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INTRODUKTION TIL TILBAGELØBSANALYSEN AF KULTURENS BETYDNING I
AALBORG
BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

UNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG OG METODE

Aalborg Kommune gennemgår i disse år en transformation, der har haft en markant
indvirkning på bl.a. kultursektoren. Både ift. udbuddet, kulturtilbuddene, brugen af
fysiske rammer, samarbejder og meget mere er Aalborg et helt andet sted i dag end for
10 år siden. Kulturen har en værdi i sig selv men også i markedsmæssig forstand.
Kulturlivet skaber økonomisk omsætning, den tiltrækker kompetent arbejdskraft, fører
private investeringer med sig, tiltrækker turister fra nær og fjern, og stimulerer til
innovation og kreativitet. Faktorer der både direkte og indirekte skaber værdi. Men
hvordan er det samlede tilbageløb fra kultursektoren og til det omkringliggende
samfund?

Undersøgelsen er baseret på et omfattende datagrundlag med en række kvantitative og
kvalitative datakilder. De forskellige datakilder er præsenteret på side 6 og ikoner øverst på
hver enkelt side indikerer, hvad de primære datakilder er for de resultater og konklusioner,
der præsenteres. De forskellige dataindsamlinger er gennemført af Epinion, mens
forvaltningen samt en nedsat sparringsgruppe med institutionsrepræsentanter løbende har
givet input.

Aalborg Kommune ønsker at kortlægge kulturområdets betydning. Derfor er
kommunen gået sammen med de centrale kulturinstitutioner i byen om en
tilbageløbsanalyse, der bredt skal kortlægge kulturens betydning for samfundet i
Aalborg. Undersøgelsen er en nyskabelse, fordi den tager et 360 graders perspektiv på
tilbageløbet og kortlægger mange af de måder, hvorpå et levende kulturliv skaber
værdi for Aalborg.
Undersøgelsen skal både dokumentere og kigge frem. Formålet med denne
undersøgelse er derfor at bidrage med indsigt i, hvordan kulturområdet har betydning
for byens udvikling, hvor stort et afkast samfundsmæssige investeringer giver i kulturen
og hvor fremtidige potentialer er gemt. Undersøgelsen bidrager med kvantitativ og
kvalitativ viden om opfattelsen af Aalborg som kulturby og kommunen som helhed.
Analysen vil fungere som dokumentation og inspiration for den videre udvikling af
Aalborg som kulturby.

I undersøgelsen defineres kulturtilbud generelt som publikumsrettede tilbud, der bl.a. kan
opleves hos de enkelte kulturinstitutioner. Det inkluderer fx museer, biblioteker, koncerter,
stand-up, kunst, foredrag eller andre oplevelser, attraktioner og events. Det inkluderer ikke
sportsbegivenheder. Dog er sport medtaget enkelte steder for at sikre sammenlignelighed
med andre undersøgelser (fremgår hvor relevant). Den økonomiske analyse er yderligere
afgrænset (se side 29).

LÆSEVEJLEDNING TIL RAPPORTEN
De væsentligste resultater og konklusioner fra analysen er samlet i denne hovedrapport.
Hovedrapporten redegør indledningsvist for definitionen af rapportens temaer,
datagrundlag og de samlede hovedkonklusioner. Rapporten er herefter inddelt i fire
temaafsnit: 1) Oplevelsen af værdien af kulturen indefra, 2) Omverdenens oplevelse af
Aalborg som kulturby, 3) Perspektiver på økonomisk værdi af kulturen og 4) Potentialet for
Aalborg som kulturby. For hvert tema præsenteres først delkonklusionen, hvorefter de
enkelte resultater uddybes yderligere.
I tillæg til hovedrapporten, er der udarbejdet tre baggrundsrapporter, der giver et overblik
over de detaljerede survey-resultater. Her fremgår tabeller med svar på de enkelte
spørgsmål og kryds med udvalgte nøglevariable. I nogle tilfælde henviser hovedrapporten
til de detaljerede resultater i baggrundsrapporterne.
God læselyst!
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ANALYSEN OG RAPPORTEN FOKUSERER PÅ DISSE FIRE TEMAER
Her præsenteres de fire temaer, rapporten er opdelt i. Disse fungerer som rettesnor for undersøgelsens design såvel de perspektiver, der løbende er undersøgt.
Temaerne er analyseret hver for sig, men hænger naturligvis sammen – og særligt temaet omkring potentialer trækker tråde til de øvrige.

OPLEVELSEN AF VÆRDIEN AF KULTUREN
INDEFRA

PERSPEKTIVER PÅ ØKONOMISK VÆRDI AF
KULTUREN

Formålet er at afdække den oplevede værdi af kulturen for
alle i Aalborg, der benytter kulturtilbud, har muligheden for
at benytte kulturtilbud, eller er impliceret i udviklingen af
kulturen i Aalborg.

Formålet er at afdække den økonomiske værdi af kulturen. Det
sker via tre vinkler: Den direkte økonomiske aktivitet, der skabes
i kultursektoren, afledte effekter i tiltrækning af turister og
afdække nogle af de bredere samfundsmæssige effekter
(indirekte effekter).

OMVERDENENS OPLEVELSE AF AALBORG
SOM KULTURBY

POTENTIALET FOR AALBORG SOM KULTURBY

Formålet er at afdække og kortlægge, hvordan resten af
Danmark – og andre opfatter Aalborg i et
kulturperspektiv. Dette er et blik udefra på Aalborg fra
forskellige perspektiver (den danske befolkning,
kultureksperter i ind- og udland og øvrige interessenter).

Formålet er at kortlægge, hvordan Aalborg fremadrettet i
kulturstrategien kan aktivere uforløste potentialer for
kulturen i byen i henhold til aktivering af potentialegruppe
af borgere, tiltrække og fastholde tilflyttere og potentialet
for kulturen som driver for investeringer og erhverv.
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ANALYSEN OG RAPPORTENS HOVEDKONKLUSIONER
Analysen og rapportens hovedkonklusioner inden for hvert af de fire temaer er opsummeret nedenfor. Konklusionerne udfoldes i starten af hvert afsnit i
rapporten, hvorefter de resultater og data, som underbygger konklusionen præsenteres.

OPLEVELSEN AF VÆRDIEN AF KULTUREN INDEFRA:

PERSPEKTIVER PÅ ØKONOMISK VÆRDI AF KULTUREN:

▪ Ifølge borgerne udvikler Aalborgs kulturliv sig i en positiv
retning

▪ Kulturinstitutionerne skaber økonomisk aktivitet for minimum
1,3 mia. kr. om året

▪ Borgere og virksomheder er tilfredse med kulturtilbuddene i
Aalborg

▪ Kulturinstitutionerne beskæftiger 475 årsværk, mens udgifter
og besøgendes forbrug understøtter yderligere 500 årsværk

▪ De unge er mindre tilfredse med kulturtilbuddene
▪ Kulturlivet skaber værdi for borgerne og virksomhederne.

▪ Tilbageløbet til offentlige kasser svarer minimum til 90% af de
offentlige tilskudsmidler.

OMVERDENENS OPLEVELSE AF AALBORG SOM KULTURBY:

POTENTIALET FOR AALBORG SOM KULTURBY:

▪ Aalborg står stærkt regionalt, men svagere nationalt og
internationalt

▪ Potentiale i en klar retning og identitet som kulturby

▪ Aalborg opfattes positivt – men ikke som en kulturby

▪ Potentiale i at skabe/understøtte hele økosystemet

▪ Kulturen i Aalborg trækker – men mest regionalt

▪ Potentiale for øget national attraktivitet

▪ De, der besøger kulturtilbuddene i Aalborg, er tilfredse.

▪ Potentiale for større lokalt kulturforbrug.

