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VæKstKulturEns 

hvad er vi gode til i danmark, og hvad skal vi leve af i fremtiden? det er de helt 
centrale spørgsmål, som finanskrisen, globaliseringen og den gennemgribende 
omstilling af erhvervslivet har sat øverst på dagsordenen alle steder.

svarene ligger lige for: Vi skal reducere omkostninger, forbedre infrastrukturen, 
være mere internationale og udvikle vore erhvervsmæssige styrkepositioner 
med særligt fokus på entreprenørskab, kompetence og innovation. det er de 
veletablerede væksttemaer, som vi også i tidligere fokusanalyser fra rEG lABs 
side har analyseret og udviklet.

I rEG lAB har vi imidlertid også diskuteret, om vi er kommet tilstrækkeligt dybt i 
analysen af danmarks vækstproblemer og vækstpotentialer. Er der blinde vinkler 
i vores måde at anskue og analysere vækstens forudsætninger? nogle af de 
vigtigste spørgsmål, der er rejst i den forbindelse er: 

•	 Er	Danmark	særlig	udfordret,	når	det	gælder	ambitioner	og	risikovilje?	

•	 Er	vi	blevet	for	mætte,	magelige	og	for	tilfredse?	

•	 Er	der	nogle	særlige	danske	dyder,	værdier	og	karaktertræk,	som	vi	kan			
 rendyrke og bygge ny vækst ud fra?

•	 Er	der	forskelle	i	vækstkulturen	på	tværs	af	landet,	som	vi	kan	arbejde	med		
 og gøre til en fordel for landet?

denne fokusanalyse af vækstkulturen i danmark adskiller sig klart fra rEG lABs 
tidligere fokusanalyser, der typisk har fokuseret på bestemte sektorer i økonomien 
eller på veletablerede politikområder. Vi håber, at analysen vil blive læst med 
åbent sind, og inviterer hermed til bred debat af analysens konklusioner og 
mulige implikationer.

Bjarne E. Jensen
direktør i REG LAB
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 I nnovations- og erhvervspolitikken leverer service til 
erhvervslivet. Med analysen af vækstkulturen får vi en ny 

segmentering af brugerne af systemet. traditionelt segmen-
terer vi erhvervslivet i forskellige brancher, vi skelner mellem 
store virksomheder og små og mellemstore virksomheder 
(sMV’er). og vi har målrettede programmer og indsatser, 
som spiller ind i denne forståelse. Men stereotyperne holder 
ikke længere. sMV’er kan i dag være ekstremt internationalt 
agerende, globale ledere. Brancheglidning er total, så 
skelnen mellem service, viden, produktion og design giver 
mindre mening. nu føjer vi et nyt lag til, hvor også kulturen er 
en faktor. hvis erhvervs- og innovationsfremmesystemet skal 
gøre en forskel, skal vi forstå og formå at spejle denne kom-
plekse virkelighed. hvis kulturlag har en signifikant betydning, 
må vi vel også have virkemidler, som konkret retter sig mod 
at skabe effekt i kulturlaget. her skal tænkes nyt!

Vi har i erhvervs- og innovationspolitikken – som på andre 
politikområder – et ønske om mainstreaming af god policy-
praksis: dét, der virker ét sted, kan med fordel udbredes til 
andre steder. 

Men analysen her viser, at kulturelle forudsætninger varierer 
fra sted til sted. de forskelle og kulturelle særkender er en 
del af de givne vækstbetingelser og bør tænkes ind i de 
værktøjer/redskaber, som iværksættes for at stimulere vækst 
i erhvervsliv. Vi skal blive bedre til at versionere generelle 
koncepter. og vi skal være gode til at drive indsatser, der 
matcher den lokale vækstkultur.

en ny segmenterIng
I VæKstpolItIKKEn

Infrastrukturen i bredeste forstand udgør den scene, hvorpå produktion og 
liv udspiller sig. Man kan altid brokke sig, men danmarks infrastruktur er 

faktisk i verdensklasse. Alligevel er danske resultater i form af økonomisk vækst 
ikke altid prangende. danskere er måske blevet så tilfredse med økonomien og 
livet, at engagementet i udvikling og vækst er svækket. I en globaliseret verden 
bliver stilstand imidlertid hastigt til tilbagegang, fordi der er mange andre steder i 
verden, hvor engagementet i udvikling og vækst er stærkt. Konkurrencen vil uaf-
vendeligt sørge for, at de, der tager den med ro, bliver fremtidens tabere. derfor 
er der alle mulige grunde til, at der bliver sat fokus på vækst og vækstkultur.” 

