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KULTUREN SOM 
VÆKSTDRIVER
Koblingen mellem kultur, erhverv og vækst er mangfoldig og spi-
rende. Rundt om i landet satses der på film, animation, samarbejde 
mellem kunstnere og erhvervsliv, events som drivere for udvikling 
og meget mere. Ved at sætte fokus på koblingen mellem kultur, 
erhverv og vækst er det KL’s ambition at bidrage til debatten om, 
hvordan vi både kan værne om kulturens egenværdi og samtidig 
udvikle nye forretningsmodeller på tværs af kulturlivet, erhvervsli-
vet, kommunerne og civilsamfundet. 

Både kultur og vækst er brede begreber i en kommunal sammen-
hæng. Kultur- og fritidsområdet rummer alt fra museer og musik-
skoler til folkeoplysning og events. Vækst skal både forstås i økono-
misk forstand og som et spørgsmål om at skabe attraktive kommu-
ner at leve, arbejde og bo i. I kommunernes arbejde med koblingen 
mellem kultur, erhverv og vækst er det de to brede betydninger, 
ordene skal forstås i. 

Erfaringer med arbejdet med kultur, erhverv og vækst viser, at kom-
munerne mange steder tager nye roller på sig. De arbejder for at 
være facilitatorer og rammesættere og for at få øje på talenter og 
forretningsidéer nye steder. De går foran og er primus motor eller er 
den usynlige hånd i ryggen på andres initiativer.

Diskussion af aktuelle udfordringer
Der er masser af gode eksempler rundt om i landet – men der er 
også udfordringer. Samarbejdet mellem forvaltninger og på tværs 
af kommunegrænser, vurdering og sandsynliggørelse af kulturens 
effekter og værdi, skabelse af et fælles sprog og en fælles vision for 
koblingen mellem kultur, erhverv og vækst er bare nogle af dem. 

På konferencen Kulturen som Vækstdriver den 6. september 2016 
formulerede og diskuterede de 125 repræsentanter for kommuner, 
regioner, stat, kulturinstitutioner, interesseorganisationer og virk-
somheder aktuelle udfordringer og mulige løsninger i arbejdet med 
at sætte kulturen i spil som vækstdriver.   

Du sidder her med deltagernes budskaber fra de diskussioner. Her 
kan du danne dig et overblik over, hvilke pointer, der gik igen i dis-
kussionerne, og du kan se nogle af de budskaber, der kom frem i 
arbejdet med de enkelte udfordringer. Arbejdet med kultur, erhverv 
og vækst er i udgangspunktet både tværsektorielt og tværpolitisk 
og du får derfor også et overblik over, hvilke interessenter, deltager-
ne oftest nævnte som væsentlige for succes.  

Sådan gjorde vi
På konferencen blev deltagerne bedt om at formulere aktuelle ud-
fordringer i arbejdet med kultur, erhverv og vækst. Ti udfordringer 
blev valgt ud og hver af disse blev diskuteret omkring borde med 
otte deltagere. Én udfordring for hvert bord. Gennem en række 
spørgsmål og benspænd kom deltagerne omkring væsentlige op-
mærksomhedspunkter som fx interessenter, sikring af fremdrift og 
hvordan man kan eksperimentere for at håndtere udfordringen. 

God læselyst!

Se også:
http://www.kl.dk/kulturvaekst
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TVÆRGÅENDE 
BUDSKABER

Hvordan skaber man et nyt fokus på kulturen som vækstdriver? Hvordan skaber vi et fæl-
les ”vi”? Hvordan mobiliserer man politisk mod til at investere i kultur og bringe kulturen 
ind i erhvervsudvikling, turisme og bosætning? På tværs af disse og de øvrige udfordrin-
ger, som deltagerne formulerede og diskuterede på konferencen Kulturen som Vækstdri-
ver, var der er en række tværgående budskaber, der gik igen: 

• Involver bredt, sæt jer ind i interessenternes behov og hav respekt for interessenternes  
 kompetencer
• Det er vigtigt med en tydelig, fælles historie på tværs af kommunen og de eksterne
 interessenter
• Læg en plan og stå fast
• Politisk mod, retningsgivning og opbakning hele vejen er alfa og omega for succes
• Kulturen kan være et enzym i alle politikområder, kulturen er ikke en niche
• Der er behov for at definere hvad vækst og kultur er og for at skabe dokumentation for  
 kulturens effekter og værdi
• Inviter atypiske interessenter til at se på jer med et nyt blik - kunstnere, kreative 
 iværksættere, sygeplejen osv.
• Samarbejd på tværs af forvaltninger og kommunegrænser
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BUDSKABER
UDFORDRING 1: 
Hvordan kan man i en kommune få kickstartet et nyt fokus på kul-
tur som vækstdriver? 

