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Vækstkulturens DNA – på vej mod guidende 
principper 

Toprække 

  REG LABs analyse om Vækstkulturens DNA 
rammer ned i en højaktuel tendens til at se på 
dybereliggende drivkræfter for vækst og 
udvikling. Den 21. oktober var temaet 
omdrejningspunkt ved et REG LAB-
arrangement, hvor pointerne fra fokusanalysen 
’Vækstkulturens DNA’ blev sat på spil. Her blev 
de mere end 60 deltagere inspireret af 
eksempler på byer og regioner, der allerede 
har fulgt analyserne op med handling. 
 
Gennem en struktureret facilitering havde 
seminaret til formål at udvikle et sæt guidende 
principper for ”Vækstkulturens DNA”, som 
deltagerne kan implementere i egen hverdag. Med 
udgangspunkt i faglige oplæg og tværfaglig dialog 
var det hensigten at skabe en stærkere forståelse 
for styrkelse af erhvervsfremmende initiativer i 
deltagernes organisationer. 
 
Sjællandske vækstlommer 
Det første faglige oplæg blev leveret af Tue David 
Bak, udviklingsdirektør for Innovation og Vækst i 
Region Sjælland. Han fortalte, at Vækstforum og 
kommuner på Sjælland har ladet sig inspirere af 
”Vækstkulturens DNA”, blandt andet i regionens 
nye udviklingsstrategi.  
 
- Vi har altid haft nogle ’lommer’ i Region Sjælland 
hvor de har været gode til vækst. ”Vækstkulturens 
DNA” har været med til at sætte ord på dem. 
Analysen har givet os indblik i hvordan lommerne 
fungerer. 
 

- Vækstkulturens DNA var blandt andet på 
dagsordenen på det strategiseminar, vi havde 
forud for udarbejdelsen af den kommende vækst- 
og udviklingsstrategi. For på den måde at forankre 
en forståelse af kulturs betydning for væksten.     

 
Et af de guidende principper for arbejdet med 
vækstkultur i Region Sjælland er, at man ikke kan 
ændre kulturen ’over night’,  men at det er vigtigt 
at forstå kulturen og bygge videre på de stærke 
sider, man har. At man skal satse på dem, der 
både vil og kan. 
 
Et andet guidende princip, man kan tage med fra 
Region Sjællands erfaringer med vækstkulturen, 

Hvad er Vækstkulturens DNA? 

REG LABs analyse om Vækstkulturens 
DNA rammer ned i en højaktuel tendens 
til at se på dybereliggende drivkræfter for 
vækst og udvikling; drivkræfter der 
bunder i kultur, vaner og handlings- 
mønstre. Analysen viser en 
sammenhæng mellem vækstkulturen i 
befolkningen og værdiskabelsen i 
virksomhederne.  
 
Jo stærkere vækstkultur, desto mere 
effektiv er vækst- og 
udviklingspolitikken.  
 
Og: vækstkulturen kan påvirkes. 
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er, at offentlige aktører kan spille en aktiv rolle i 
forsøget på at påvirke kulturen. Det klareste 
eksempel på, hvordan Region Sjælland forsøger 
at fremme en risikovillig kultur, er den store 
satsning på den kommende Femern Bælt 
forbindelse. Et sats for at få regionen til at 
blomstre. 
 
Vækstkultur i AA! 
Det første oplæg fra Region Sjælland blev fulgt op 
af nogle korte gruppediskussioner om de vigtigste 
pointer. Og en præsentation fra Tonny Skovsted 
Thorup, der som Erhvervschef i BusinessAalborg 
gennem 10 år har været en af nøglepersonerne i 
Aalborgs transformation til dynamisk vækstcenter. 
Han fortalte om, hvordan man systematisk 
forfølger en stærkere vækstkultur. 
 

 
 
Et guidende princip for Region Nordjylland til at 
skabe en regional og lokal vækstkultur er: 
 
- Vi skal ikke gå ned på virksomhedskontakt. 
 
Man skal huske at spørge erhvervslivet, hvad de 
har brug for. Derfor har man blandt andet oprettet 
et virksomhedsforum, hvor lokal erhvervsledere 
kommer med input til regionale erhvervsstrategier. 
Det er også vigtigt at huske, at erhvervsudvikling 
og kultur i høj grad er fortælling og 
kommunikation. Men ikke udelukkende 
kommunikation. Man skal følge op på, hvad man 
siger. "Handling slår alt.” 