Professor ChrIstIan WIChmann matthIessen, københaVns unIVersItet

”

kulturen har VæsentlIg betydnIng 
for Væksten

Vi har fundet en række lag af vækstkulturer, som hver på 
sin måde påvirker virketrangen og dermed har en signifi-
kant indvirkning på væksten i virksomhederne. Kulturerne 
er en kombination af holdninger, vaner, handlemønstre og 
socioøkonomiske fakta. disse kulturer kan tilsammen forklare 
18 procent af variationen i værditilvæksten hos lokale virk-
somheder. Vækstkulturen har således en klar betydning for 
væksten på linje med en række andre af virksomhedernes 
interne og eksterne forhold. 

selVstændIghed og entrePrenørskab 
trækker VærdItIlVæksten oP

selvstændighed og entreprenørskab/risikovillighed er de 
kulturtræk, der suverænt har størst betydning for væksten. 
der er en væsentlig sammenhæng mellem væksten og 
befolkningens erfaringer og holdninger til at tage initiativer og 
etablere og drive selvstændig virksomhed. dét er altså en 
livsform og en karrierevej, vi på alle niveauer bør fremme for 
at styrke væksten i fremtiden.

IVærksætterI: både bredde og elIte, tak

Analyserne viser, at vækstiværksættere er vigtige, men 
at også befolkningens generelle holdninger og adfærd ift. 
iværksætteri er væsentlig. I erhvervspolitikken har der i en 
årrække været særlig fokus på ”vækstiværksættere”. Ana-
lysen bekræfter betydningen af dette elitefokus. Men der er 
altså gode argumenter for at arbejde med iværksætter- og 
selvstændighedskulturen mere bredt. pointen er her, at der 
både skal være en ”bredde” og en ”elite” af selvstændige og 
iværksættere.

et fantombIllede af danmarks Vækstkultur

den kvantitative analyse opdeler danmarks 98 kommuner i 
5 forskellige kulturlande med hver sin distinkte vækstkultur, 
som er en unik sammensætning af de fundne kulturlag. Alle 
kulturlag findes i alle kulturlande i alle dele af landet, men i 

forskellige sammensætninger. Vækstkulturen er forskellig 
fra kommune til kommune – også inden for en de enkelte 
regioner. 

Men overordnet tegner sig et billede af tre distinkte områder: 
sjælland, som er præget af mange iværksættere, men 
mindre risikovillighed. Jylland, som er præget af stærk 
selvstændighed og initiativrigdom. og de store byer – 
København, Aarhus, Aalborg og odense – som er præget 
af det professionelle kulturlag i videnservice og store virk-
somheder, stor risikovillighed og mange vækstiværksættere.

Vækstkulturens drIVkræfter VarIerer På 
tVærs af landet

på landsplan er selvstændighed og iværksætteri som nævnt 
det kulturtræk, der har størst effekt på væksten. 

der er imidlertid to væsentlige undtagelser: I de store byer 
er selvstændighedskulturen relativt mindre. dette opvejes 
imidlertid af mange højtuddannede, som præger både 
videnservice, forskning og store koncerner. og selv om 
relativt færre i byerne har et iværksættergen, så er der flere 
serie- og vækstiværksættere. En anden væsentlig afvigelse 
fra det overordnede billede af selvstændige/iværksættere 
som rygraden i den danske vækstkultur er dét kulturland, 
der har en meget lav risikovilje. det er et kulturland, der er 
udbredt på sjælland, men også ses i andre dele af landet.

Vækstkulturen som med- eller modsPIller

Innovations- og erhvervspolitikken leverer service til erhvervs-
livet. Med analysen af vækstkulturen får vi en ny segmen-
tering af brugerne af systemet og et værktøj til at gøre 
indsatsen mere brugerorienteret.

på den måde er Vækstkulturens dnA ikke bare et spejl, som 
den enkelte kommune kan se sig selv i. det er også en op-
fordring til væksthuse, forskerparker, universiteter, erhvervs-
skoler og andre erhvervspolitiske aktører om at versionere 
og kanalisere deres generelle koncepter, så de matcher den 
lokale vækstkultur.

de Centrale 
BudsKABEr
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Det, Der Driver 
uDviklingen i én 

by, kan begrænse 
væksten i en anDen
”
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 n år vi i nærværende publikation foreslår, at kulturen har 
væsentlig betydning for virksomhedernes økonomi og 

regionale vækst – og at kulturen varierer fra kommune til 
kommune - så flugter det ganske godt med påstande og 
indikationer fra tidligere studier. 