▪ Potentiale i øget samarbejde
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Stakeholder – og ekspertinterviews
Der er foretaget 20 kvalitative
dybdeinterviews med interessenter
(politikere, kulturinstitutioner, erhverv
mv.) og fem interviews med eksperter på
kulturområdet. Eksperterne er udvalgt ud
fra et kriterium om et vist kendskab til
Aalborg samtidig med ekspertviden på
området på nationalt/internationalt
niveau.

Survey - borgere i kommunen
Der er foretaget 1.102 webbaserede interview via E-boks og
telefoninterview. Respondenterne
har været minimum 18 år. Data er
vejet på køn og alder.

Survey - borgere uden
for kommunen
Der er foretaget 1.611
interview via Epinions
Danmarkspanel.
Respondenterne har været
minimum 18 år. Data er
vejet på køn, alder og
regionsfordeling.

OVERBLIK OVER
UNDERSØGELSENS
DATAKILDER
Ikonerne bruges løbende i
rapporten til at vise datakilderne
på de enkelte sider

Survey – Virksomheder
Der er foretaget 100
telefoninterviews med
virksomheder
(virksomhedsledere) i Aalborg
Kommune.

Fokusgruppe med tilflyttere
Der er foretaget én fokusgruppe med
tilflyttere i Aalborg Kommune.
Respondenterne har været minimum 18
år. De flyttede til Aalborg Kommune i
første halvår af 2017.

Økonomiske data
Dataene er indsamlet fra Aalborg
Kommune og udvalgte
kulturinstitutioner i kommunen.
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OPLEVELSEN AF VÆRDIEN
AF KULTUREN INDEFRA

Formålet er at afdække den oplevede værdi af
kulturen for alle i Aalborg, der benytter
kulturtilbud, har muligheden for at benytte
kulturtilbud, eller er impliceret i udviklingen af
kulturen i Aalborg.

DELKONKLUSIONER

SET INDEFRA
SKABER
AALBORGS
KULTURLIV
VÆRDI FOR BÅDE
BORGERE OG
VIRKSOMHEDER

IFØLGE BORGERNE UDVIKLER AALBORGS KULTURLIV SIG I
EN POSITIV RETNING
Der er bred enighed om, at kulturområdets udvikling har været
positiv i Aalborg Kommune. Majoriteten af borgere (60%) mener, at
Aalborg Kommune har fået mere at byde på over de senere år. Denne
enighed ses både centralt i Aalborg og i resten af kommunen. Der er
ingen procentvis afvigelse mellem borgernes tilfredshed i Aalborg og
uden for byen. Også erhvervslivet og kulturinstitutionerne vurderer,
at kulturområdet har udviklet sig positivt. Hver anden borger i
kommunen mener, at Aalborg Kommunes prioritering af
kulturområdet er passende.

BORGERE OG VIRKSOMHEDER ER TILFREDSE MED
KULTURTILBUDDENE I AALBORG
Borgerne er overordnet tilfreds med kulturtilbuddene i Aalborg
Kommune. Omkring 75% af borgerne siger, at Aalborgs kulturliv har
relevante tilbud, og at kulturen gør det mere attraktivt at være
borger i kommunen. Adspurgt, hvad der især gør Aalborg til en god
by for dem, svarer flest (34 %) netop kulturlivet, mens færre peger på
øvrige parametre som fx shopping, natur eller gastronomi.
Ser man på virksomhederne, er der en klar sammenhæng mellem
involvering i kulturlivet og virksomhedernes oplevelse af
erhvervsvenligheden i Aalborg Kommune. Virksomheder, der er
involveret, er i gennemsnit mere tilfredse med at drive virksomhed i
kommunen end dem, der ikke er involveret. Omkring 7 ud af 10
virksomheder er eksempelvis delvist enige eller enige i, at kulturlivet
gør det lettere at rekruttere og fastholde arbejdskraft. Størstedelen
af de involverede virksomheder agerer som sponsorer (44%).

DE UNGE ER MINDRE TILFREDSE MED KULTURTILBUDDENE
De unge bruger de forskellige kulturtilbud i samme omfang som
øvrige grupper, der er dog en andel unge, der er mindre tilfredse. Ser
man på de 18-29 årige er kun 14 % meget tilfredse med Aalborgs
kulturtilbud, mens den tilsvarende andel i aldersgruppen over 60 år
er 32 %.
Mens få er decideret utilfredse, peger det alligevel på, at det
fremrettet er vigtigt at have fokus på også at sikre relevante tilbud til
de yngre målgrupper. Flere af de interviewede stakeholders
fremhæver, at de mange unge, som Aalborg tiltrækker, er en vigtig
ressource for byen. Ikke mindst derfor er det vigtigt at arbejde med
at skabe relevante tilbud for og med dem for byens kulturaktører.

KULTURLIVET SKABER VÆRDI FOR BORGERNE OG
VIRKSOMHEDERNE
Der er en sammenhæng mellem borgernes tilfredshed med
kulturtilbuddene og i hvilken grad de oplever, at Aalborg er en god by
for dem at bo og leve i. Samtidigt påpeges det i en lang række
interview, at kulturlivet spiller en vigtig rolle for at skabe livskvalitet,
et attraktivt byliv og i det hele taget en attraktiv by.
Erhvervslivet deler samme holdning. Her mener 2 ud af 3, at
kulturlivet giver øget stolthed over at drive virksomhed i Aalborg
Kommune og omkring 60% siger, at kulturen giver adgang til
medarbejdergoder, der styrker de ansattes tilfredshed.
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BORGERNE OG KULTURINSTITUTIONERNE UDTRYKKER, AT
AALBORG KOMMUNE HAR FÅET MERE AT BYDE PÅ OVER DE
SENERE ÅR
Borgerne oplever at kulturområdet har udviklet sig. Næsten 6
ud af 10 borgere er enige i, at Aalborg Kommune har fået mere
at byde på over de senere år. Aalborg Kommunes transformation
på kulturområdet har haft en mærkbar effekt på borgernes
opfattelse. Opbakning ses på tværs af aldersgrupper. Her er de
50-59-årige mest enige, hvorimod det yngre segment fra 18-29 er
mindst enige.
Borgere uden for 9000 er også positive. Det positive indtryk af
transformationen findes blandt borgere i alle dele af kommunen.
Der er ingen procentvis forskel mellem borgere i postnummer
9000 og udenfor. Også uden for centrum oplever borgerne, at
Aalborg har fået mere at byde på over de senere år (se
tabelrapport).
Borgerne bakker op om den nuværende økonomiske
prioritering. Majoriteten af borgerne (58%) mener, at den
nuværende økonomiske prioritering er passende på
kulturområdet. Omkring 20% af borgerne synes, at prioriteringen
burde være højere eller meget højere i fremtiden, så den
positive udvikling kan fortsætte. Kun 5% mener, at
kulturområdet skal prioriteres lavere end i dag. Erhvervslivet
deler nogenlunde samme holdning (se tabelrapport). De 18-29
årige er den gruppe, der ønsker en højere eller meget højere
prioritering, hvorimod det er lavest for aldersgruppen 60+.

Hvor enig/uenig er du i, at Aalborg har fået mere at byde
på de senere år?