Balanceret vækst i byregionen 
De næste skridt for Nordjylland er blandt andet en 
øget fokus på industrien og på Business Region 
Aalborg. Tonny Thorup præsenterede det helt nye 
initiativ, som for alvor starter i 2016, hvor samtlige 
byråd i Nordjylland nu har vedtaget at gå 
sammen. Tonny Thorup fortale at:  
 
”Urbaniseringen slår igennem big time. Men 
byerne har en pligt til og et ansvar for, at der sker 
en balanceret vækst i hele byregionen.  
Det bliver til merværdi for alvor, og det styrker den 
samlede beslutningskraft i hele regionen og i 
samarbejdet på tværs af kommunerne og 
Regionen.  
 
Norske perspektiver på vækstkultur 
At ”Vækstkulturens DNA” rammer ned i en 
højaktuel international/nordisk debat, bekræftede 
Lars Ueland Kobro, der er fremtidsforsker ved 
forskningsinstituttet Telemarksforsking i Norge. 
Her forsker han intensivt i drivkræfter for 
regioners, kommuners og byers attraktivitet. Han 
har desuden fulgt REG LABs arbejde med 
vækstkulturen indgående.  
 
I norsk kontekst har man især fokuseret på 
drivkræfter for regioners, kommuners og byers 
attraktivitet. Eller med andre ord: Hvorfor nogle 
steder vokser og vækster. Én af Lars Ueland 
Kobros pointer er, at folk skaber steder.  
 

 
 
Her er et guidende princip, at det handler om at 
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skabe balance mellem bosætning, erhverv og 
attraktivitet. Hvis der er godt at være, hvis der er 
arbejdspladser, og folk gerne vil bo der, og hvis 
det er noget, folk gerne vil besøge, så kommer der 
også vækst.  
 
Derfor er det vigtigt at forankre, fortøjre og 
balancere bosætningsattraktivitet og  
arbejdspladsattraktivitet. Samtidig er en vigtigt 
pointe, at (endogen) vækst er afhængig af lokale 
kompetencer og komplementære, tillidsfulde 
netværk. 
 
Deltagerne i arbejdstøjet 
Et af hovedformålene med seminaret var at få 
konkretiseret viden om vækstkultur til noget, som 
regioner, kommuner og andre organisationer kan 
bruge i deres daglige arbejde med at udvikle 
deres områder. 
 
Ved hjælp af såkaldte Envisioning Cards, 
bordplakater og under instruktioner af This Design 
Tool, der faciliterede dagen, diskuterede deltagere 
en række aspekter af de i Vækstkulturens DNA’s 
identificerede kulturer, der har indfyldelse på 
værksten: Organisationskultur, risikovillighed, 
lokalaktivkultur, New Yorker-kultur, kreative klasse 
og iværksætterkultur. 
 

 
 
Kendetegn: Grupperne startede med at 
placere de tre udvalgte kulturelle kendetegn (i 
billedform) i feltet kendetegn og skrive tre værdier 
ved siden af. Fx var de foreslåede kendetegn for 

iværksætterkultur, at hjertet er med, gejst og 
nytænkning. Men den risikovillige kultur kan 
karakteriseres med passion, mod og first-mover- 
mentalitet. 
 
Effekter: Hvilke effekter skal vi stræbe efter at 
skabe? Effekter i forbindelse med 
organisationskultur kan f.eks. være 
handlekraftighed, bedre service og at kommuner  
skal se virksomheder som kunder i stedet for 
klienter. 
 

 
Interaktioner: Handler i høj grad om, hvilke 
vækstfremmende kultursamspil der skal være til 
stede.  
 
Aktører: Her blev det diskuteret, hvilke aktører der 
skal på banen, for at vækstkulturen fungerer. På 
tværs af kulturer synes der at være en enighed 
om, at alle aktører skal på banen for at få 
vækstkulturen til at fungere. Og ikke bare de 
klassiker triple-helix-aktører, men også frivillige. 
 
Megatrends : Hvilke megatrends har størst 
indflydelse på denne kulturs udvikling? Inden for 
fx iværksætterkultur er en identificeret megatrend, 
at mange nystartede virksomheder er Born 
Global.  
 
Strategi: Hvad skal vi gøre for at styrke og 
fremtidssikre en given kultur. Her var tre af 
pointerne. Samarbejd på tværs! Spark døren ind! 
Skab en fødekæde på tværs af kulturer! 
 
kaspar@reglab.dk, oktober 2014 