Internationale forskere som ronald Inglehart, richard Florida 
og Geert hofstede har i deres analyser vist en sammen-
hæng mellem kultur og vækst. de har dokumenteret 
empirisk, hvordan den økonomiske og teknologiske udvikling 
grundliggende har transformeret kulturen i avancerede 
industrielle samfund – fra en materiel til en postmateriel 
værdipræference. heller ikke i den internationale litteratur er 
der tvivl om, at påvirkningen over tid går begge veje: Kultur 
påvirker vækst – vækst påvirker kultur. 

det er imidlertid nyt, når vi i nærværende analyse søger at 
komme nærmere et svar på, om erhvervs- og vækstpolitik-
ken kan styrkes ved at tage hensyn til kulturen. Men heller 
ikke på dette punkt er vi alene. I norge har kultur ligesom i 
danmark ikke normalt været et centralt tema i erhvervs- og 
innovationsfremme. I de senere år er Innovasjon norge 
blevet stadig mere optaget af temaet, blandt andet på 
baggrund af observationer om regionale variationer fra de 
nationale klyngeprogrammer. Forskere fra telemarkforsking 
arbejder for tiden med en programteori for stedlig attraktivitet, 
hvor forskerne siger, at ”den kulturelle dimension bliver stadig 
tydeligere. Programteorien opererer med tre attraktivitets-
dimensioner; attraktivitet for business, attraktivitet for besøg 
og attraktivitet for bosætning. Kulturelle vækstdrivere spiller 
ind på alle tre”.1  

den samme tendens ses i sverige, hvor kommuner, regioner 
og nationale myndigheder i stigende grad er bevidste om, at 
der er nogle bagvedliggende forklaringer på, at de gene-
relle indsatser og programmer ikke rammer plet overalt. En 
frisk analyse fra svensk reglab indikerede endda, at nogle 
virkemidler kan være direkte negative nogle steder: ”det, 
der driver udviklingen i én by, kan begrænse væksten i en 
anden”. 

I 2009 udkom ”Innovationsanalyse region Midtjylland”, som 
satte fokus på virksomhedernes aktivitetsniveau og arbejds-
metoder.2 Analysen viste, at virksomhederne agerer forskel-
ligt i de forskellige dele af regionen. det gælder eksempelvis 
måden, virksomheder finder og møder samarbejdspartnere, 
og deres tilbøjelighed til at bruge forskning og teknologi. de 
forskellige handlemønstre har en effekt på virksomhedernes 
produktinnovationer. Analysen konstaterede også, at når der 
er så væsentlige forskelle på handlemønstre, så bør kommu-
ner, erhvervscentre og initiativer tage hensyn til forskellene 
for at opnå størst mulig effekt. 

1 projektleder og forsker lars ueland Kobro, telemarkforsking til rEG lAB. nogle af de norske 
erfaringer kan læses i ”programteori for attraktivitet” (2013). udarbejdet af telemarkforsking på 
opdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

2 Innovationsanalyse region Midtjylland, opdeling på 8 subregioner (2009) dataarbejde udført af 

Center for Forskningsanalyse for region Midtjylland.

AndrE JAGEr oGså 
kulturens betydnIng 
soM VæKstdrIVEr
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 k ulturelle træk har en beviselig betydning for væksten: 
Vækstkultur kan forklare cirka 18 procent af variationen 

i værditilvæksten i lokale virksomheder. den lokale kultur har 
således en betydning for væksten på linje med en række 
andre af virksomhedernes interne og eksterne forhold. 

Vækstkulturen kan siges at være en drivkraft for vækst på 
linje med andre vækstdrivere. 

dette er bemærkelsesværdigt, fordi vækstkulturen rummer 
egenskaber, der ikke normalt tænkes som en del af virksom-
hederne interne og eksterne vækstfaktorer. 