Enig
Enig

43%
43%
39%
39%
17%
17%
18%
18%
21%
21%

Delvisenig
enig
Delvis

33%
33%
26%
26%

60+årår
60+

3%
3%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
3%
3%

Delvisuenig
uenig
Delvis

Uenig
Uenig

65%
65%
68%
68%
55%
55%

Vedikke
ikke
Ved

0%
0%

”Jeg synes virkelig der er sket
meget […] På en måde er det to
forskellige verdener.”
(Kulturinstitution)
”Den måde der er skabt flere rum
i byen, kan jeg godt lide […]”
(Tilflytter)

40-49årår
40-49
30-39årår
30-39
18-29årår
18-29

20%
20%

”Der er en tendens til, at man har
mere fokus på kulturen i vores by
end tidligere […] Man er blevet
mere kulturbevidst i Aalborg”
(Kulturinstitution)

50-59årår
50-59

2%
2%
0%
0%
2%
2%
1%
1%
2%
2%
12%
12%
10%
10%
18%
18%
18%
18%

BETYDNING PÅ FLERE
NIVEAUER

”Udviklingen er et klart signal
om, at der er kommet et mere
rigt, kulturelt liv”
(Aktør)

29%
29%
40%
40%

”Udviklingen har gjort […], at det
er interessant at være
kulturaktør i byen.”
(Kulturinstitution)

60%
60%

80%
80%
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n=303 (18-29 år); 159 (30-39 år); 159 (40-49 år); 163 (50-59 år); 305 (60+ år)

OMKRING TRE UD AF FIRE BORGERE
ER TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE
MED KULTURLIVET I AALBORG
Aalborg har relevante kulturtilbud for dets borgere. 74% af borgerne er enige
eller delvist enige i, at kulturlivet spiller en rolle i at gøre byen attraktiv for
dem. Derudover er 70% enige eller delvist enige i, at Aalborg har mange
kulturtilbud, der er relevante for dem. Størstedelen af kulturinstitutionerne
påpeger, at kvaliteten og mangfoldigheden af udbuddene vedr. kulturlivet er
en af Aalborgs styrkepositioner. En institution udtaler, at ”[…] man har ramt en
god, kvalitetsrig blanding, så der tilsammen er et bredt udbud”. Dette
understøttes af, at 77% i høj grad eller meget høj grad mener, at Aalborg er en
god by for dem at bo/leve i.
Borgerne er generelt set tilfredse med kulturtilbuddene i Aalborg Kommune.
Majoriteten af borgerne (73%) siger, at de er tilfredse eller meget tilfredse med
det nuværende udbud på kulturområdet. En af årsagerne er iflg. en
kulturinstitution, at ”hvis vi kigger på udviklingen fra dengang til i dag, så er der
mange ting vi har i dag, som vi ikke havde dengang [for 10 år siden, red.…] Det
nye udvalg giver os flere muligheder, og det er med til at øge tilfredsheden”.
Der er dog også en andel, der forholder sig kritisk til det eksisterende
kulturtilbud i Aalborg Kommune. Hertil udtaler en kulturinstitution at ”[…] jeg
synes ikke, at der er noget, der klarer sig særligt godt […] Der er ikke et reasonto-go”.

”[…] finkultur, populærkultur og den folkelige civil kultur. Man har ramt
en god, kvalitetsrig blanding, så der til sammen er et bredt udbud”
(Kulturinstitution)

77%

74%

Mener i høj eller i meget høj
grad, at Aalborg er en god by at
bo/leve i

Er enige eller delvist enige i, at
kulturlivet har en rolle i at gøre
byen attraktiv for dem

70%

73%

Er enige eller delvist enige i, at
Aalborg har kulturtilbud, der er
relevante for dem

Er tilfredse eller meget
tilfredse med kulturtilbuddene
i Aalborg

”Jeg har oplevet, at man har brugt 200.000 kr. på at finde ud af, hvordan man
vil bruge 100.000 kr. […] Der bliver brugt for mange penge på at finde ud af,
hvordan du vil bruge få”
(Kulturinstitution)
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KULTURLIVET SPILLER EN CENTRAL
ROLLE I MANGE BORGERES
VURDERING AF, HVORFOR AALBORG
ER EN GOD BY FOR DEM
Aalborg er en god by at bo og leve i. Majoriteten af borgerne i Aalborg
Kommune (77%) vurderer, at Aalborg i høj grad eller meget høj grad er en god
by for dem at bo og leve i. Efterfølgende er de blevet bedt om at uddybe,
hvad der gør Aalborg til en god by for dem.
I grafen fremgår det tydeligt, at ‘kulturlivet’ spiller en særlig rolle i at gøre
Aalborg til en god by for borgerne. Dette fremhæves af flest borgere. I alt
34% siger, at kulturlivet er det, der især gør Aalborg til en god by for dem.
Parametre som fx naturen og shopping-muligheder ligger længere nede på
listen.
Kulturlivet er her defineret som kulturelle muligheder, musik, teater, biograf,
museer, sport, biblioteker mm. Spørgsmålet er stillet og kodet på samme
måde som i en tilsvarende undersøgelse gennemført i Aarhus Kommune*,
hvorfor bl.a. sport her er kodet som en del af kulturlivet. Den tilsvarende
andel i Aarhus-undersøgelsen, ligger en smule højere med 40 % - mod de 34 %
i Aalborg Kommune – men undersøgelserne viser begge, at kulturområdet er
det, som flest borgere peger på, når de skal uddybe, hvad der gør byen til en
god by for dem.

Vil du forsøge at uddybe, hvad der især gør, at
Aalborg er en god by for dig?

Boligmulighederne

2%

Den sociale indsats

2%
5%

Arbejdslivet
Familie

6%

Stemningen

6%
7%

Byudviklingen

9%

Studielivet

10%

Mobilitet

12%

Byens størrelse

16%

Shopping

20%

Naturen

34%

Kulturlivet

0%

10%

20%

30%

40%

* Se: https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Borgmesterens Afdeling/Byraadsservice/Aarhusmaalene---undersoegelse/Fuld-rapport---Aarhusmaalene--Aarhus-Kommune---Marts-2018.pdf
n=1.416 (systematisk kodning af åbne besvarelser)
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DE 18-29 ÅRIGE ER MINDST TILFREDSE MED
KULTURTILBUDDENE I AALBORG
KOMMUNE
Borgernes tilfredshed med kulturområdet i Aalborg er generelt høj, men varierer hos
aldersgrupperne. Den primære forskel er, at den ældre del af borgerne i kommunen er
mere tilfredse, mens de yngre er mindre tilfredse – uden dog at være decideret
utilfredse.
14 % af de 18-29 årige er meget tilfredse med kulturtilbuddene. Den tilsvarende
andel er for gruppen over 60 år på 32 % - altså mere end dobbelt så mange, der er
meget tilfredse. Uden at de unge er deciderede utilfredse, så er de altså mindre
tilfredse med kulturtilbuddene i Aalborg Kommune. Det kan også forklare, hvorfor den
yngste aldersgruppe ønsker, at der skal være en højere prioritering af kulturområdet.
Rammer kulturinstitutionerne og kulturtilbuddene de unge? Mange af de
interviewede stakeholders fremhæver, at netop de mange unge, som byen tiltrækker
bl.a. i kraft af sine uddannelsesinstitutioner, er et stort aktiv for Aalborg. Dette faktum,
sammenkoblet med de unges lavere tilfredshedsniveau, gør det oplagt for
kulturaktørerne i Aalborg fremadrettet at sætte fokus på denne målgruppe. Er det de
rigtige tilbud, der er målrettet de unge? Arbejder kulturinstitutionerne aktivt med
denne målgruppe? osv. Det er centralt at fokusere på at skabe relevante tilbud for og
med dem. Flere eksperter peger på, at en af de måder, de unge kan aktiveres mere på,
er gennem et styrket fokus på undergrundsmiljøer, hvor der er fokus på kulturelle
hotspots, kreative rum, talentudvikling mv. Dette vil ikke nødvendigvis tiltale alle
unge, og skal naturligvis ses i sammenhæng med et mere generelt fokus på
målgruppen, men kan være et greb, der vil styrke de unges tilfredshed med
kulturtilbuddene.

Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med
kulturtilbuddene i Aalborg?

