, som kan rumme mange forskellige 
aktiviteter. Lige fra udstillinger, events, workshops, foredrag, 
koncerter, fester, receptioner til leg og bevægelse. I virkelig-
heden er det kun fantasien der sætter grænser. Der kan være 
mindre, åbne opholds- og mødezoner, en scene og generelt 
en fleksibel indretning, som let kunne konverteres til nye for-
mål. Der kunne måske være elementer, der opfordrer til fysisk 
udfoldelse, som en klatrevæg, bordfodbold eller lignende, hvil-
ket også blev efterspurgt under workshoppen. Derudover  vil 
det være praktisk, at have et depotrum i nærheden til supple-
rende inventar og rekvisitter. Det anbefales, at storrummet er 
placeret synligt og centralt i huset eventuelt i forbindelse med 
caféen, så der bliver et naturligt flow igennem rummet i løbet 
af dagen.

Konferencerum
Konferencerummet er modsat storrummet et afgrænset rum, 
som er egnet til undervisning af større grupper, workshops og 
foredrag. Konferencerummet kan eventuelt opdeles i to min-

dre enheder, så det er mere fleksibelt. Funktionaliteten af rum-
met vil kunne øges, hvis der kan tilkobles forskelligt inventar 
til forskellige anvendelser. Det være sig rundborde til gruppe-
arbejde, langborde til hestesko, stand up borde til receptioner 
og stoleopstillinger til foredrag. Samtidig kunne det være in-
teressant med mere utraditionelle indretninger af ”byggeklod-
ser”, hvoraf der vil kunne bygges scener, rumdelere, podier, 
catwalks, tribuner og installationer. ”Byggeklodserne” vil også 
kunne anvendes i storrummet og andre relevante steder i hu-
set. Af funktionelle årsager vil det være praktisk at have et stort 
depot i tæt forbindelse med konferencerummet. 

Aktiviteterne i konferencerummet overlapper på mange måde 
med storrummet, men det vil bestemt være at foretrække at 
have begge dele, da storrummet ikke er afgrænset og dermed 
skaber et naturligt flow gennem rummet, hvor konferencerum-
met er afgrænset og dermed privat og roligt i forhold til under-
visningsmæssige situationer. Skal der prioriteres mellem stor-
rum og konferencerum, så anbefaler vi konferencerummet, da 
det dækker behovene bedst rent funktionelt.

Mødelokaler
Der bør være flere mødelokaler i varierende størrelser med 
borde, stole, projektor og whiteboard.
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Det drejer sig om at skabe de optimale 
rammer, hvor brugerne bare skal koncen-
trere sig om deres virksomhed.....

Lasse, leder i Lynfabrikken

“

Foto fra Republikken



/ RAMMERNE  // mødefaciliteter

Innovationsrum
Et innovationsrum er i princippet et mødelokale, men det skal 
kunne noget mere og der skal være plads til store armbevæ-
gelser og nye måder at tænke på. Innovationsrum kunne  ek-
sempelvis danne rammerne omkring et idéudviklingsforløb, 
hvor 3 forskelligartede rum understøtter faserne i en idéud-
viklingsproces, som kunne være drømme, realisering og kon-
kretisering. Et sådant forløb vil kunne faciliteres af brugere af 
huset og både henvende sig til interne og eksterne brugere.

Pausezoner
Pausezoner er uformelle opholdszoner til interne brugere af 
huset, hvor der kan holdes pauser og afholdes uformelle mø-
der og samtidig benyttes til socialt samvær. Zonerne er place-
ret rundt omkring i huset, hvor tilfældige møder opstår og hvor 
man hurtigt lige kan arrangere et møde i uformelle omgivelser, 
som alternativ til mødelokalerne og caféen. I pausezoner kan 
der kobles elementer som inspirerer til leg, bevægelse og vi-
denssøgning i form af spil, redskaber, bøger og magasiner.

Det tilfældige møde
Ved at arbejde bevidst med placeringen af praktiske funktio-
ner, som kaffe/the/vand-spot, printerrum, toiletter, bibliotek og 
pausezoner, kan det tilfældige møde mellem mennesker styr-
kes og dermed styrke relationerne i huset, som kunne komme 
til udtryk i forhold til styrkede sociale relationer og projektsam-
arbejder.
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MØDERUM

Storrum

Konferencerum

Mødelokaler

Innovationsrum

Arbejdscafé

Pausezoner

Det tilfældige møde

Antal

+50 personer

+50 personer

4-12 personer

2-30 personer

2-6 personer

2-6 person

2-4 person

Aktivitet

Udstilling - Workshops - Foredrag - Fester

Undervisning - Workshops - Foredrag - Fester

Møder

Idéudvikling - Leg - Bevægelse

Møder - Foredrag - Fester - Pauser - Samvær

Møder - Pauser - Samvær

Møder - Samvær

Relevans

**

***

***

**

**

**

***

Indtjening

**

***

**

***

-

-

-

Bruger

Intern/Ekstern

Intern/Ekstern

Intern/Ekstern

Intern/Ekstern

Intern/Ekstern

Intern

Intern

Foto fra Republikken



Man møder faktisk folk her.

Lasse, leder i Lynfabrikken

“

Foto fra Republikken



Caféen er husets hjerte
I caféen mødes mennesker, og der skabes nye relationer. Ca-
féen er ansigtet til omverdenen, da det er her offentligheden 
kommer ind og bliver en del af livet i huset. Målet må være, at 
caféen blive mødestedet for kreative og andre relevante parter 
i Svendborg. 

Mødessted og fællesskab
Caféen er til små hyggelige pauser i dagligdagen og til ufor-
melle møder, men er også en arbejdscafé, hvor man gerne må 
blive, når kaffen er drukket. Der skal der være trådløst internet 
og let adgang til strømforsyning til computerne. Caféens pri-
mære inventar bør bestå af langborde og hyggelige lounge-
miljøer. Langborde ligger op til at flere forskellige mennesker 
sidder ved samme bord, hvilket fremmer kontakten og mødet 
mellem mennesker. Loungemiljøer skaber afslappede og in-
spirerende miljøer at afholde uformelle møder i. 