For at komme frem til dette resultat har vi undersøgt en lang 
række kulturelt betingede faktorer for at finde ud af, om disse 
har en betydning for væksten. hensigten har været at be- 
eller afkræfte, om kultur kan forklare variationer i væksten på 
tværs af danmark. hvis der er statistisk signifikante sammen-
hænge, så har kulturerne en betydning for væksten. den kultur, 
der har betydning for væksten, kalder vi for vækstkultur.

oECd udgav i 2001 et stort studie af, hvad der har betydning 
for forskellige landes evne til at skabe vækst. dette studie 

finder, at fire faktorer giver en væsentlig og signifikant forkla-
ring på vækstforskellene mellem lande, hvilket efterfølgende 
er omtalt som de såkaldte vækstdrivere: Iværksætteri, inno-
vation, menneskelige ressourcer samt informationsteknologi. 
samlet argumenteres for, at en væsentlig del af variationerne 
i den regionale vækst kan forklares ved disse vækstdrivere. 

I vores analyse har vi anvendt en tilsvarende metode. Fakta-
analysen omfatter et meget stort datasæt med forskellige 
typer af data, som afspejler kulturen på individniveau. disse 
data er underkastet en regressionsanalyse for at identificere 
faktorer, hvor der er en statistisk signifikant samvariation med 
værditilvæksten på virksomhedsniveau. 

Mange indikatorer har ingen forklaringskraft. Men en række 
faktorer viser en signifikant sammenhæng. samlet har disse 
for landet som helhed en forklaringskraft på 18 procent af 
variationen i væksten. Andre metoder kunne give et lidt 
andet resultat. det er således ikke så afgørende, om det er 
præcis 18 procent, eller om det er 16 eller 20. det væsent-
lige er, at der er en statistisk signifikant sammenhæng 
mellem kultur og vækst, og at denne sammenhæng har en 
væsentlig størrelse og dermed betydning som vækstdriver. 

selv i vores lille land er der store kulturelle forskelle 
i forhold til at starte nye virksomheder og skabe 

morgendagens vækst. det er godt, at vi nu sætter meget 
mere fokus på det.”

anders eldruP, bestyrelsesformand I CoPenhagen 
CleanteCh Cluster og offshoreenergy.dk

”

Vækstkulturen 
– En ny VæKstdrIVEr
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Ambitionen med den kvantitative analyse er at bruge 
eksisterende statistiske data for at undersøge eventuelle 
sammenhænge mellem den lokale kultur og væksten i 
de lokale virksomheder. 

Gennem statistiske analyser af et omfattende sæt af 
data, som karakteriserer befolkningens livsstile, være- 
måder og holdninger, har Teknologisk Institut identi-
ficeret, hvilke kulturer der har en statistisk signifikant 
samvarians med væksten. 

Værditilvækst per årsværk er valgt som det gennem-
gående vækstmål og opgjort for 2004, 2007, 2009 og 
2010. Værditilvækst er et mindre konjunkturafhængigt 
mål end beskæftigelse, overskud, eksport og lignende.

Vækstindikatorerne er målt op mod en lang række kul-
turindikatorer. Der er anvendt data fra Danmarks Stati-
stik, THS Gallup A/S, Geomatics A/S, Dansk Industri og 
Dansk Byggeri. Data omfatter dels faktuelle data, som 
eksempelvis foreningstæthed, stemmeprocenter og 
forbrug, dels holdningsspørgsmål omhandlende 
eksempelvis teknologi, værdier, samfund og inter-
nationalisering. 

Data er anvendt på kommuneniveau, postnummer-
niveau og individniveau. Individdata er i analyserne 
aggregeret til postnummer- og kommuneniveau. 
Observationerne er opgjort på personer, der bor i 
kommunen (natbefolkning). Der er lavet udtræk af 
data for halvdelen af den danske befolkning, hvilket 
statistisk betragtes som en fuld population. 

AnAlysE-
ModEllEn
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 d et er ikke de højtuddannede, kreative eller iværksæt-
terne alene, der trækker væksten i et område. Eller sagt 

med andre ord - det er ikke én kultur, livsstil eller væremåde, 
der er en vækstdriver i virksomheder. typisk vil det være en 
særlig kombination af forskellige kulturer, der forklarer væksten 
hos virksomhederne i et område. 