32%

60+ år

46%

26%

50-59 år

50%

30%

40-49 år

19%

30-39 år

0%

47%

46%

14%

18-29 år

14% 2%
0%5%

20%

40%

2%
0%6%

15%

3%
1%4%

23%

52%

Meget tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Meget utilfreds

15%

22%

60%

80%

4%2%6%

5%1%5%

100%

Tilfreds
Utilfreds
Ved ikke
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n=303 (18-29 år); 159 (30-39 år); 159 (40-49 år); 163 (50-59 år); 305 (60+ år)

BORGERE I AALBORG KOMMUNE
BRUGER MAJORITETEN AF
KULTURTILBUDDENE MERE END
LANDSGENNEMSNITTET

BRUGEN AF KULTURTILBUDDENE I AALBORG OG DANMARK
(Her fremgår andelen af borgere, der bruger det specifikke kulturtilbud minimum 3-11 gange om
året hvis ikke mere)

60%
52%

Borgere i Aalborg Kommune gør mere brug af kulturen end landsgennemsnittet.
Det ses især ved bl.a. festivaler/events, hvor borgerne i Aalborg bruger denne
type kulturtilbud næsten tre gange så meget som resten af landet og ca. dobbelt
så meget som borgerne i København. Nogenlunde samme mønster ses ved
koncerter. Her bruger borgere fra Aalborg Kommune kulturtilbuddet næsten 50 %
mere end resten af danskerne. Inden for museer ligger borgerne i Aalborg dog
under det gennemsnitlige brug med 5 procentpoint, og omkring 10% flere
borgere i København gør mere brug af dette kulturtilbud end borgerne i Aalborg.

Der er stadig mange borgere, der ikke bruger tilbuddene, eller bruger dem
meget lidt. Inden for kulturtilbuddene (teater, museum, kunst/galleri,
attraktioner og foredrag) bruger 50% af borgerne højest de enkelte kulturtilbud 12 gange om året. Derudover er der 25% af borgerne, der aldrig gør brug af
foredrag eller museer. Hele 30% gør aldrig brug af kunst/galleri og teateret. I
Aalborg Kommune – som i resten af landet – er der altså fortsat et stort
potentiale i at få flere til at bruge kulturtilbuddene. Fx bruger ca. 15% af borgerne
i Aalborg kulturtilbud inden for kunst/galleri mindst tre gange om året, hvilket vil
sige at 85% ikke gør. Der ligger med andre ord et stort antal potentielle brugere,
hvoraf en større eller mindre del forventeligt vil kunne tiltrækkes (mere) med de
rette tilbud, selvom der naturligvis altid vil være grupper, som ikke finder
tilbuddene relevante.

50%

46%

40%

32%
33%
31%

40%
38%

37%

34%
33%

30%
25%

24%

23%
19%

20%
12%
11% 11%

14%

15%

19%

18%
17%
15% 15%
15%
12%
9%

10%

0%

Aalborg

København

Øvrige Danmark
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Aalborg: n=1.089

København: n=344

Øvrige Danmark: n=1.605

IFØLGE VIRKSOMHEDERNE HAR KULTURLIVET EN BETYDNING FOR DERES EVNE TIL AT
TILTRÆKKE OG FASTHOLDE MEDARBEJDERE, OPNÅ NYE INVESTERINGER OG AT DET
BLIVER MERE ATTRAKTIVT AT DRIVE VIRKSOMHED I AALBORG
Kulturlivet har en betydning for virksomhederne. Erhvervslivet
udtrykker, at et rigt kulturliv betyder noget for Aalborg samt deres
virksomhed. Det fremgår tydeligt på tværs af de enkelte kategorier
illustreret i grafen.
Kultur påvirker virksomhederne på flere forskellige faktorer. Lidt over
66% af virksomheder forklarer, at et kulturliv delvist er med til at tiltrække
og fastholde medarbejdere i organisationen. Samme holdning ses
omkring attraktiviteten ved at drive virksomhed i Aalborg Kommune. 75%
af virksomhederne mener, at investeringer i kulturen delvist trækker
private investeringer med sig. Kulturen har derfor en betydning rent
økonomisk for virksomhederne i kommunen.
Involvering i kulturlivet understøtter dette yderligere. Virksomheder der
er involveret i kulturområdet i Aalborg Kommune er mere positivt
indstillet over for kulturområdet end de virksomheder, der ikke er
involveret i kulturen. Antallet af virksomheder der er enige i udsagnene er
hhv. 58%, 66% og 70%. (se tabelrapport).

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kulturlivets betydning for din
virksomhed?
100%
80%

51%

54%

60%

Enig

60%

Delvist enig
40%
20%
0%

20%

17%

14%
1%
14%

10%
3%
15%

Tiltrækning og
fastholdelse af
ansatte

15%

Hverken / eller

11%
3%
10%

Delvist uenig
Uenig

Attraktivt at drive Trækker private
virksomhed i
investeringer med
Aalborg
sig

n=91; 92; 88

”Det er med til at markedsføre
Aalborg som et attraktivt sted at
bo eller arbejde”
(Virksomhed)

”Et rigt kulturliv vil automatisk
tiltrække kvalificerede
medarbejdere”
(Virksomhed)

”Et rigt kulturliv giver byen
liv og muligheder”

”[…] kulturlivet er med til at trække
borgere og besøgende til, hvilket giver os
de bedste potentialer for at vækste”

(Virksomhed)

(Virksomhed)
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DER ER EN SAMMENHÆNG I
VIRKSOMHEDERNES BEDØMMELSE AF
ERHVERVSVENLIGHEDEN OG INVOLVERING I
KULTURLIVET
Kulturen påvirker virksomhedernes bedømmelse af kommunens erhvervsvenlighed. Undersøgelsen
viser, at der er er en sammenhæng mellem virksomhedernes bedømmelse af erhvervsvenligheden i
Aalborg Kommune og deres involvering i kulturlivet. Virksomheder der er involveret i kulturlivet er
overordnet mere tilfredse med også at drive virksomhed i kommunen. Over 4 ud af 5 virksomheder,
der er involveret i kulturområdet, er tilfredse eller meget tilfredse, hvorimod det kun er omkring 3 ud
af 4 virksomheder, der ikke er involveret i kulturlivet, der er tilfredse/meget tilfredse.
Virksomhederne involverer sig på forskellige måder i kulturlivet, men der er plads til en øget indsats.
Virksomhederne involverer sig mest som sponsorer i kulturlivet (44%). Derudover bruger de
tilbuddene ifm. arrangementer for kunder, medarbejdere e.l. (29%), anser sig selv som en del af
kulturen (13%) eller i form af samarbejder eller kundeforhold (9%). Der er fortsat et potentiale i at øge
involveringsgraden, da flere virksomheder kan begynde at interagere med kulturinstitutioner/aktører i
kommunen. En øget involvering af virksomheder er ikke kun til gavn for kulturlivet i form af et fagligt
indspark, et øget brug af kulturen og eksponering blandt medarbejdere og deres familier. Det kan bl.a.
øge trivslen hos virksomhederne og dermed deres effektivitet, udviklings- og vækstpotentialer.
Involvering i kulturlivet styrker det overordnede produkt. Samarbejder på tværs af erhverv kan være
med til at give et indspark til det eksisterende udbud. Dette kan sikre udviklingen af produkter og dets
kvalitet. Temabaserede partnerskaber på tværs af interesseområder kan være med til at styrke det
overordnede produkt såvel som destinationsudvikling og branding af udbuddet.
Denne sammenhæng ses også ift. anbefalingsvilligheden til at drive virksomhed i Aalborg, adgangen til
kvalificeret arbejdskraft og hvorvidt investeringer i kulturlivet er vigtige (se baggrundsrapport).