Kvalitet, økologi og bæredygtighed
Det er vigtigt, at det der serveres i caféen understøtter identi-
teten og afspejler husets grundholdninger i forhold til kvalitet, 
økologi og bæredygtighed, samt det æstetiske udtryk. Derfor 
er det essentielt, at iværksætterhuset har væsentlig indflydel-
se på caféen. 

Byens bedste kaffe
Udover at servere god kaffe, en lækker frokost og være byens 
mødested, kan caféen danne ramme om arrangementer, som 
foredrag, receptioner, events og fester. Flere af aktiviteterne vil 
ligge udenfor normal åbningstid og dermed til fri disposition for 
diverse aktiviteter.

/ RAMMERNE  // caféen
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/ RAMMERNE  // bibliotek, butik og værksteder

Bibliotek
Inspiration, viden, kommunikation og formidling er en stor del 
af husets identitet, og derfor vil det være oplagt at tænke et 
bibliotek ind i huset. Det kunne være en hyggelig lille krog, 
hvor man kan dykke ned i bøgernes univers. Huset kunne 
købe relevante bøger ind og stille dem til rådighed for husets 
interne brugere som en del af lejen. Men det kan også være, 
at Svendborg Bibliotek laver en satellitafdeling med relevante 
bøger, hvor man kan låne bøger med sit sygesikringskort. I 
dette tilfælde bør biblioteket ligge i forbindelse med caféen, så 
det også henvender sig til eksterne brugere.

Butik
Det er ikke afgørende for huset at der er en butik, men hvis 
de fysiske rammer er egnede, og der er drivkræfter bag, vil 
det være oplagt at tænke ind. Butikken kunne eventuelt lig-
ge i forbindelse med caféen og blive administreret af denne. 
I butikken kunne der sælge lokale produkter, design, kunst, 
litteratur og måske sydfynske delikatesser. Det kunne måske 
også være salg af og information om husets aktiviteter, som 
foredrag og innovationsforløb. 

Værksteder
Det kunne være interessant at have værksteder i huset, men 
vi vurderer, at det ikke skal være det bærende element i huset 
i forhold til efterspørgslen. Men hvis de fysiske rammer er eg-
nede, vil det bestemt være at foretrække at tænke værksteder 
ind i huset. Særligt vil vi fremhæve et foto- og videorum, da 
fotodokumentation for mange er særlig relevant i forhold til op-
dateringer på hjemmesider, blogs og sociale medier. Et sådant 
rum er ikke nødvendigvis pladskrævende. Herudover kunne 
der etableres prototypeværksted, faciliteter til kunsthåndværk 
og atelier til billedkunstnere, hvis pladsen tillader det. 
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Inspiration, viden og faglighed.....



/ RAMMERNE  // aktiviteter

Aktiviteter skaber liv og styrker husets identitet
Det er aktiviteter, der skaber livet i huset, og de rette aktivi-
teter understreger identiteten og tiltrækker eksterne brugere. 
Udover at berige og inspirere brugernes faglighed, styrker 
aktiviteter relationerne mellem brugerne. Aktiviteter er som 
udgangspunkt åbne arrangementer og er socialt eller fagligt 
relateret til husets interne og eksterne brugere. Typisk omfat-
ter arrangementerne rådgivning, kurser, workshops, foredrag, 
events, netværksarrangementer, udstillinger og sociale arran-
gementer. Hertil er mulighed for at afholde lukkede kommer-
cielle arrangementer, såsom bryllupper, selskaber, konferen-
cer og lignende, hvor caféen eller konferencerummet udlejes 
eksternt.

Vidensdeling, styrkelse af kompetencer og inspiration
Når forskellige mennesker bliver sat sammen, så opstår der 
noget interessant. Mennesker taler sammen og deler viden 
og styrker hinandens kompetencer og finder inspiration. Dette 
kan styrkes ved at sætte formidlingen i system og arrangere 
kurser, rådgivning, workshops og foredrag, som går i dybden 
med relevante emner for brugerne. Spinderihallerne giver mu-
lighed for faglig rådgivning af eksempelvis eksterne jurister, 
som man kan stille spørgsmål til, og de har deciderede kur-
susforløb, som man kan følge i forhold til konkret udvikling af 
sin virksomhed. LYNfabrikken har derimod ingen undervisning 
eller rådgivning. Deres holdning er, at iværksætterne selv skaf-

fer den viden de har behov. Republikken har Republikskolen, 
som underviser i konkrete fagligheder indenfor eksempelvis 
lasercertificering, Wordpress og virksomhedsudvikling. Alle 
Republikskolens kurser er korte og afgrænsede, modsat Spin-
derihallerne der kører længere sammenhængende forløb. 

Umiddelbart kan man sige, at et iværksætterhus er en platform 
for udvikling af virksomheder, hvor der kan være forskelligar-
tede behov i forhold til branche, etableringsgrad og personlig-
hed. 

Facilitering af aktiviteter
Kurser, rådgivning, workshops og foredrag kan faciliteres af 
husets personale, interne eller eksterne konsulenter, som har 
relevante kompetencer. Tilbuddene henvender sig både til in-
terne og eksterne brugere, men kan også være relevante for 
større virksomheder, der har behov for at komme ud af huset 
og ind i et kreativt miljø og arbejde med konkrete problemstil-
linger. Det kunne eksempelvis være et innovationsforløb, som 
er faciliteteret af interne brugere med særlige kompetencer til 
styringen af form og proces for deltagernes interaktion. 
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Aktiviteter kan skabe liv og styrker husets identitet
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/ RAMMERNE  // aktiviteter

Måske-selvstændige
Der er forskellige behov for rådgivning i forhold til etablerings-
graden, og en gruppe som kunne overvejes at tænke ind i hu-
set kunne være de ’måske-selvstændige’, som har behov for 
at prøve iværksætterlivet. Tredjesal i Århus har specialiseret 
sig i at servicere denne gruppe ved etablering af en platform 
for kommende iværksættere, som tilbyder en midlertidig ar-
bejdsplads med intensiv sparring og rådgivning. Filosofien er 
at skabe overblik og afklaring i forhold til virksomhedskoncept 
og personlige kvalifikationer.

