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Formål med kortlægning

• Strategi for:
• S1: Kommunal og regional

livskvalitet gennem kultur?
• S2: Tiltrækning af talent gennem

kultur?
• S3: Erhvervsbaseret vækst

(beskæftigelse, omsætning --
eksport)?



S1: Livskvalitet gennem kultur

• Traditionel kulturtænkning
• Små byer traditionelt stærke i idræt og

kulturarv
• Nyt fra kortlægning: Det er ikke kun de

store byer der har visuel kunst, medier,
etc!

• Traditionel kulturplanlægning: Det
offentliges rolle for udbud af kultur
• Støtte til infrastruktur (teatre, spillesteder)
• Støtte til borgerdeltagelse (kunstnere,

foreninger)
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S2: Tiltrækning af talent

gennem kultur



Mindre danske byer er bedre til at tiltrække den

kreative klasse end mindre amerikanske

Baseret på tal fra Danmarks Statistik
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S2: Tiltrækning af talent

gennem kultur
• Mindre danske byer er gode til at tiltrække den kreative

klasse ift. mindre amerikanske
• Potentiel stor rolle for mindre Nordiske byer for

teknologisk udvikling

• Mindre byer i en storbyregion er bedst
• Stor udfordring for mindre byer i Øresundsregionen at

skabe bykvaliteter, inkl. kultur

• Byer med kulturudbud tiltrækker bedst (statistisk
sammenhæng ml. kulturudbud og kreativ klasse)
• Generel kulturaktivitet, ikke megaprojekter (Horsens,

Herning)
• Mangfoldigt udbud og borgerdeltagelse

• Kræver ikke bare kultur, men også branding,
markedsføring (messer, festivaler)



S3: Erhvervsbaseret vækst

• Kommunernes erhvervsspecialisering:
• Ens: Idræt, sundhed, livslang læring

• Udlignet gennem velfærdspolitik gennem 100 år

• Små forskelle: Turisme og kulturarv
• Små forskelle pga. historie og naturgrundlag

• Betydelige forskelle: Medier, arkitektur,
visuel kunst

• Erhvervsudvikling: Disse er de ”kommercielle”,
salgs- og eksportorienterede kulturbrancher

• Kommunale styrkeområder: Basis for
kommunale erhvervsstrategier



Indhold i en

erhvervsstrategi
• Hvor store skal de kulturelle brancher være for

at det er interessant?
• Meningsløst spørgsmål

• Hvor stor skal diversiteten i brancher være?
Skal alle brancher være der?
• Kommunalt vs regionalt

• Hvor stor skal diversiteten i værdikæden
være? (Skal hele kæden være der?)
• Kommunalt vs regionalt

• Er der brug for yderligere kortlægning?



Et par problemer med data, 1
Ängelholm

14%

1%

2%

0%

10%

9%
3%9%4%

29%

19%

Visuelt

Scenekunst

Events

Kulturarv

Turisme

Medier

Arkitektur

Livslang Læring

Idræt, friluft

Sundhed og velvære

Andet

• DK og SE statistiske definitioner:

• Visuel kunst større (5-10%), medier større (5-10%) i SE
• Sundhed mindre (5-10%), andet mindre (5-10) i SE



Et par problemer med data, 2

• Malmø er med men ikke
København: Den regionale storby
skal med!
• Benchmarking: Visuel kunst er større

i Malmø end Skåne: Er det også
tilfældet med København ift.
Hovedstaden?

• Storbyens rolle som center



Et par problemer med data, 3

• Hillerød 2 personer i Karneval
• Begge faglærte



Et par problemer med data, 3

• Ängelholm 3 virksomheder i Film
• 2 med 1 ansat, 1 med 5-9.

• Pas på lille antal observationer

• Enhver udvikling vil se ud som en eksplosion



Indhold i en

erhvervsstrategi

• Hvilken politik kan der føres og
hvordan kan kortlægning støtte den?

•Hvor store skal de kulturelle brancher være for at det er
interessant?

•Meningsløst spørgsmål

•Hvor stor skal diversiteten i brancher være? Skal alle
brancher være der?

•Kommunalt vs regionalt

•Hvor stor skal diversiteten i værdikæden være? (Skal
hele kæden være der?)

•Kommunalt vs regionalt

•Er der brug for yderligere kortlægning?



Politik for kulturerhverv
• Stor efterspørgselsusikkerhed (”nobody knows anything”) for

kulturerhverv
• Ikke gavnligt politisk at forudse vinderprodukter eller -teknologier
• Ikke erhvervsstøtte

• Ikke kunst- og kulturstøtte

• Branchesucces baseret på bottom-up eksperimentering

• Politik skal facilitere eksperimentering, ikke støtte virksomheder

• Markedsbaseret politik: Rammebetingelser

• imagine..s spørgeundersøgelse af
Rammebetingelser i København, 2006:

• R1 :Internationalisering

• R2: Uddannelse

• R3: Opstart og overlevelse

• R3: Koblinger og partnere



Er rammebetingelser

anderledes i mindre byer?
• Spørgeskema om attraktivitet?

• Lukket, givne valgmuligheder, fanger ikke problemer
• Siger mest noget om typer af virksomheder, ikke

meget om hvad morgendagens virksomheder har
brug for

• Mere interessant når:
• Suppleret med interviews

• Gennemført for andre kommuner: Sammenligning
af byprofiler (men stadig ikke rammebetingelser!)