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med at drive virksomhed i
Aalborg Kommune?
100%

Ved ikke

3%
3%
5%

22%

80%

Meget
utilfreds

42%

60%

Utilfreds

42%

Hverken
tilfreds eller
utilfreds
Tilfreds

40%
46%

20%

37%

Meget tilfreds

0%
Involveret
(n=59)

Ikke involveret
(n=41)

44%

29%

9%

13%

Involveret som
sponsor

Involveret som
bruger af tilbud
ifm.
arrangementer

Involveret i
form af
samarbejder
eller
kundeforhold

Involveret som
en del af
kulturlivet
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KULTURLIVET SKABER VÆRDI PÅ FLERE MÅDER
FOR BORGERE OG VIRKSOMHEDER
Der er en sammenhæng mellem borgernes vurdering af, om Aalborg er en god by at leve og bo i og deres
tilfredshed eller utilfredshed med kulturtilbuddene. Dataene viser, at omkring 90% af borgerne, der i høj
grad eller meget høj grad mener, at Aalborg er en god by samtidig er meget tilfredse med kulturtilbuddene.
I den modsatte ende viser dataene, at 3 ud af 4 borgere, der slet ikke eller i mindre grad mener, at Aalborg
er en god by for dem at bo og leve i, er meget utilfredse med kulturtilbuddene. Dataene viser derfor, at
tilfredsheden med kulturlivet kan være en indikator for, hvorvidt de er tilfredse med den by, de lever i og
omvendt.
Kulturen skaber værdi på flere fronter for virksomhederne. 61% af virksomhederne siger, at det i nogen
grad eller høj grad giver adgang til medarbejdergoder, som kan komme ens ansatte til gode. Dette kunne
have en betydning for de ansattes velvære og overordnede tilfredshed med at være i virksomheden/at
arbejde i Aalborg. I erhvervslivet mener 2 ud af 3, at kulturen er med til at skabe en øget stolthed over at
drive virksomhed i Aalborg Kommune. Disse data kunne antyde, at der er en indirekte værdiskabelse ved
kulturlivet og ens involvering heri.

Hvad betyder kultur for Aalborg og dets borgere?
”[…] byen vokser på mange forskellige måder og er i
konstant udvikling […] Kulturen har en betydning for alle
facetter i udviklingen, da det er limen, der holder alt
sammen i byen”
(Virksomhed)

”[…] man skaber en glæde og
aktivitet ved dem, der allerede bor
her […]”
(Aktør)
”Det giver folk livskvalitet […]”
(Kulturinstitution)

I hvilken grad har jeres involvering i kulturlivet medvirket til følgende?
(Her vises andelen af virksomheder, der svarer ‘i nogen grad’ og ‘i høj grad’)

Øget stolthed over at drive virksomhed i Aalborg
Adgang til medarbejdergoder

61%

Adgang til potentielle kunder

48%

Nye ideer og innovationsinput

41%

Adgang til potentielle medarbejdere

39%
0%

n=59

”Det er med til at fastholde
medarbejdere, at tiltrække nye
virksomheder og at tiltrække tilflyttere”
(Aktør)

66%

”[…] Man finder et fælles grundlag,
hvor vi kan begynde at sige, at
integration og kultur hænger
sammen”
(Aktør)

20%

40%

60%

80%

”Et levende kulturliv skaber aktiviteter og engagement i
forhold til at fastholde medarbejdere”
(Virksomhed)
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KENDSKABSGRADEN TIL
KULTURINSTITUTIONERNE I
AALBORG VARIERER
BETYDELIGT

Hvor godt kender du følgende kulturinstitutioner? Og hvor attraktive mener du,
de er? (Attraktiviteten vurderes fra 1-4, hvor 1 er ‘meget attraktiv’ og 4 er ‘slet ikke attraktiv’.
Her vises karakter 1 og 2. ”Ved ikke” er frasorteret i attraktivitetsmålet)

Attraktivitet
Kendskabet til de enkelte attraktioner i Aalborg Kommune er
varieret. På tværs af alle kulturinstitutioner kender omkring 70% i
gennemsnit den specifikke institution. Der er således generelt et
godt kendskab blandt borgerne. Størrelsen på attraktionen har
naturligvis betydning for kendskabsgraden, men også
målgruppen. Fx ses det, at 80% af 18-29 årige har kendskab til
Studenterhuset, hvorimod det kun er lidt under halvdelen for 60+.
Et andet eksempel viser, at 74 % kender Aalborg Symfoniorkester,
hvorimod det er lidt over 83 % af de 40-49 årige. Det belyser også,
at der er en naturlig forskel mellem de forskellige aldersgrupper, i
forhold til hvilke institutioner, de orienterer sig imod. Alle
institutioner kan naturligvis se på tallene og vurdere, om deres
kendskabsgrad matcher deres størrelse og bredde
målgruppemæssigt. For nogle vil der ligge et potentiale i at
udbrede kendskabet til flere borgere.

Kendskab

100%

80%
60%
40%
20%
0%

Kulturtilbuddenes attraktivitet varierer ligeledes betydeligt.
Borgerne vurderer generelt, at de enkelte kulturinstitutioner er
attraktive, men også her er der variation. Aalborg Zoo er mest
attraktiv med omkring 87%, der svarer ”Meget attraktiv” eller
”Attraktiv”. I modsatte ende er Tusindfryd med ca. 34%.
Kendskab: n=1.097

Attraktivitet: n=299 – 1.026
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OMVERDENENS OPLEVELSE
AF AALBORG SOM KULTURBY

Formålet er at afdække og kortlægge, hvordan
resten af Danmark – og andre - opfatter Aalborg i et
kulturperspektiv. Dette er et udefra-perspektiv på
Aalborg fra forskellige perspektiver (den danske
befolkning, kultureksperter i ind- og udland og
interessenter).

DELKONKLUSIONER

SET UDEFRA
HAR AALBORG
IKKE EN
STÆRK
POSITION SOM
KULTURBY –
MEN
AALBORG
STÅR STÆRKT
REGIONALT

AALBORG STÅR STÆRKT REGIONALT, MEN SVAGERE NATIONALT
OG INTERNATIONALT
Aalborgs position som kulturby afhænger i høj grad af perspektivet.
Regionalt er der ingen tvivl om, at Aalborg står meget stærkt som hovedby
– også kulturelt. Men så snart man bevæger sig ud over det regionale
niveau afspejler både den gennemførte befolknings-survey og de
gennemførte ekspertinterview, at Aalborg endnu ikke markerer sig stærkt
som kulturby. Mens man regionalt har en god ide om, hvad Aalborg
tilbyder, er kendskabet begrænset, når man bevæger sig længere væk i
Danmark. Der er dog ikke en decideret negativ holdning til Aalborg.
Eksperterne mener desuden ikke, at Aalborg markerer sig specielt stærkt
nationalt endsige internationalt, blandt andet fordi de vurderer, at Aalborg
ikke har en klar profil, der adskiller byen fra andre kulturbyer.

KULTUREN I AALBORG TRÆKKER – MEN MEST REGIONALT
Formålet med at besøge Aalborg er hovedsagelig at opleve
detailhandlen (46%) eller kulturområdet (45%). Kulturen er altså en
væsentlig drivkraft i at trække gæster til byen.
Kulturoplevelser i Aalborg bruges dog primært af borgere fra
Nordjylland og Midtjylland. Stort set alle borgere i Nordjylland og 2
ud af 3 borgere i Midtjylland har besøgt Aalborg inden for de seneste
tre år. Brugen af kulturen i Aalborg er derfor begrænset, når man
bevæger sig længere væk, formentlig fordi, Aalborg ikke adskiller sig
fra de øvrige byer, der ligger tættere på og hvorfor skal borgere fra
Fyn, Sjælland osv. tage til Aalborg, når de kan opleve kulturområdet i
fx Odense eller København.