Designandelen og Transformers
I Spinderihallerne, som er offentligt ejet, har man valgt fysisk 
at placere en række offentlige udviklingsprojekter, som Desig-
nandelen og Transformers, som også Svendborg Kommune 
er part i. Vejles succes på disse to fronter, modsat andre del-
tagende kommuner, skyldes deres mulighed for fysisk at for-
ankre projekterne.  

Udstillinger og events skaber synlighed
Udstillinger er en mulighed for at fremvise og markedsføre 
husets interne og eksterne brugere, samt en mulighed for at 
invitere folk ind i huset. Samtidig kan de rette udstillinger og 
events styrke husets identitet.

Sociale arrangementer styrker relationerne
Man skal ikke forklejne værdien af sociale arrangementer, da 
et dybere kendskab til hinanden på flere planer også styrker 
faglige og netværksbaserede relationer. Så derfor anbefaler 
vi at sociale arrangementer også er en del af husets identitet. 
Det kunne være arrangementer, som julefrokost og sommer-
fest, der fortrinsvist vil være for interne brugere og arrangeret 
af interne brugere. Som Jeppe fra LYNfabrikken sagde: ”Det  
giver et større ejerskab til arrangementerne, hvis det er bru-
gerne selv, som arrangerer dem, så skal vi nok stille facilite-
terne til rådighed”. 

Det skal dog ikke udelukkes, at der også vil være et behov 
for sociale arrangementer, der inkluderer eksterne brugere, da 
mindre virksomheder også vil kunne have interesse i ”kolle-
giale” sammenkomster.
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AKTIVITETER

Kurser

Workshop

Foredrag

Facilitering

Events

Udstilling

Sociale arrangementer

Café

Antal

+50 personer

+50 personer

+50 personer

+50 personer

+50 personer

+50 personer

+50 personer

+50 personer

Relevans

*

*

***

*

*

*

***

***

Bruger

Intern/Ekstern

Intern/Ekstern

Intern/Ekstern

Intern/Ekstern

Intern/Ekstern

Intern/Ekstern

Intern/Ekstern

Intern/Ekstern
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/ RAMMERNE  // organisation

Hvem bestemmer hvad?
Organisationen beskriver den ejermæssige struktur og den 
kompetencemæssige og økonomiske ansvarsfordeling. For at 
sikre en optimal udvikling af huset er det nødvendigt, at man 
sikrer at alle involverede parter bliver hørt og får den nødven-
dige indflydelse i forhold til deres interesse- og kompetence-
områder. 

Tredeling af magten
Af registreringen kan udledes, at de eksisterende iværksæt-
terhuse har en klar fordeling af ansvarsopgaver blandt de tre 
interessenter, som er bygningsejeren, iværksætterhuset og 
brugerne. Ansvarsfordelingen, som er illustreret i tredelings-
diagrammet, viser fordelingen af ansvaret for den indvendige 
og udvendige drift og identiteten blandt de tre interessenter.

Ansvarsfordelingen er begrundet ud fra interesse- og kom-
petencemæssige hensyn og er idealiseret hos de private og 
foreningsejede iværksætterhuse. For Spinderihallerne, hvor 
bygningsejer og iværksætterhuset er underlagt en kommunal 
styring, har man tilsvarende været i stand til at sikre en opde-
ling gennem en organisatorisk adskillelse.

Driftsmæssige ansvar
Driften omfatter ejendomsdrift og services. Traditionelt påta-
ger bygningsejeren sig ansvaret for den udvendige vedlige-

holdelse, mens iværksætterhuset påtager sig ansvaret for 
den indvendige ejendomsdrift og services. Det er individuelt 
om opgaverne løses in-house, outsources eller varetages af 
interne eller eksterne brugere. Iværksætterhusets ansvarsom-
råder i forhold til drift og services vil dække over indvendig 
vedligeholdelse, vedligeholdelse af inventar, forsyninger, ren-
gøring, plantepasning, skiltning, reception, vagt, netværk og 
postfordeling.

Identiteten skal forankres hos brugerne
Ved siden af driften skal husets identitet skabes og løbende 
fornys. Identiteten, som synliggøres gennem faciliteter og ak-
tiviteter, skal forankres hos brugerne og husets personale. Til 
trods for mange forsøg på det modsatte, har det ikke vist sig 
muligt at skabe og drive et iværksætterhus uden en bevidst og 
struktureret inddragelse af brugerne. I praksis har iværksæt-
terhusene, som indgår blandt referencerne, valgt at forankre 
indflydelse på faciliteter og aktiviteter hos brugerne gennem 
jævnlige møder, som er mere eller mindre formaliseret. Større 
beslutninger foretages gerne i mindre fora, hvor brugerne har 
udpeget repræsentanter, såsom Republikrådet.

I enkelte tilfælde er der overlap mellem drift og identitet, som 
ved nybyg, ombygning eller modernisering. Her anbefales det, 
at brugere og personale inddrages i beslutningsprocessen.
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De ydre former
Registrerede iværksætterhuse har forskellig selskabsform, og 
det er umiddelbart ikke muligt på baggrund af registreringen at 
anbefale en bestemt selskabsform. Dette betyder dog ikke, at 
valg af selskabsform er uvæsentligt, specielt i relation til oven-
nævnte tredelingsprincip. Herudover er det centralt, at valget 
underbygger de forretningsmæssige betingelser for iværksæt-
terhuset, herunder om det drives af private investorer eller en 
interesseorganisation. De væsentligste beslutningsmæssige 
kendetegn ved de relevante selskabsformer er behandlet ne-
denfor.

Aktieselskab og anpartsselskab
Kendetegnende for privatretslige selskaber, som aktieselska-
ber og anpartsselskaber, er formålet at skabe en overskuds-
givende forretning. Beslutningskompetencerne ved denne 
selskabsform er henlagt til aktie- eller anpartshaverne. Sel-
skabsformen er valgt af iværksætterhusene Lynfabrikken og 
Republikken.