•Virksomhederne i Hillerød lægger overraskende lidt vægt på
kvalificeret arbejdskraft
•Det er først i sammenligning med f.eks. København at det bliver
interessant (er det altid sådan -- branchespecifikt -- eller er Hillerøds
kulturerhverv mindre kompetencebaserede?)
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•Turisme, kulturarv, idræt: Hele værdikæden til stede
•Musik, medier, arkitektur: Skabelse stærk, distribution
og salg svag

Hillerød som eksempel på

R1: Internationalisering



Hillerød som eksempel på

R1: Internationalisering
• Brancher med lokal konsumption (fx. idræt, kulturarv,

turisme): Hele værdikæden er der
• Eksportrettede, salgsorienterede brancher (fx musik,

medier, arkitektur): Skabelse, ikke salg

• Normalt for mindre byer: Fokuserer ofte på
indholdsskabelse, salg og distribution kræver skala og
internationalt miljø (storby)

• Ikke et problem, hvis kommunale virksomheder kan komme
i kontakt med distributører. Internationalisering = salg til
distributører

• Kommunal politik: International kompetence til lokale
virksomheder (uddannelse, stipendier, netværk, messer)

• Regional politik: Koble skabelse i mindre byer med salg
i storby (netværk, messer)



•Uddannelse stærk indenfor musik, læring, idræt,
sundhed
•Uddannelse svag indenfor turisme, medier, arkitektur.

Hillerød som eksempel på

R2: Uddannelse



Hillerød som eksempel på

R2: Uddannelse
• Kommunal uddannelse kun stærk i visse fag

• Stærk i musik, læring, idræt og sundhed: Ligelig fordelt i
Danmark

• Svag i turisme: Få uddannelsesaktiviteter generelt
• Svag i medier, arkitektur: De meget specialiserede

uddannelser ligger i storbyer

• Regional vs lokal politik
• Regionalt niveau tilbyder specialiserede kulturelle

uddannelser
• Kommunalt niveau tilbyder kommercielle

uddannelser, kurser i networking, internationalisering,
etc.



Er uddannelsesdata gode

nok?



Hillerød som eksempel på

R3: Opstart og overlevelse



Hillerød som eksempel på

R3: Opstart og overlevelse
• Hillerød store virksomhedsstørrelser ift

København
• Tegn på konsolidering (styrke) eller blot på at

opstartsrater er lave?
• Opstartsrater må indfanges i tal
• Interviews?

• Kommunal politik: Fysisk infrastruktur til
opstart (lokaler, fællesskaber, huse)

• Regional politik: Konkurrencer, fonde
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Hillerød som eksempel på R4:

Koblinger og partnerskaber



KOBLER TIL MUSIK:
TV

Retail
Phone providers

Food producers
Game Producers

SKABER MUSIK:
Songwriters
Performers

ADs

Video artists
Coreographers

SÆLGER OG
DISTRIBUERER

MUSIK:
Record labels

Distributors

Musik
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KOBLER TIL SPORT:
TV3
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SKA BER SPORT:
Sports clubs
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Koblinger i og omkring sportsbranchen



KOBLER SIG TIL
kulturprodukter:

Fremstilling af biler,

elektronik,
forbrugsgoder, mad

Osv..

SKABER kulturprodukter:
Musik

Billeder
Håndværk

Tekst og historie

Design
Osv..

SÆLGER
kulturprodukter:

Forlag,
filmproducenter,

koncertsale
Osv..

Koblinger skaber dynamik:

”Oplevelsesøkonomi”



Hillerød som eksempel på R4:

Koblinger og partnerskaber
• I ”Oplevelsesøkonomien” skabes den største vækst ikke

af absolut størrelse af kulturerhverv, men af koblinger

• koblinger mellem kulturbrancher

• Koblinger mellem kulturbrancher og andre brancher

• Fanges ikke af kortlægningen! Det er ikke kun den
absolutte størrelse af kreative der er vigtig, det er også
potentialet for at koble dem med andre brancher
• Brancher, domæner og sub-domæner: ”Fanget mellem

to stole?” (Så detaljeret at det giver problemer med for få
observationer, men ikke detaljeret nok til at fange
kompetencer og samarbejdspotentialer)

• Også statistisk problem: Måske ligger de mest interessante
samarbejdspartnere ikke i kommunen! Andre steder i
regionen? I verden?

• Nødvendigt med interviews og anden form for kortlægning

• Kommunal politik: Netværk, ”parker”, klynger
• Regional politik: Netværk, møder, messer



Sammenfatning
• Kortlægning første skridt. Næste skridt bliver at beslutte hvad

tallene skal bruges til

• For at fortsætte kortlægningen
• For at udmønte i strategi

• Fortsat kortlægning:

• Enormt potentiale i kombinationen registerdata og
spørgeskema -- men først når materialet foreligger fra mange
kommuner

• Stor nytte ved også at kunne fange dynamik -- dvs udvikling, fx af
opstarter

• Stor nytte ved at gå mere i dybden kvalitativt -- med fx koblinger
mellem kreative erhverv og andre erhverv. ”I har fantastiske kasser
-- nu skal I ud af dem!”

• Strategi:

• Livskvalitet, tiltrækning af talent, og erhvervsbaseret vækst

• Kommunale styrker (klynger)
• Ikke planlægning, men rammebetingelser (fx uddannelse,

internationalisering, opstart)
• Koblinger på tværs af brancher og kommuner



En unik chance

• Kommunale og regionale
kortlægninger:
• Bare legitimitet eller også strategi?

• Kommunal konkurrence eller
regionalt samarbejde?