For at kortlægge hvilke kulturer, der påvirker væksten, er 
over 2 mio. data blevet analyseret ud fra en lang række 
forskellige kulturindikatorer, som fx værdier, risikovillighed og 
kreativitet.   

resultatet er, at der er seks kulturer, som i et samspil har 
betydning for væksten.  

de seks kulturer har hver deres særlige karakteristika, som 
er beskrevet nedenfor. 

 iværksætter kultur – en kultur med stor 
lyst til at igangsætte nye projekter og en holdning til 
at klare sig selv. Kulturen kommer til udtryk gennem 
antallet af personer, som har erfaring med at være 
selvstændigt erhvervsdrivende. De bringer deres 
erfaring med til deres arbejdsplads og har en afsmit-
tende effekt på den lokal kultur. Stor økonomisk effekt 
i hele landet.

 risikovillig kultur – en kultur, som repræ-
senterer en karrierelivsstil og en villighed til at løbe 
(stor) økonomisk risiko. Det er en livsstil, hvor karrieren 
er i centrum, og hvor man tør satse – og tabe – stort. 
Kulturlaget har en stærk overrepræsentation af folk 
med en stor gæld eller stor formue, og der er mange 
iværksættere i denne gruppe, hvor mange ikke nød-
vendigvis har et højt uddannelsesniveau. Stor effekt på 
værditilvæksten i hele landet.

 newyorker kultur – en kultur, som hylder 
det moderne og mangfoldige. Mange har lederjobs 
eller jobs med meget professionalitet. Slår især positivt 
igennem i de store byer.

 kreative klasse kultur – en kultur, som 
er præget af kobling mellem innovation, kreativitet og 
viden. Denne kultur er typisk præget af højtuddannede 
ingeniører, akademikere og undervisere i udviklings-
prægede erhverv. Relativt svag økonomisk effekt i det 
meste af landet.

 organisatorisk kultur – en kultur, der skaber 
rammerne for at udvikle modeller, idéer og lede. Der er 
mange ledere, finansfolk og jurister, der bærer denne 
kultur. Har ikke i sig selv stor økonomisk forklarings-
kraft, men er tilsyneladende en væsentlig komponent 
at have med.

 lokalaktiv kultur – en kultur, der handler 
om at engagere, deltage og bidrage i det nære, for at 
skabe og udvikle eget og andres job. Lokalaktiv kultur 
kommer bl.a. til udtryk gennem høj deltagelse i kom-
munalvalg. Den lokalaktive kultur er på mange punkter 
en modsætning til newyorker-kulturen. Stor effekt i 
mindre lokalsamfund.

KulturEr 
træKKEr 
VæKstEn6
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 d e enkelte kulturer påvirker i forskellig grad væksten i 
virksomheder. Figuren viser, hvor meget den enkelte 

kultur påvirker væksten. 

helt entydigt påvirker iværksætterkulturen virksomhederne 
mest vækstmæssigt. Formentlig fordi personer, der bærer 
en iværksætterkultur, har masser af egne erfaringer med at 
drive virksomhed og med at udvikle sunde forretninger. den 
kultur bærer de ind i etablerede virksomheder, og dermed 
bidrager de til at udvikle iværksætterkulturen i et områdes 
virksomheder. En anden væsentlig kultur, der påvirker 
væksten, er den risikovillige kultur. her er forklaringen, at en 
karriere- og risikoorienteret livsstil – på samme måde som 
iværksætterkulturen – positivt påvirker etablerede og nye 
virksomheder. 

Mere komplekse er de kulturer, der knytter sig til by og land. 
newyorker-kulturen udfolder sig bedst i de større byer, hvor 
der er mange typer kompetencer og ressourcer samlet 
på et mindre område. her kan newyorker-kulturen udfolde 
sig optimalt og skabe megen vækst. til gengæld kan den 

mistrives i mindre geografiske områder, hvor det kan være 
vanskeligt at finde ligesindede. derimod vil den lokalaktive 
kultur være stærk i mindre geografiske områder. Formentlig 
fordi personlige netværk og lokalt engagement kan være 
stærkere i mindre lokalsamfund. uden for de større byer er 
man nødt til i højere grad selv at tage initiativ og ansvar, hvis 
der skal være aktivitet. personlige netværk kan give hurtigere 
og mere pålidelige forretningsbeslutninger. 

den kreative kultur har en svagere sammenhæng med 
evnen til at tjene penge. Forklaringen er, at der er tale om en 
relativt lille gruppe personer, der bærer denne kultur. Kun i 
geografiske områder, hvor der er mange bærere af denne 
kultur, er der en mere klar sammenhæng mellem de kreative 
og vækst. tilsvarende har organisatorer en klar, men også 
svag effekt på evnen til at tjene penge. En forklaring kan 
være, at det akademiske lag ofte er i større virksomheder. 
derfor er der en svagere sammenhæng til væksten i mindre 
og mellemstore virksomheder, som typisk har færre akade-
mikere ansat. 