AALBORG OPFATTES POSITIVT – MEN IKKE SOM EN KULTURBY

DEM, DER BESØGER KULTURTILBUDDENE I AALBORG, ER
TILFREDSE

Borgere uden for Aalborg Kommune har en overvejende positiv opfattelse
af byen. Majoriteten af borgernes umiddelbare associationer (71%)
kategoriseres som positive. Dataene viser imidlertid, at opfattelsen af
Aalborg spænder bredt. De positive associationer til byen er ord som
handelsby, jomfru ane gade, uddannelse, kulturel, Limfjorden, havnefront,
hyggelig og meget mere. De negative associationer viser et mønster inden
for to områder hhv. bylivet (jomfru ane gade) og det trafikale område
(trafik, myldrende og dårlige parkeringsmuligheder).

Borgere uden for kommunen er generelt tilfredse med
kulturtilbuddene i Aalborg, når de først har besøgt dem. 80 % af dem,
der har besøgt et kulturtilbud i Aalborg inden for de seneste tre år, er
tilfreds eller meget tilfreds med byens tilbud. Det er således værd at
hæfte sig ved, at når gæster kommer til Aalborg og får en
kulturoplevelse, så er de tilfredse.

Dataene viser, at Aalborg Kommune ikke har skabt sig en klar identitet hos
de enkelte landsdele i Danmark (ekskl. Nordjylland). Omkring hver anden
borger uden for kommunen ved ikke, om Aalborgs kulturtilbud siger dem
noget, og 41% ved ikke, om der er mange andre byer i Danmark, som har et
bedre udbud af kulturtilbud. Aalborgs position på det danske marked som
kulturby beskrives af eksperterne som uklar og med manglende retning –
de mener ikke, at Aalborg har en markant national profil som kulturby i
dag.

Her er tilfredsheden dog lavere for de, der kommer fra andre
regioner end Nordjylland. Dette kunne igen pege på, at mens man
står stærkt regionalt, så er der en større udfordring i at konkurrere
nationalt.
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AALBORG STÅR STÆRKT REGIONALT, MEN
SVAGERE NATIONALT OG INTERNATIONALT
Har du besøgt Aalborg inden for de seneste 3 år?
Aalborg står stærkt fra et regionalt perspektiv. Borgere i Nordjylland har naturligvis et
bedre udgangspunkt for at kende til Aalborg, mulighed for at besøge byen, vide hvilken
identitet Aalborg har. Set med regionale briller er kendskabet og besøgsraten stor i
Aalborg. Dette er illustreret i grafen, hvor hele 95% af borgerne i Nordjylland har
besøgt Aalborg inden for de seneste tre år. Aalborg står stærkt som hovedby i Region
Nordjylland. En ekspert udtaler eksempelvis, at ”[…] ser man på Aalborg som en
destination at besøge i sig selv, har de formået at profilere sig rigtig fint i Nordjylland.
Jeg tror alle vil forbinde Aalborg som Nordjyllands storby”. Det ser anderledes ud for de
øvrige regioner i Danmark

100%

5%

90%
38%

80%

70%

Set nationalt viser Aalborg positive tendenser, men der er plads til forbedring. Ses
Aalborg i et nationalt perspektiv er konklusionen mere blandet. Ift. besøgsraten er
billedet helt anderledes. Kun lidt over en femtedel fra Sjælland har besøgt Aalborg
inden for de seneste tre år. Lignende mønstre ses hos hhv. Syddanmark og
Hovedstaden. Gennemsnittet for regionerne (ekskl. Nordjylland) er 33%. En ekspert
understøtter eksempelvis dette ved følgende udtalelse: ”[…] der er plads til forbedring
af at få positioneret sig helt anderledes kraftigt som kulturby [...] Men jeg synes ikke,
man har lykkes med at få det ud over rampen ud over sin egen region”.

60%

Iflg. eksperterne vækker Aalborg ingen opsigt på et internationalt niveau. Der er bred
enighed blandt eksperterne i, at Aalborg mangler at nå helt ud i verden. Fx siger en
ekspert: ” Aalborg – what? They just don’t have a reputation. If I say Aalborg to
anybody outside Denmark they don’t have a clue about it”. Her pointerer eksperterne
også, at inden Aalborg profilerer sig udadtil, skal de sørge for at differentiere sig. Iflg.
en ekspert “det er min opfattelse, at Aalborg i for høj grad ligner andre steder. Med det
menes, at de ikke går deres egen vej. Man skal ikke købe succeskoncepter. Aalborg skal
tænke selv, lave deres eget. De skal ikke kopiere fra andre byer”. Dette kan have en
betydning, da en ekspert udtaler, at ”hvis vi anskuer kultur, så er folk villige til at rejse
langt for unik kultur”, og derfor er det vigtigt ikke at kopiere andre.

0%

50%

77%

74%

79%

23%

26%

21%

95%

40%
30%

62%

20%
10%

Ja

Nej

n=1.596
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KULTUROMRÅDET I AALBORG HAR ET FINT UDGANGSPUNKT
FOR VIDERE UDVIKLING
Aalborg er til dels attraktiv som kulturby. Lidt over hver anden
borger uden for Aalborg Kommune mener, at Aalborg er
attraktiv som kulturby. Omkring 80% i Nordjylland mener, at
Aalborg er attraktiv eller meget attraktiv som kulturby. For de
øvrige regioner er det lidt over 50%, der har samme holdning.
Der er også en stor forskel mellem de borgere, der har besøgt
Aalborg med et kulturelt formål inden for det seneste år, og
dem der ikke har. Her er der 20 procentpoint til forskel (80 og
60%). Sjælland er regionen, hvor den største andel af borgere
(omkring 20%), mener, at Aalborg slet ikke eller ikke er
attraktiv som kulturby.

Der er forskellige vurderinger af, om Aalborgs kulturliv er et af de bedste i
Danmark. Omkring 4 ud af 10 borgere uden for Aalborg Kommune er enige
eller meget enige i, at Aalborg besidder et af Danmarks stærkeste
kulturtilbud/udbud. Her er det især Region Nordjylland (57%) og
aldersgruppen 40-49 år (49%), der er mest enig i udsagnet. Der er dog også
40% der ikke ved, om Aalborg har et af landets bedste udbud af kulturtilbud.
Hvis respondenterne ikke har en holdning til dette, kan det betyde, at det er
fordi Aalborg ikke har gjort sig bemærket nok. Sammenligner borgerne med
andre byer i Danmark, mener omkring 40%, at der er mange andre byer, der
har mere tiltrækkende kulturtilbud end Aalborg Kommune. Her bliver især
byer som København og Aarhus nævnt, men også – dog mindre
gennemgående – byer som Esbjerg, Vejle, Helsingør, Randers mv.

”Stærk kulturby […] De har
kerneproduktet […]”
(Ekspert)

”Der bliver ikke ført
en politisk
kulturpolitik, hvor
man bevidst handler
[…]”
(Ekspert)

Hvor attraktiv er Aalborg som kulturby, dvs. en by med kulturtilbud?
(Her vurderer respondenter fra 1-5 - hvor 1 er ‘slet ikke attraktiv’ og 5 er ‘meget attraktiv’)

100%
80%

43%

20%
0%

n=1.014

18%

18%

5 Meget
attraktiv

34%

34%

36%

4

27%

33%

30%

28%

3

12%
6%

11%
8%

11%
7%

5%
13%

2

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden

Sjælland

32%

60%
40%

14%

23%

38%
14%
3%
2%
Nordjylland (ekskl.
Aalborg Kommune)

”Hvis vi kigger på Aalborg
lige nu, så skal de kulturelle
tilbud udvikles. Med dette
forstås, at tilbuddene skal
innoveres, og gøres endnu
bedre […] eller andre tilbud.
Men der behøves nok ikke
at bygges nyt […]”
(Ekspert)