Erhvervsdrivende forening
The Hub i København er organiseret som en erhvervsdrivende 
forening, der er kendetegnet ved at være en demokratisk or-
ganisation med afsæt i fælles vedtægter, som sætter grænsen 
for eksempelvis formål, mulige medlemmer og beslutnings-
kompetencer. Her vil generalforsamlingens medlemmer eller 
delegerede have mulighed for på lige vis at stemme, mens den 
daglige ledelse varetages af en valgt bestyrelse.

Selvejende institution
En selvejende institution, herunder fonde, er tilsvarende le-
det af en bestyrelse og som oftest er bestyrelsen den øver-
ste ansvarlige for drift og virksomhed og dens medlemmer er 
selvsupplerende. En selvejende institution kan ikke omgøres 
i fremtiden og drives uafhængig af andre, herunder stiftere, 
organisationer, andre institutioner og selskaber.

Kommunalt projekt
Ud over de private selskabsformer er der mulighed for at drive 
iværksætterhuset i kommunalt regi. I den forbindelse følger 
der en række begrænsninger i forhold til konkurrenceforvri-
dende forhold og ligestilling blandt brugere, hvilket blandt an-
det betyder, at der vil være tidsbegrænsninger på lejemålene, 
som er tilfældet i Spinderihallerne. Gennem interviewene har 
vi dog erfaret, at denne tidsbegrænsninger ikke er interessant 
for lokale iværksættere. En tidsbegrænsning vil kunne redu-
cere brugernes engagement.

Valget!
Selskabsformen afhænger fortrinsvist af formål, kapitalkrav, 
fordeling af beslutningskompetencer og -processer, samt den 
signalværdi, som selskabsformen har. Alle løsninger er mu-
lige og ses brugt med succes i praksis og skal i det konkrete 
tilfælde findes ved afvejning af fordele og ulemper. Umid-
delbart vil det være oplagt at vælge en løsning, som skaber 
en nulpunktsomsætning, da målet med iværksætterhuset er 
vækstskabende rammer for de enkelte virksomheder og ikke 
økonomiske byrder.

/ RAMMERNE  // selskabsform
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Der er mange muligheder for indtægter 
Et iværksætterhus afviger fra et kontorfællesskab gennem 
dets mange og forskelligartede faciliteter og aktiviteter. Hvor 
et kontorfællesskab alene lever af udlejning af kontorpladser, 
har iværksætterhuse mulighed for at generere omsætning på 
deres mangfoldige udbud af faciliteter og aktiviteter. Mulighe-
derne er mange, og det vil ikke være muligt at fremstille en ud-
tømmende liste over, men det vil være op til ledelsen af iværk-
sætterhuset at tilvejebringe et udbud, der kan matche interne 
og eksterne brugeres behov.

Forundersøgelsen har blotlagt nogle mulige indtægtskilder, 
hvoraf de meste interessante er gengivet nedenfor. Overord-
net kan de opdeles i aktive og passive indtægter, hvor de ak-
tive indtægter kommer fra driften og de passive gennem for-
skellige former for tilskud.

De aktive indtægter
Alle indtægter, som stammer fra faciliteter og aktiviteter, er ka-
tegoriseret som aktive indtægter. Blandt faciliteter kan nævnes 
udlejningsindtægter fra arbejdspladser, mødelokaler, konfe-
rencerum, storrum, Café og værksteds- og udstillingsfaciliteter. 

Arbejdspladserne er den primære facilitet og udlejes sæd-
vanligvis til interne brugere på fuldtid, men der vil også kunne 
etableres deltidspladser fordelt på flere personer til en billigere 

leje. Ved leje af arbejdspladser vil der normalt være indeholdt 
en form for brugsret i forhold til de øvrige faciliteter i huset. 

De øvrige faciliteter er fortrinsvist rettet mod faglige og sociale 
aktiviteter. Vigtigt er det at fremhæve caféen, som fungerer 
som husets ansigt udad til. Caféen skal være offentlig tilgæn-
gelig og er bindeleddet mellem de interne og eksterne brugere. 
Derfor vil det almindeligvis ikke være muligt at udleje caféen 
til eksklusive arrangementer inden for normal åbningstid, men 
derimod alene til aften- eller weekendarrangementer.

I forhold til driften af caféen er der muligheder for egen drift, 
outsourcing eller forpagtning. Alle løsninger har været brugt i 
de forskellige referencer, med forskellig succes. Caféens ud-
bud og service skal afspejle husets identitet og i den forbindel-
se kræves det, at iværksætterhuset har væsentlig indflydelse 
på caféen. Spinderihallerne har ved flere lejligheder gjort brug 
af forpagtning med dårlige erfaringer, hvorfor de i dag har valgt 
at drive caféen selv. Da omsætningen ikke kan bære et fuldt 
lønnet personale har man valgt at drive caféen med en kok og 
ulønnede ansatte fra Vejle Produktions- og Uddannelsescen-
ter. Inddragelsen af unge studerende er en beslutning, der er 
taget ud fra et ønske om at tage et socialt ansvar.
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De passive indtægter
Som et supplement til husets egen omsætning er der mulighed 
for passive indtægter. Her er der set nærmere på medlem-
skaber, fondsmidler, sponsorater og offentlig finansiering, som 
også er indtægter de registrerede iværksætterhuse gør brug 
af.

Medlemskaber er brugt af The Hub i København, som har Fel-
lowshippet og Hub Connect, som er hhv. passive og aktive 
medlemsskaber, hvor Hub Connect giver symbolsk adgang til 
husets delearbejdspladser to timer om måneden. De passive 
medlemskaber giver ingen forpligtigelser eller rettigheder til 
medlemstageren, mens aktivt medlemskab som oftest giver 
rabatordninger på faciliteter eller/og aktiviteter.