Kultur og 
VæKst

Kilde: Teknologisk Institut (bearbejdet til REG LAB)
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storbyernes vækstcentre

den jyske aktivist

det sjællandske engagement

Danmark er en lille geografi, og grænserne for kulturens 
påvirkning er flydende. Men løfter man blikket fra 

detaljerne, tegner der sig alligevel nogle overordnede 
mønstre.  

StorbyerneS vækStcentre skiller sig klart ud. 
Hovedstadsområdet markant, men også tydeligt i 
Aarhus, Odense og Aalborg. Det er i de større byer, vi 
finder de store organisationer i form af virksomheders 
hovedkvarterer samt store stats- og kommuneadmi-
nistrationer. Det er også her, universiteterne primært 
ligger, og mange virksomheder har deres forsknings- 
og udviklingsafdelinger her. Her er solid innovations-, 
analyse- og ledelseskraft. sammenlignet med andre 
typer af kommuner er der forholdsvis få personer med 
iværksættererfaringer, som er lokalt engagerede. Dette 
opvejes imidlertid af, at der her er en kritisk masse af 
kreative og højtuddannede professionelle; kulturer som 
ikke nødvendigvis trækker positivt i andre dele af landet, 
men som gør det i storbyerne. samtidig er der er en klar 
tendens til, at selv om der er relativt mindre iværksæt-
terkultur, så er der flere serie- og vækstiværksættere. 

Den jySke aktiviSt dominerer vest for Lillebælt. Både 
sæt-i-gang-land og initiativland er karakteriseret ved, at 
man er villig til at flytte sig og gøre noget selv og er villig 
til investere tid og penge i at få tingene til at lykkes. 
kreative og højtuddannede professionelle giver et relativt 
mindre bidrag til væksten, som til gengæld trækkes 
gevaldigt op af lokalt engagement, entreprenørskab og 
risikovillighed. Dette billede tegner Bornholm og det 
meste af det vestlige Danmark især uden for det østjyske 
bybånd. 

Det SjællanDSke engagement. store dele af 
sjælland præges af mange af de samme positive egen-
skaber som Jylland, men med få højtuddannede og et 
underskud af risikovillighed. nogle af de vigtige kompo-
nenter, der trækker vækstkulturen i byerne og Jylland, 
er underrepræsenterede her. Måske er nærheden til et 
større vækstcenter med til at lægge en dæmper på disse 
områder. Området bliver imidlertid trukket op af, at der er 
mange iværksættere og mange, som gerne engagerer sig 
stærkt lokalt. 

14

de store lInjer: 
Et FAntoMBIllEdE 
AF dAnMArKs 
VæKstKultur



16 17REG LAB / Vækstkulturens DnA REG LAB / Vækstkulturens DnA

Kort over vækstkulturen 
i danmark opdelt på 
5 kommunegrupper - 
”kulturlande”.

Kilde: Teknologisk Institut

s elvom danskere - stort set - taler det samme sprog 
og har samme etnicitet, så er vækstkulturen forskellig, 

afhængig af hvilken egn man kigger på. nogle steder er én 
vækstkultur mest dominerende. Andre steder en anden. 
derfor er der også forskelle på de normer, holdninger og 
den adfærd, som præger befolkningen og dermed de lokale 
virksomheder. 

nogle kommuner ligner hinanden mere end andre. de 
forskellige vækstkulturer danner et mønster, hvor landets 
98 kommuner er grupperet i fem ”lande”, hvor hvert ”land” 
har sine særlige karakteristika for, hvad der kendetegner 
vækstkulturen. denne inddeling betyder, at kommunerne 
inden for eksempelvis ”initiativland” har mere til fælles med 
hinanden end med kommuner i andre vækstkulturlande.

de fem Vækstkultur lande 
– de fem arketyPer 

# initiativland – her er iværksætteri og risikovillighed 
drivende for vækstkulturen. Der er newyorker-kultur 
til stede i initiativ land, men det giver beskeden effekt 
i forhold til væksten. Eksempler på initiativland er de 
sydjyske kommuner og omegnskommunerne til køben-
havn. 