1 Slet ikke
attraktiv
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ASSOCIATIONERNE TIL AALBORG SOM BY ER OVERVEJENDE POSITIVE
Majoriteten af borgere uden for kommunen forbinder især Aalborg med positive ting som handelsby (8%), Jomfru Ane Gade (6%), storby (5%)og uddannelse (4%).
Kulturlivet siges relativt få gange. Sammenfattes alle kulturinstitutioner og ordene, der beskriver området, udgør kultur omkring 10% af associationerne til byen.
Dertil bliver diverse kulturinstitutioner nævnt især Aalborg Kultur- og Kongrescenter. Det trafikale område omtales mest vedr. de negative associationer.
Hvis du skulle kategorisere Aalborg, hvilke ord ville bedst beskrive byen?
Neutrale associationer (n=110)

Positive associationer (n=445)

Negative associationer (n=75)

”Set fra et international perspektiv rangerer Aalborg
ikke særlig højt i forhold til folks kendskab til
destinationen. Grunden til jeg kender Aalborg er
pga. Aquavit”
(Ekspert)

Kan godt lide Aalborg pga. dens
geografiske placering
(Kvinde, 66 år)

”Hvad er Aalborgs unikhed. [...] Du ser, at den enkelte by eller
kommune skal frame sig på noget. Ikke bare at vi er en fed
kulturby, for det siger ikke folk noget. Man er nødt til at
oversætte, hvad vi mener med det”
(Ekspert)

[…]Den har alt hvad vi søger af
kulturtilbud, restauranter […] Alt
faktisk”
(Mand, 70 år)
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AALBORG HAR ET STORT POTENTIALE FOR
AT TILTRÆKKE TURISTER FRA
NÆROMRÅDERNE, MEN DET ER EN
UDFORDRING AT VÆRE ATTRAKTIV FOR
BORGERE, DER BOR LÆNGERE VÆK

Hvor sandsynligt er det, at du vil besøge Aalborg for et opleve
et kulturtilbud inden for de næste tre år enten på en dagstur
eller med overnatning?
(Andel der har svaret 4 og 5 på sandsynlighedsskalaen fra 1=meget usandsynligt
til 5=meget sandsynligt)

67%
Et stort antal borgere i både Nordjylland og Midtjylland forventer at besøge et
kulturtilbud i Aalborg. Som det fremgår af kortet svarer henholdsvis 67 % af
borgerne i Nordjylland og 36 % af borgerne i Midtjylland, at de sandsynligvis vil
besøge et kulturtilbud i Aalborg inden for de kommende tre år. Dette bekræfter
således igen den stærke regionale position, der også rækker langt ned i Midtjylland.
I de øvrige regioner er andelen naturligvis lavere, da konkurrencesituationen er
helt anderledes – men dette udgør ligeledes et potentiale. Der ses samme
tendens, når man ser på de øvrige regioner. Her er det ca. 15 %, der finder det
sandsynligt, at de vil besøge et kulturtilbud i Aalborg. Konkurrencesituationen er
naturligvis helt anderledes, og afstanden betyder, at Aalborg skal have tilbud, der
kan konkurrere med de byer, der ligger tættere på, som fx Aarhus, Odense eller
København. Hvis man ønsker – og lykkedes med – at konkurrere som national
kulturby, så viser dette samtidigt et stort potentiale, hvis man kan tiltrække flere
blandt de ca. 85 %, der i dag ikke finder det sandsynligt, at de vil besøge Aalborg.
Det vil selvfølgelig altid være sådan, at færre fra de øvrige regioner vil besøge, men
hvis man fx lykkedes med at hæve besøgsandelen bare med få procentpoint, så er
der tale om mange nye/ekstra gæster.

36%
16%

16%

n=1.596

15%
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DE STORE INSTITUTIONER ER I NOGEN GRAD KENDTE UDEN
FOR KOMMUNEGRÆNSEN, MENS DE SMÅ INSTITUTIONER
KENDES AF MEGET FÅ
Den geografiske distance fra Aalborg har naturligvis også en påvirkning på kendskabs- og besøgsgraden af
kulturinstitutionerne. Blandt borgerne uden for Aalborg Kommune er det især Aalborg Zoo (58%), Gigantium (45%) og Karnevalet
(37%), der kendes af mange. Kendskabet til de enkelte institutioner mindskes jo længere væk borgerne kommer fra kommunen. I
Nordjylland kender eksempelvis 86% Aalborg Zoo, 75% Gigantium og 67% Aalborg Karneval. For Sjælland er kendskabsgraden til
disse noget lavere. Her er tallene hhv. 33% for Aalborg Zoo, 21% for Gigantium 10% for Aalborg Karneval. Der er ligeledes stor
forskel på besøgsraten, her målt som andelen, der har besøgt institutionen inden for de seneste tre år.

Hvilke kulturinstitutioner kender du til/har hørt om i Aalborg? Og har du besøgt disse inden for de seneste tre år?

Kendskab
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Kendskab: n=1.095

Besøgsrate: n=49 - 931

Besøgsrate

” Kulturinstitutionens ledere
skal udvikles. Nogle har ikke
fulgt med tiden. […] De skal
tænke mere over, hvordan de
kan markere sig på
landsplan. Ikke bare – vi skal
have flere penge – men mere
konstruktivt.”
(Ekspert)

”Transformationen og
inden for hele det
kreative felt [...] det har
man ikke fået formidlet
nationalt. Det er hele
metaiagttagelse, at der
er plads til forbedring […]
at få positioneret sig helt
anderledes kraftigt som
kulturby, [...] Men jeg
synes ikke, man har
lykkes med at få det ud
over rampen ud over sin
egen region”
(Ekspert)
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KULTURELLE FORMÅL ER EN AF ÅRSAGERNE
TIL, HVORFOR BORGERE UDEN FOR
KOMMUNEN HAR BESØGT AALBORG

Har du besøgt Aalborg inden for de seneste tre år, og var
formålet kulturelt?

Kultur – og shopping forbindes mest med Aalborg som by. Borgere uden for kommunen associerer
Aalborg bredt med forskellige oplevelser. Majoriteten forbinder Aalborg mest med shopping og
dernæst kultur. I modsatte ende af skalaen ligger naturen og sportsoplevelser.

42%
af dem sagde, at deres besøg
havde et kulturelt formål

46%

45%

32%

22%

13%

Shopping
oplevelser

Kulturoplevelser

Mad- og
Gastronomioplevelser

Sportsoplevelser

Naturoplevelser

38%
har besøgt Aalborg

Borgere i Nordjylland (64%) og Midtjylland (44%) forbinder Aalborg mest med kulturoplevelser. Ved de
øvrige regioner er det kun omkring en tredjedel, der forbinder Aalborg med kulturoplevelser. Set ift.
alder er det de 40-49 årige (58%), der mest associerer Aalborg med kulturoplevelser, hvor dette er
lavest for aldersgruppen 18-29 år (28%).

58%

Kultur betyder noget for formålet for ens besøg. Igennem de sidste tre år har 38% af borgerne uden
for Aalborg Kommune besøgt Aalborg i forbindelse med en ferie eller overnatning. Her havde 4 ud af
10 besøg et kulturelt formål. Dette kan understøtte, at kultur til en vis grad har en betydning for en
destinations besøgsrate. Hver anden besøgende med dette formål er fra Nordjylland. Set på de øvrige
regioner er der en jævn fordeling. Aldersgruppen 60+ (33%) er den befolkningsgruppe af borgerne, der
besøger Aalborg mest med et kulturelt formål.

af dem sagde, at deres besøg
ikke havde et kulturelt formål

n=1.605
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DER MANGLER GENERELT VIDEN OM
MULIGHEDERNE I FORHOLD TIL
KULTURTILBUDDENE I AALBORG
BLANDT BORGERNE UDEN FOR
KOMMUNEN
Aalborg har til en vis grad relevante kulturtilbud. Omkring hver anden
borger uden for kommunen synes, at Aalborg har attraktive kulturtilbud, der
er relevante for dem. Brudt ned på regionerne er Nordjylland igen det
område, der anser Aalborg for at være mest attraktiv. Syddanmark (22%) og
Hovedstadsområdet (24%) er regionerne, der mindst finder Aalborgs
kulturtilbud i høj grad eller meget høj grad attraktive.
Aalborgs kulturtilbud er ikke top of mind. 41% ved dog ikke, om Aalborg har
relevante tilbud, der passer til deres behov. Det kan være et tegn på
manglende kendskab til tilbuddene, eller at Aalborg ikke har gjort sig
bemærket nok blandt borgere andre steder i Danmark. Kun ca. to ud af fem
borgere uden for kommunen er enige eller meget enige i, at Aalborg har
mange kulturtilbud, der er relevante for dem.
Kulturlivet er en vigtig parameter i at gøre byen attraktiv for byens
besøgende. Godt hver anden borger mener, at kulturlivet har en betydning i
forhold til deres opfattelse og image af byen. Omkring 25% mener ikke, at
kulturområdet har en påvirkning.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om
kulturtilbuddene i Aalborg?