Fondsmidler er som udgangspunkt engangsindtægter, der gi-
ves på baggrund af nogle tildelingskriterier og dermed med-
fører en række forpligtigelser. Tilsvarende kan gøre sig gæl-
dende for sponsorater, men disse er som oftest givet ud fra 
en fælles konsensus om et samarbejde, der både giver ret-
tigheder og forpligtigelser. Lynfabrikken i Århus har i udpræget 
grad gjort brug af sponsorater. Her er der også gjort brug af de 
såkaldte mikrosponsorater, som er små engangsbeløb rettet til 
mindre virksomheder.

En sidste tilskudsmulighed er offentlig støtte, herunder garan-
tistillelse for iværksætterhuset over for bygningsejer. Denne 
mulighed udspringer af kapitel 6 i Lov om erhvervsfremme. 
Bekendtgørelsen tilsiger, at et sådant tilskud kun kan gives 
overfor en åben kreds af iværksættere og virksomheder, og at 
tilskuddet ikke må virke konkurrenceforvridende.
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Prisen skal sættes efter markedet
For et iværksætterhus gælder, som ved alle andre virksom-
heder, at produkter og serviceydelser skal prissættes i forhold 
til omkostningerne, kunder/brugere og konkurrenter. Som det 
fremkommer af oplægget vil iværksætterhusets omkostnings-
struktur være afhængig af valg af selskabsform. Et aktiesel-
skab, anpartsselskab eller lignende vil kræve et afkast, mens 
de øvrige selskabsformer vil kunne drives med en nulpunkts-
omsætning. Uanset omkostningsstrukturen og selskabsform 
vil det være en forudsætning, at huset drives efter markedsvil-
kår, hvor indtægter dækker udgifter.

Prissætning på baggrund af markedsvilkår indeholder en indi-
rekte selektering af brugere, idet det alene vil være brugere, 
der kan betale markedsprisen, som vil komme i betragtning. 
Herudover er det muligt at påvirke efterspørgslen via prisdif-
ferentiering på arbejdspladser og dermed den ønskede kom-
bination af interne brugere. I Spinderihallerne har man valgt at 
lave nogle meget billige åbne arbejdspladser, som appellerer 
til nystartede og kommende iværksættere, og i Republikken 
har man valgt at lave nogle billige opstartspladser, som er tids-
begrænset. Begge løsninger har til formål at inkludere nystar-
tede virksomheder, der ikke er betalingsstærke, men som har 
en række andre værdier, som vil bidrage til husets identitet, 
kompetencer og arbejdsfælleskab.
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Det er vigtigt, at man laver opsigelige kort-
tidskontrakter med sine leverandører, da det 
sikrer en bedre kvalitet.

Margrete Bak, leder af 3. sal i Århus

“
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Værdiskabende relationer
Grundtanken med et iværksætterhus er, at skabe fysiske ram-
mer, der styrker relationer mellem mennesker eller kort sagt, 
at skabe et konstruktivt netværk for brugerne. Der findes ikke 
en entydig beskrivelse af begrebet netværk, men et godt net-
værk kendetegnes ved karakteren af relationer sammenholdt 
med de muligheder disse relationer skaber. Disse relationer 
kan både være formelle og uformelle.

Til trods for, at der i denne tekst er sat fokus på det fysiske 
møde, skal det indledningsvist fremhæves, at der er store mu-
ligheder indenfor det digitale netværk, som Facebook, Linked-
in og Twitter. Disse netværk skal ses som et supplement til det 
fysiske møde og bør implementeres som et tilbud for brugerne, 
hvilket de eksisterende iværksætterhuse også har udmærket 
sig ved. 

Det tilfældige møde skaber uformelle netværk
Et iværksætterhus kendetegnes ved at være et åbent hus, 
hvor der er daglige kontakter mellem interne og eksterne bru-
gere. Disse tilfældige og ustruktureret møder udgør det ufor-
melle netværk. Denne form for netværk er typisk for et iværk-
sætterhus, som gennem åbenheden og valg af faciliteter kan 
understøtte og forstærke det møde. 

Et eksempel på hvordan det uformelle netværk kan understøt-
tes gennem bygningen finder vi hos Republikken, som for at 
styrke det faglige og erfaringsmæssige uformelle møde, har 
valgt at opdele huset i tre åbne kontorer indenfor rådgivning 
(1D), grafiske design og IT (2D) og arkitektur og design (3D). 
Bygningens fysik kan ligeledes bruges til at fremme andre 
uformelle netværk.

Lærende relationer i formelle netværk
Ved siden af de uformelle netværk, er der de formelle netværk, 
hvor formålet med netværket er at skabe lærende relationer, 
der formidler viden ved kurser, workshop og anden undervis-
ning eller arrangerede møder mellem mennesker. Deltagernes 
forventning eller motivationen er indflydelse, læring, fælles-
skab og adgang. Den viden som formidles kan bedst ansku-
eliggøres i WOGN-modellen. Modellen tager afsæt i samspillet 
mellem viden og værdi, som skaber fire platforme for netværk, 
som er markedsplads, innovation, praksis og tænketank, der 
har hvert sit formål for vidensdeling.

/ RELATIONERNE  // netværk
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DIFFUS VIDEN

KENDT VÆRDIUKENDT VÆRDI

FOKUSERET VIDEN

INNOVATION

TÆNKETANK

MARKEDSPLADS

PRAKSIS

INNOVATION
Ny viden skabes

Udbyttet er ny viden og/eller idéer, der kan omsæt-
tes til nye produkter, ydelser, services eller nye 
processer.

EKS.: Erhvervsklynger, strategi- og innovationspro-
cesser

TÆNKETANK
Viden bearbejdes

Udbyttet er at få bearbejdet noget viden der kan 
indgå i nye eller eksisternede produkter, ydelser, 
services eller processer.

EKS.: Advisory board, strategiske netværk, paneler 
m.m.

PRAKSIS
Kompetenceudvikling

Udbyttet er, at den enkelte bruger forbedrer eller 
udvikler en given praksis.

EKS.: Erfa-grupper, Facebook og andre fora m.m.

MARKEDSPLADS
Udbud møder efterspørgsel

Brugerne får viden eller information, der hjælper 
dem med at løse eksisterende projekter på mere 
effektive måder og/eller med mere kvalitet.