# sæt-i-gang-land er især et midtjysk fænomen, sær-
ligt præget af kulturlagene Lokalaktive og Risikovillige. 
Man er villig til at flytte sig og gøre noget ved tingene, 
og det er især iværksætterkulturen, der skaber væksten 
i sæt-i-gang-land. 

# gør-det-selv-land – her bæres vækstkulturen af 
iværksætterkultur. Risikovillige har en positiv vægt, men 
der er desværre relativt få, der bærer den risikovillige 
kultur. samtidig er der få med en organisatorisk kultur. 
Eksempler er de vest- og sydsjællandske kommuner – 
og en del landkommuner spredt andre steder i landet.

# krealand – her bæres vækstkulturen af fem forskel-
lige kulturer: newyorker-, iværksætterkultur, risikovillig 
kultur, organisatorisk kultur og kreativ kultur. krealand 
er kendetegnet ved de tre første vækstkulturer, da 
der er relativt få iværksættere og risikovillige. Men de 
iværksættere og risikovillige, der er til stede, bidrager 
endog meget positivt økonomisk. krealand er typisk i 
de større byer.

# ressourceland – her er næsten alle vækstkulturer 
til stede, så der er gode forudsætninger for at tjene 
penge. Dette land er kendetegnet ved en iværksætter-
kultur med risikovillighed, newyorker- og en kreativ 
kultur. Ressourceland findes kun i meget få kommuner. 
Optræder som delmængde i de større bysystemers 
oplande.

KulturlAndE

Kortet til højre viser vækstkulturens danmarkskort. 

sådan en inddeling hviler naturligvis på nogle grænse-
dragninger og valg. som alle generaliseringer udvisker 
den nuancerne. I realiteten er samtlige 98 kommuner en 
blanding af alle kulturer, og et helt retvisende kort ville 
vise 98 forskellige lande/farvenuancer!

Kulturlandene er imidlertid spændende, fordi de viser, at 
nogle kommuner måske er mere forskellige end forventet. 
Mens andre er overraskende ens, selv om de ligger forskellige 
steder i landet. 

5
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1
-

lokale styrker 
og mulIgheder

2
-

PrIVat 
engagement

3
-

 Infrastruktur

4
-

 VIden og uddannelse

5
-

 IdentItet og 
forankrIng

6
-

 netVærk

7
-

 effekter

I rapporten ”På sporet af vækstkulturen” har COWI og Man-
dag Morgen undersøgt en række vækstcases og gennem 
en tværgående analyse identificeret syv faktorer i succesfulde 
lokale vækstkulturer.

hVordan 
styrKEr MAn 
VæKstKulturEn?

1   lokale styrker og mulIgheder: Man 
skal ikke hoppe på modetrends, hvis der ikke er 
et stærkt grundlag. Man skal finde og kende sit 
erhvervsmæssige ståsted.

2   PrIVat engagement: private virksomheder 
 og erhvervsledere skal være vedvarende 
 engageret, tage aktivt medansvar og medvirke 
 i udførelse.

3   Infrastruktur: der skal være massiv fokus 
på at opgradere eller udnytte den relevante 
eksisterende infrastruktur.

4   VIden og uddannelse: uddannelseskom-
ponenten er en kritisk faktor, især i udviklingen af 
højteknologiske miljøer.

5   IdentItet og forankrIng: der skal 
”piskes en stemning op”, og ofte spiller offentlige 
aktører en vigtig rolle i den spæde fase – senere 
hen kan tøjlerne så slippes.

6  netVærk: En stor del af initiativet til erhvervs-
udvikling kommer næsten altid fra det eksiste-
rende lokale erhvervsliv, så dét skal der bygges 
på. særligt store, professionelle og betydnings-

 fulde erhvervsaktører skal have en særlig 
 ledende rolle.

7   effekter: troværdigheden, tilliden og inve-
steringsviljen skal komme fra konkrete resul-

 tater. Effekterne skal skabes, dokumenteres og  
 formidles.
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1 
 IdentIfIkatIon af lokale styrker 
og mulIgheder

 
£    Identifikation af lokale styrker og muligheder,
 fx geografiske fordele, specifikke kompetencer hos 
 lokal arbejdskraft, erhvervshistorie og specialisering 
 eller nærhed til uddannelsesinstitutioner.
 