Deltagernes budskaber
Det er væsentligt at finde sit eget DNA, der ikke kun er defineret 
som finkultur. Det er vigtigt at finde ud af, hvad der er vores fælles 
historie, hvad der gør os unikke.

Det er væsentligt at blive enige om, hvad vi forstår ved vækst og 
kultur.

Tag stilling til og vælg, om det nye fokus skal komme oppefra som 
en politisk beslutning eller om det skal blomstre nedefra. Under alle 
omstændigheder er politisk opbakning alfa og omega. 

  Vi er i mål, når kulturen er sideordnet med andre diskurser, 
når spørgsmålet om kulturens værdi som vækstdriver er blevet 
en selvfølge.“

UDFORDRING 2: 
Hvordan kan kulturen blive anerkendt som en af de vigtigste dri-
vere for samfundsudvikling? 

Deltagernes budskaber
Tænk hvis man uddannede 100 ambassadører, der talte kulturen 
op!

Nye borgere efterspørger kulturen. Den kan være tungen på vægt-
skålen, når folk beslutter hvor de skal bo.

Det er et dilemma, om det er personalet i de kommunale institu-
tioner, der skal drive kulturen frem eller om den skal kunne klare sig 
selv. 

  Vi kan tænke kulturen ind i alle kommunens opgaver.” ”Vir-
kelig?! Også i en spildevandsplan?”“

UDFORDRING 3: 
Stevns Klint er udnævnt som verdensarv. Det er politisk besluttet, 
at den skal fungere som løftestang for hele kommunen og ikke 
kun kyststrækningen. Men hvordan får vi de kulturelle foreninger 
og institutioner til at spille med og få gavn af udpegningen? 

Deltagernes budskaber
Der er et dilemma mellem en udefrakommende beslutning og den 
lokale opbakning. Er det tydeligt nok, at Stevns Klint er helt unik? 
Kan der skabes den fornødne opbakning? 

Det er nødvendigt enten at være de eneste eller de bedste. Hvor-
dan bliver Stevns Klint det? Og hvordan bliver det tydeligt for dem, 
man ønsker at involvere?

Sæt materialerne fra klinten – kalk og kridt – ind i utraditionelle 
sammenhænge. 

  Kunne det ikke være en idé at lade børn indgå i formidlin-
gen af projektet? Lade dem fortælle historien på deres måde. 
Det kunne også tiltrække børnefamilier. “

UDFORDRING 4: 
Hvordan skabes politisk fokus på kulturen som vækstdriver i en 
kommune, der ikke har en stor by?

Deltagernes budskaber
Juster mikroskopet til en anden skala og få på øje på det, der er 
unikt, selvom det ikke er spektakulært. 

Det tager lang tid at opbygge et nyt fokus, man skal tro på det, man 
har valgt - også selvom det ikke altid er populært. 

Tænk hvis vi kunne sætte alle svende i sving med at give kultur til 
alle borgere året – på plejehjem, på skolen, i fritiden. Simpelthen 
gøre borgerne afhængige af kultur. 

  Vi eksproprierer en hel landsby og inviterer kunstnere til at 
komme og udfordre os!”“

Her  kan du læse deltagernes budskaber fra diskussionerne af de ti 
udfordringer.
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UDFORDRING 5: 
Hvordan bliver vi enige og giver håndslag på en fælles strategi og 
profil på tværs af kommune, kulturaktører og erhverv? En strategi, 
der er ambitiøs og rækker længere end de kommende kommunal-
valg. 

Det handler om at løfte visionen så højt, så alle parter kan se sig 
selv i den.

Arbejd hellere med pejlemærker på den korte bane, end en lang og 
omfattende strategi.

Det er et evigt dilemma, at der er brug for et langt tidsperspektiv i 
økonomien, men politikerne vælges for fire år ad gangen. 

Vi laver en kollektiv praktikordning, hvor vi prøver at være i hinan-
dens sko et stykke tid. 