EKS.: Receptioner, messer, konferencer, element i 
mange events (networking).

WOGN-modellen

Foto fra Spinderihallerne



Set i relation til brugerne af huset vil der for nystartede virksom-
heder være et udpræget behov for netværk, der kan afdække 
de ukendte værdier. Dette netværk kan med fordel designes og 
faciliteres af huset. Til trods for, at der ved registreringen ikke 
blev noteret udpræget brug af designede netværk i iværksæt-
terhusene, som fortrinsvist benyttede det uformelle netværk, 
så var det almindeligt, at der var organiseret praksisnetværk, 
som Republikskolen.

Netværk indenfor kendte værdier vil i almindelighed skulle de-
signes af den enkelte aktør, men kunne i forhold til tænketan-
ken også være en mentorordning eller et advisory board, som 
huset stillede til rådighed eller faciliterer. Dette kunne eventuelt 
være i samarbejde med regionens vækstfond eller Udvikling 
Fyn.

Ved siden af de uformelle netværk, der skabes af rammerne, 
er det et af iværksætterhusenes succeskriterier, at de kan de-
signe og facilitere netværk, med afsæt i brugeres behov. Ud-
buddet skal differentieres i forhold til virksomhedernes stade, 
hvor nye virksomheder som oftest vil have behov for praksis 
og markedsplads, mens kommende iværksættere og etable-
rede iværksættere har behov for innovation og tænketanke.

Samarbejder
Ved siden af netværk finder vi juridisk og konstituerede relatio-
ner, hvor der gennem disse samarbejder udveksles erfaringer, 
produkter eller ydelser. Gennem vores registreringer, inter-
views og workshop har vi lokaliseret grupperinger af samar-
bejder, som kunne have relevans for et kommende iværksæt-
terhus i Svendborg.

Det karakteristiske ved de nævnte samarbejdsrelationer er, 
at de understøtter brugernes behov for udvikling af virksom-
heden. Og som det blev fremhævet på workshoppen, så vil 
relationerne være med til at skabe professionelle erfaringer, 
forandring, inspiration og liv. Indholdet af samarbejdet skal 
fastlægges i det enkelte tilfælde. Som eksempel kunne man 
forestille sig et samarbejde med andre iværksætterhuse og 
kontorfællesskaber, som omfatter fælles events, deling af 
værkstedsfaciliteter og udveksling af arbejdspladser. Det er 
kun behovet sætter grænser.

/ RELATIONERNE  // netværk
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Anbefalede samarbejdsrelationer

• Iværksætterhuse 

• Kontorfællesskaber

• Skoler og uddannelsesinstitutioner

• Mikrovirksomheder

• Etablerede virksomheder

• Faglige netværk og organisationer

• Online netværksfællesskaber

• Udvikling Fyn

• Væksthus Syddanmark

• Svendborg Kommune

• Kulturinstitutioner

• Fødevare fælleskaber

• Udviklingsprojekter

• Investorer

Foto fra Republikken



Det er en fælles proces det med branding - 
brugerne brander os og vi brander dem.

Peter, leder ef The HUB

“

Foto fra Spinderihallerne



Identitet og aktiviteter skal brandes
Et vigtigt redskab til at sikre et iværksætterhus’ succes er gen-
nem branding. Alle de registrerede iværksætterhuse har gen-
nemført en bevidst branding af iværksætterhuset, som tydeli-
gevis også gavner brugernes virksomheder. 

Branding er fortrinsvist gjort gennem iværksætterhusenes 
identitet og aktiviteter, mens kerneydelsen, som er faciliteter-
ne, indgår som et sekundært element i markedsføringen

Fra produkt til netværk
Branding har gennem tiden udviklet sig fra at være produktori-
enteret til holdningsbaseret. Generelt taler man om tre gene-
rationer af branding, som dækker over produktbranding, cor-
porate branding og netværksbranding. Den ene udelukker ikke 
den anden, og de skal ses som tre ligestillede strategier. Stra-
tegierne fremtræder tydeligt hos de fire referencer, som med 
sikker hånd, har implementeret alle formerne for branding. De 
har haft sans for at fange nye tendenser indenfor markedsfø-
ring og er dygtige til at brande sig. Derfor ser man også, at der 
er et større fokus på corporate branding og netværksbranding 
end produktbranding.

Branding gennem virksomheden
Ved corporate branding skiftes fokus fra produktet til iværk-
sætterhuset og mediet er ændret fra markedsføring til kommu-
nikation. Den optimale corporate branding sker når iværksæt-
terhuset er i stand til at skabe en overensstemmelse mellem 
stedets vision og de interne og eksterne brugeres holdninger 
og forventninger til stedet. Jo større overensstemmelse der er 
mellem visionen og brugerne, des stærkere er brandet. Hvis 
der er uoverensstemmelse svækkes brandet. Alle registrerede 
iværksætterhuse har i overvejende grad været i stand til at 
skabe en stor samhørighed mellem visionen og brugerne, som 
kendetegnes ved en stærk og visionær ledelse, samt en selek-
tiv udvælgelse af de interne brugere.

Branding gennem netværk
Formålet med netværksbranding er at skabe relationer gen-
nem netværk. Hvor produktbranding og corporate branding er 
baseret på envejskommunikation, sætter netværksbranding 
dialogen i højsædet, så interessenter inddrages og bidrager til 
udvikling af iværksætterhusets profil.

/ RELATIONERNE  // branding
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Branding er en kompleks størrelse, og det kan derfor give 
mening at have et afgrænset fokuspunkt. En meget anvendt 
metode er intern bruger-orienteret branding. Strategien er at 
sætte de interne brugere i centrum og gennem fælles værdier, 
vision og mission, at profilere stedet som et attraktivt sted, der 
bidrager til udvikling af brugernes virksomheder. Til trods for 
at de registrerede iværksætterhuse kun har fokus på denne 
metode, vil det være anbefalingsværdigt, at åbne op for andre 
grupper, som investor-fokuseret branding og stakeholderba-
seret branding. 