£      det offentlige skal igangsætte og drive visions-
 processer.
  
£     det private skal tage de første skridt til at opbygge 

erhvervsaktiviteter.
 
£     det offentlige bør bakke op om private, der rent faktisk 

dyrker en lokal styrkeposition.

2 
PrIVat engagement

 
£     Et tidligt, stærkt og vedholdende privat engagement er 

en kritisk succesfaktor.
 
£     der skal gives særlig plads til ”dealmakers” fra det 
 private; visionære individer, der ser muligheder, 
 skaber opbakning og får ting til at ske.
  
£     Giv private partnere et reelt strategisk råderum; 
 pak dem ikke ind i politik og bureaukrati.

3 
InVesterInger I Infrastruktur

  
£     signifikante investeringer i infrastruktur er ofte helt afgørende; 

den rigtige infrastruktur kan kickstarte ny vækst.
  
£     succesfulde investeringer udvikles og gennemføres i 
  tæt samarbejde med det erhvervsliv, der skal bruge 
 infrastrukturen, fx i et fælles udviklingsselskab.

4 
InVesterInger I VIden og uddannelse

 
£     Bør som udgangspunkt ske med afsæt i eksisterende, konkrete 

styrker.
 
£    stærke universitetsmiljøer kan være vigtige vækstmotorer.
 
£     delt ejerskab og samskabelse mellem brugere og udbydere 

skaber ofte fordele.
 
£     hvor der ikke er lokaliseret universiteter, kan der etableres 

andre former for universitetssamarbejde; testfaciliteter, 
samspilsprojekter, uddannelses- og kursustilbud o.a.

  
£     Etablering af nye samspil om innovation og uddannelse tager 

tid og kræver relationer, begejstring og kommunikation – fej 
trappen fra oven og start med de stærkeste og mest 
motiverede aktører.

InGrEdIEnsEr I En 
VæKstCAsE – tJEKlIstE7

5 
IdentItetsskabende aktIVIteter og 
PolItIsk forankrIng

 
£     den enkelte aktør skal se sig selv som del af en større 

helhed; en organisation, en koalition, et team eller en 
bevægelse – der skal være en samhørighed.

  
£     det tager tid at opbygge holdånd og samhørighed; i 
 starten skal ledende og troværdige kræfter gå forrest 
 og vise vejen.
 
£     Events, storytelling og opbygning af legacy, involvering 

og håndgribelighed er vigtige værktøjer.

6 
formalIserIng af netVærk

  
£     udviklingsnetværk skal være åbne og fleksible, men de 
 skal også styres og koordineres.
  
£     Erhvervsråd og kommunalbestyrelser er vigtige 
 koordineringssteder.
 
£     der kan også etableres særskilte strukturer; 
 klynger, udviklingsselskaber o.a.

7 
målIng og kommunIkatIon af effekter

 
£     Fastholder fokus på mål og viser fremdrift i arbejdet.
 
£     Giver loyalitet og opbakning i etableret aktørkreds.
  
£     skaber grundlag for at markedsføre samarbejdet over 

for nye aktører og tiltrække yderligere ressourcer og 
engagement.
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FOKUSANALySEN VæKSTKULTURENS DNA TAGER AFSæT I EN 
RæKKE AKTUELLE OG HIDTIL IKKE BESVAREDE SPøRGSMåL: 

•	 Er	Danmark	særlig	udfordret,	når	det	gælder	ambitioner	og		
 risikovilje? 

•	 Er	vi	blevet	for	mætte,	magelige	og	for	tilfredse?	

•	 Er	der	nogle	særlige	danske	dyder,	værdier	og	karaktertræk,		
 som vi kan rendyrke og bygge ny vækst ud fra?

•	 	Er	der	forskelle	i	vækstkulturen	på	tværs	af	landet,	som	vi	kan	
arbejde med og gøre til en fordel for landet?

Fokusanalysen er gennemført af REG LAB og samfinansieret 
af Region Nordjylland, Randers Kommune, Københavns Kommune, 
Københavns Universitet, Holbæk Kommune, Helsingør Kommune, 
Horsens Kommune, Holstebro Kommune, Silkeborg Kommune, 
Region Sjælland, Erhvervsstyrelsen og Trekantområdet Danmark.