  Vi skal holde op med at tænke så kommunalt og bruge 
andre processer og andre formidlingsformer. Vi kunne tage by-
rådet med på en drømmerejse. “

UDFORDRING 6: 
Hvordan prioriterer man mellem enkeltstående event og ”all year 
round” kulturaktiviteter? 

Kan store events skabe varige effekter? 

Der skal prioriteres mellem det, der er for de få og det, der er for de 
mange. 

Det er dilemmaet mellem det daglige kulturliv og Det Store Brag. 

Vi kan koble en bærende kulturinstitution på en event, så er det va-
rige og det enkeltstående ikke en modsætning.

  Måske skal man afprøve en masse forskellige events i 
kommune og se, hvilke der er sjovest? “

UDFORDRING 7: 
Hvordan bliver der skabt et ”vi” ligesom i Helsingør, jf. uddelege-
ring af beslutningskompetence? 

Vi vil skabe et fælles ”vi”, men samtidig værne om mangfoldighe-
den i kulturlivet. 

Find ambassadører i de forskellige sektorer, nogle der er ”personlig-
heder” nok til at kunne bære det fælles ”vi” ud i hele kommunen.

Det er vigtigt at tænke i kompetencer ikke institutioner, når vi ind-
drager. De højkompetente – nørderne – er måske slet ikke anset et 
sted. 

  Vi skal have et langt perspektiv, men huske at fejre 
milepæle jævnligt. “

UDFORDRING 8: 
Hvordan skal en kommune involvere sig i kreative og kulturelle 
iværksætterprojekter, der både kan være drevet af ildsjæle og/
eller have vækstpotentiale? 

Respekter kulturaktørenes kompetencer og understøt deres enga-
gement, ejerskab og ansvar.

Kommunen kan være rammesætter, facilitator og måske også afta-
ger af produkterne, fx på skoleområdet. Sæt fx skoleledere og kul-
turaktører sammen i en fælles indsats om åben skole.

Kulturkonsulentens rolle er at gøre det nemt for kulturaktøren at 
komme fra idé til handling.

Lad falde hvad der ikke kan stå.

  Kommunen skal være en sjov legekammerat og ikke 
instans med en nulfejlskultur, der tager al ilt og energi ud af 
iværksætterne.“
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UDFORDRING 9: 
Hvordan bliver kommunerne gode til at samarbejde internt, så 
det er nemt at arbejde sammen på forvaltningsniveau? Det er vig-
tigt at samarbejde for at løfte kulturen. 

Kommunens ledelse skal fastholde et helhedssyn på kulturen i ar-
bejdet med strategi – kulturen er ikke en niche.

Det er nødvendigt med topstyring i starten af processen frem mod 
øget samarbejde.

Vi skal turde lade os udfordre og erkende, når vi mangler kompe-
tencerne. Det er okay at sige ”det ved jeg ikke”.

Man skal ikke kunne fremlægge resultater, før andre forvaltninger 
har været inde over.

  Måske skal vi lave en egentlig netværksforvaltning? “

UDFORDRING 10: 
Hvordan mobiliserer vi det fornødne politiske mod til at investere 
i kultur og insistere på at bringe kulturen ind i erhvervsudvikling, 
turisme, bosætning osv.?

Data og analyser er nødvendige for at komme i medierne og medi-
erne er vejen til at sikre en varig politisk opbakning til kulturområdet.

Når vi kobler kultur med fx bosætning og turisme kan det være en 
løftestang for at øge det politiske mod til at investere i kultur.

Lav et omvendt frikommuneforsøg og lad aktørerne være fri for 
kommunen i en periode. Bare lad dem køre på uden at møde nej-
hatten.

Min deltager bliver din gæst og kunde.

  Vi skal turde tænke stort nok.“
INTERESSENTER:

Politikere

Kulturinstitutioner

Andre kommunale områder end kultur, 
fx skole, ældrepleje og planområdet

Kulturaktører, kunstnere 

Borgere

Erhvervsliv

Foreninger og civilsamfund

Meningsdannere

Turismeorganisationer

Skoler og uddannelsesinstitutioner

Medier og presse

Videnskaben, eksperter, nørder

De selvorganiserede

Familier, børn og forældre

Kommunens øverste ledelse

Organisationer

Eksterne konsulenter

Kulturelle samråd

Dem der ikke bruger kulturen

Staten

Region 

Købere

En række interessenter gik igen på tværs af diskussionerne. 
Her kan du se i hvilket omfang, de blev nævnt.
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