Co-branding
Den synergi og fælles identitet, som opstår mellem brugerne 
og huset kan bruges aktivt gennem gensidig branding. Ved 
registreringen af iværksætterhusene blev den fælles branding 
flere gange fremhævet som et succeskriterium. Iværksætter-
huset og dets brugere repræsenterer forskellige forretninger 
og interesser, men igennem huset finder de en fællesnævner, 
som begge parter finder ejerskab i. Dette sammenfald i inte-
resser har referencerne vist en udpræget evne til at bruge som 
et fælles brand, som vi har benævnt co-branding. Den form for 
branding understreger og er resultatet af den symbiose, som 
opstår mellem huset og dets interne brugere via deres fælles 
identitet. I praksis bliver de hinandens ambassadører.

/ RELATIONERNE  // branding

Produktbranding
• Branding er markedsføring

• Marketing har ansvaret for brandet

• Produkter er brands

• Visuel identitet skaber brandet

• Konsumentbrands styrer

• Målgrupper forføres og overbevises

• Branding er en del af markedsføringsplanen
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Corporate branding
• Branding er strategisk kommunikation

• Kommunikation, marketing og HR har ansvaret 

• Virksomheder er brands

• Integreret kommunikation skaber brand

• Corporate brands styrer

• Målgruppen udvikles med baggrund i behovet

• Branding er en del af kommunikationsstrategien

Netværksbranding
• Branding skabes gennem netværk og relationer

• Ledelse og medarbejdere har ansvaret for branding

• Virksomheder, personer, holdninger og events er brands

• Brandet udvikles gennem interaktion mellem virksomheder

• Netværksbrand styrer

• Interessenter inviteres til dialog, udvikling og medproduktion

• Branding er en del af forretningsstrategien
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Moderne promotion, som ikke er omkostningstung
Gennemgangen af eksisterende iværksætterhuse vidner om 
bevidst markedsføring. Det er ikke de mest traditionelle vir-
kemidler for promotion som anvendes, men fortrinsvist sales 
promotion, direct marketing og online marketing. Det er typisk 
moderne promotionformer, som ikke er omkostningstunge og 
som afspejler deres valgte brandingstrategi.

Sales promotion
Et meget anvendt markedsføringsredskab er sales promotion i 
form af events, foredrag og lignende. Husets udformning som 
et åbent hus er alene i sig selv en markedsføring, hvor ekster-
ne brugere og almene borgere får syn for sagen. Sales promo-
tion i denne udformning kan være direkte indkomstskabende 
og dermed både bidrage til salg og mersalg. 

I forbindelse med opstart af Lynfabrikken og Republikken an-
vendtes events til at skabe opmærksomhed om sagen. Man 
inviterede til et åbent arrangement, hvor kommende brugere 
blev introduceret til huset for derefter at skrive under på en 
kontrakt. 

Direct marketing
Ved brug af e-mail, SMS, nyhedsbreve og interaktive hjemme-
sider har iværksætterhusene mulighed for at komme i direkte 
kontakt med dens brugere. Direct marketing bruges primært til 

annoncering i forhold til aktiviteter, men kan i princippet også 
anvendes til markedsføring af faciliteter. Denne form for mar-
keting finder sin begrænsning i markedsføringsloven, som ale-
ne tillader direct marketing over for juridiske personer og ikke 
private og man må antage, at en større del af målgruppen til 
aktiviteter findes blandt private personer.

Onlinemarketing
Et sted hvor specielt de private iværksætterhuse har haft suc-
ces med at markedsføre sig er gennem online marketing. 
Brugen af sociale medier, som Facebook, Linked-in, Twitter, 
Youtube og lignende har skabt en tæt dialog med faste bru-
gere og relaterede brancher. For at sociale medier kan fungere 
optimalt kræves jævnlige opdateringer og nyhedsskabende 
aktivitet. Aktive og opdaterede hjemmesider bruges ligeledes 
i markedsføringen, men igen er det vigtigt, at brugerne kan 
finde nyheder og inspiration på siderne, som blandt andet Lyn-
fabrikken der har valgt, at have en blog og videodokumentere 
deres aktiviteter og offentliggøre dem på hjemmesiden.

/ RELATIONERNE  // markedsføring
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/ KONKLUSION

Hvad indeholder et iværksætterhus?
Idéoplægget har til formål at finde frem til de konditioner, der 
skal være til stede for at skabe et succesfuldt iværksætterhus 
i Svendborg. På baggrund af analysen har det været muligt 
at lokalisere tre elementer, som består af menneskerne, ram-
merne og relationerne, som alle bør være til stede for at skabe 
succesfulde betingelser for et iværksætterhus i Svendborg. I 
nedenstående foretager vi en kort sammenfatning af de tre 
elementer og for at illustrere det interaktive samspil mellem 
elementerne afsluttes idéoplægget med to tænkte scenarier 
for huset.

Menneskerne
De interne brugere i et iværksætterhus er mennesker, som har 
behov for en arbejdsplads og et ønske om at blive en del at et 
større fagligt fællesskab. Diversitet i faglighed, alder og etab-
leringsgrad blandt brugerne er påkrævet, da det understøtter 
kreativitet, vidensdeling og projektsamarbejder. De eksterne 
brugere, som ikke har en fast arbejdsplads, men som benytter 
husets faciliteter og aktiviteter, er væsentlige og er med til at 
styrke relationer, skabe liv og mangfoldighed  i huset. Kende-
tegnende for alle brugere er, at de kan identificere sig med 
husets identitet og ser muligheder i at benytte udbuddets akti-
viteter og faciliteter.

Rammerne
Et iværksætterhus adskiller sig fra et kontorfællesskab gen-
nem sin åbenhed og et varierende udbud af faciliteter og akti-
viteter. Kernen i huset er arbejdspladserne og caféen er hjertet 

- der hvor menneskerne mødes. Arkitektonisk skal iværksæt-
terhuset være inspirerende og understøtte husets identitet. En 
central og synlig beliggenhed er at foretrække og det er afgø-
rende at bygningen er både karakterfuld og rummer mulighed 
for at opfylder brugernes behov for funktioner og aktiviteter.

Relationerne
Det hele handler om at skabe relationer, da det er i mødet 
mellem mennesker ting opstår. Rammerne danner grundlaget 
for at skabe relationerne, som udvikles gennem netværksdan-
nelser og vidensdeling og tilsammen dannes nye projekter, 
samarbejder og vækst på Sydfyn.

Prioriteringer i den fremtidige proces
Af idéoplægget fremkommer en lang række synspunkter, der 
kan være med til at fremme mulighederne for et succesfuldt 
iværksætterhus. Synspunkterne i idéoplægget er ikke udtøm-
mende og væsentligheden er ikke proportionel. Den fremtidige 
opgave er derfor at udvælge, supplere og prioritere de syns-
punkter, som findes relevante i forhold til den ønskede model 
for Svendborg. Det endelige koncept for et iværksætterhus 
skal findes i den fremtidige implementeringsproces, hvis over-
ordnede formål er at skabe en fælles identitet gennem men-
neskene, rammerne og relationerne. En anbefalingsværdig 
proces for det videre forløb frem mod et iværksætterhus vil 
være, at følge kronologien der ligger i ideoplægget, hvor man 
først finder kernebrugerne og i samarbejde med dem finder og 
skaber rammerne og relationerne.
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Uden at ha gjort noget som helst får 
jeg lidt af det støv på mig.

Ruth, iværksætter i Lynfabrikken

“
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/ KONKLUSION  // en dag i huset for en intern bruger

Søren møder Stine og Ulla i køkkenet. De aftaler et frokostmøde i 
caféen, hvor de skal planlægge en Peptalk om sociale medier for 
brugere af huset.

Siger godmorgen til Henrik, Søren og Sofie, som Søren deler kontor 
med.

Hyggesnakker lidt med Henrik om næste weekends planer, hvor Hen-
rik skal giftes. Brylluppet skal holdes i husets multirum. Henrik har 
hyret Anne, som også sidder i huset og er indretningsarkitekt, til at stå 
for indretning og dekorationer til festen.

Går over til Peter, som er IT konsulent og siger at han har problem 
er med at få koblet sit domæne på den nye hjemmeside. Dette er en 
rutinesag for Peter, som hurtigt giver et godt råd. 

Holder frokostmøde med Stine og Ulla, hvor de får de sidste ting på 
plads i forhold til deres Peptalk. Da de er færdige med planlægningen 
begynder de at brainstorme med Sofie og Kathrine, som tilfældig-
vis sidder ved samme bord. De brainstormer på et nyt koncept til en 
Event, som skal skabe fokus på bæredygtighed i Svendborg.

På vej til printerrummet udfordrer Jesper Søren til et spil bordfodbold. 
Det må dog blive en anden gang, da Søren har et møde om lidt.

Søren holder et kundemøde i et af mødelokalerne. Til mødet bliver 
der serveret latte, urtethe og vand, som caféen har sørget for er klar i 
forbindelse med booking af mødelokalet.  

Siger farvel til dem på kontoret.

Hvad har dagen givet
• Projektsamarbejder
• Socialt samvær
• Ro til fordybelse
• Faglig sparring
• Sund og økologisk frokost
• Tværfaglig ideudvikling
• Inspirerende rammer til møder
• Styr på det praktiske
• En platform til branding

Parkering af cykel

Henter morgenkaffen

Tænder computeren
Arbejder

Tekniske problemer
Arbejder

Går over i Caféen
Arbejder

Henter prints 

Holder møde

Holde fri
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/ KONKLUSION  // en dag i huset for en ekstern bruger

En gruppe fra en større virksomhed i Nyborg har booket et innovati-
onsforløb, som faciliteres af Kathrine og Søren fra iværksætterhuset.
 
De mødes til morgenmad i caféen med Kathine og Søren. Peter, som 
sidder i huset og er It-konsulent, er tilfældigvis i caféen. Kathrine vur-
dere, at det er relevant at præsentere Peter for Mogens, der er It-chef 
for Nyborg-virksomheden og lige har fortalt Kathrine, at de mangler 
konkrete kompetencer indenfor programmering, som Kathrine ved at 
Peter er ekspert i. Mogens og Peter udveksler visitkort og aftaler at 
tales ved senere på ugen.

Efter morgenmaden går Kathrine og Søren med gruppen ind i er mø-
delokale, hvor de har forberedt en PowerPoint-præsentation af pro-
cessen de skal igennem i dag. Efterfølgende defineres den konkrete 
udfordring, som gruppen skal arbejde med i dag.

Grupperne arbejder i første fase individuelt, hvor de kan ligge og høre 
musik i drømmerummet, bevæge sig til musik i bevægelserummet el-
ler bare gå en tur på havnen og tænke store tanker. Senere mødes de 
og fremlægger drømmene og drømmer videre i fællesskab.

Derefter går de over i realiseringsrummet, hvor de store tusser kom-
mer frem. Der laves collager og tegnes med store bevægelser på den 
store whiteboardvæg.

Frokosten nydes ude på terrassen i det gode vejr, hvor der kobles af.

Sidste fase i processen er kort og præcis. I konkretiseringsrummet 
bliver de udvalgte ideer konkretiseret og sat op over for hinanden, 
samt sat i en større sammenhæng.

Under eftermiddagskaffen kan gruppen ikke lade være med at ar-
bejde videre med alle de nye tanker. 

Sidst på dagen samles gruppen og konkluderer på proces og lægger 
en strategi for den videre proces med implementering af produkterne.

Hvad har dagen givet
• Ny inspiration
• Udviklet nye produkter
• Styrket sammenholdet
• Fornyet energi
• En god oplevelse
• En ny samarbejdspartner
• Ny viden om sociale medier
• Oplevet Svendborg

Ankommer med toget

Morgenkaffe i caféen

Samles i et mødelokale

Drømmen - fase I

Realisering - fase II

Frokost i Caféen

Konkretisering - fase III

Eftermiddagskaffe i  Caféen

Fællesafslutning
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