Meget enig

Enig

Uenig

Der er mange andre byer i Danmark
end Aalborg, som har et bedre
udbud af kulturtilbud

13%

Aalborgs kulturtilbud er et vigtigt
element i forhold til at gøre byen
attraktiv for mig at besøge

14%

Aalborg har mange kulturtilbud, der
7%
er relevante for mig

Aalborg har et af landets bedste
6%
udbud af kulturtilbud

0%

Meget uenig

29%

15%1%

37%

33%

27%

20%

Ved ikke

12%3%

14%4%

19% 3%

40%

60%

41%

34%

42%

45%

80% 100%
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n=1.095

MAJORITETEN AF DEM, DER HAR BESØGT,
ER TILFREDSE MED KULTURTILBUDDENE I
AALBORG
Generel tilfredshed blandt udefrakommende gæster. Majoriteten af borgere fra
andre kommuner, der rent faktisk har besøgt et kulturtilbud i Aalborg, er generelt set
tilfredse. En borger udtaler, at ”jeg får altid valuta for pengene”. Omkring 85% i
Nordjylland (ekskl. Aalborg) er tilfredse eller meget tilfredse med kulturtilbuddene i
Aalborg. De øvrige regioner er også generelt tilfredse, men de er ikke lige så tilfredse
som Nordjylland. F.eks. i Midtjylland er 68% af borgerne tilfredse eller meget tilfredse.
Dette viser, at når først borgerne i de enkelte regioner besøger Aalborg, er de
overordnet tilfredse med destinationens udbud.
Det varierede kulturtilbud har en positiv indflydelse på borgere uden for
kommunens indtryk af Aalborg. Der er forskellige parametre, der er med til at
tilfredsstille borgere, når de besøger Aalborg. 40% siger, at årsagen er det alsidige og
mangfoldige kulturtilbud og omkring hver fjerde nævner de gode tilbud/oplevelser.
Her spiller især pris ind. Herefter nævner 20%, at tilbuddene dækker deres behov og
interesser, og omkring 1 ud af 10 mener kulturtilbuddene er tilfredsstillende pga. de
er let tilgængelige. Her spiller både afstanden og den geografiske placering ind.

”De er mangfoldige og let
tilgængelige”
(Borger)

”De lever op til forventningerne og
beskrivelserne”
(Borger)

Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med kulturtilbuddene i Aalborg?

80%
er tilfredse eller meget tilfredse

18%
er hverken tilfredse eller utilfredse

2%
er utilfredse eller meget utilfredse

”Jeg er opvokset i Aalborg og som borger i Aalborg var tilbuddene gode.
Siden er jeg flyttet til Aarhus, og nu virker tilbuddene i Aalborg lidt tamme”
(Borger)
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DEN ØKONOMISKE VÆRDI AF KULTUREN

Formålet er at afdække den økonomiske værdi af
kulturen. Det sker via tre vinkler: Den direkte
økonomiske aktivitet, der skabes i kultursektoren,
afledte effekter i tiltrækning af turister og afdække
nogle af de bredere samfundsmæssige effekter
(indirekte effekter).
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DE MEDVIRKENDE KULTURINSTITUTIONER
Der er i alt 17 kulturinstitutioner fra Aalborg Kommune som har medvirket i den økonomiske analyse.
Regnskabs- og aktivitetstal er frivilligt indberettet fra alle de medvirkende institutioner. Godthåb
Hammerværk og Skansespillet indgår som cases/eksempler i undersøgelsen for at kunne illustrere
betydningen af de mindre kulturinstitutioner.

1

Det Hem'lige Teater

2

Huset i Hasserisgade

3

Kunsten / Utzon Center

4

Musikkens Hus

5

Nibe Festival

6

Skråen

7

Springeren Maritimt Oplevelsescenter

8

Studenterhuset

9

Teater Nordkraft

10

Aalborg Historisk Museum

11

Aalborg Karneval

17

5

Aalborg Kongres & Kultur Center

13

Aalborg Symfoniorkester
Aalborg Teater

15

Aalborg Zoo

16

Godthåb Hammerværk

17

Skansespillet

7
3

12

14

16

10 8

4 13
6 9

14

2

1

12
11

3

De to små
kulturinstitutioner

15
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*GIGANTIUM er ikke medtaget da karakteren af deres aktiviteter afviger fra de øvrige kulturinstitutioner.

DE ØKONOMISKE NØGLETAL FOR MEDVIRKENDE
KULTURINSTITUTIONER I AALBORG KOMMUNE
Kulturinstitutionerne i Aalborg Kommune skaber en samfundsøkonomisk aktivitet gennem deres indkøb, ansatte og publikum. Den samfundsøkonomiske nøgletal er udregnet med udgangspunkt i
regnskabsoplysninger fra kulturinstitutionerne, spørgeskemaer med borgerne i og uden for Aalborg Kommune samt eksterne tal fra Danmarks Statistik, VisitDenmark og SKAT. Udover den del af de økonomiske
effekter, der kan estimeres med relativ sikkerhed, ligger der yderligere en effekt, der er baseret på flere antagelser, og derfor er estimaterne herfor forbundet med relativt mindre sikkerhed.

≈ 2%

≈ 215 – 360
MIO. KR.

AF AALBORG
KOMMUNES
BNP

KULTURINSTITUTIONERNE SKABER
ØKONOMISK AKTIVITET FOR MINDST

1.300
MILLIONER KRONER

HERTIL ESTIMERES DER

KULTURINSTITUTIONERNES TILBAGELØB TIL
DET OFFENTLIGE, UDGØR MINDST

+ 200 MIO. KR.
BEHÆFTET MED EN
STØRRE USIKKERHED

HERTIL ESTIMERES DER

+ 61 %

90 %
AF DE OFFENTLIGE TILSKUDSMIDLER

BEHÆFTET MED EN
STØRRE USIKKERHED

≈ 1%
AF
BESKÆFTIGEDE
I AALBORG
KOMMUNE

KULTURINSTITUTIONERNES AKTIVITET, UDGIFTER
OG PUBLIKUM UNDERSTØTTER MINDST

AKTIVITETER HOS DE MEDVIRKENDE INSTITUTIONER

HERTIL ESTIMERES DER

940

+ 75 ÅRSVÆRK

ÅRSVÆRK

BEHÆFTET MED EN
STØRRE USIKKERHED

2.500
ANSATTE

2.200.000
GÆSTEBESØG I ALT

7.300
FRIVILLIGE ILDSJÆLE
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KULTURLIVETS ØKONOMISKE INDFLYDELSE
Kulturlivet har en økonomiske betydning gennem kulturinstitutionernes økonomiske aktivitet og det
merforbrug der bruges i forbindelse med besøget.
Kulturinstitutionerne står selv for økonomisk aktivitet i form af arbejdspladser, billetindtægter, øvrig
salg og ikke mindst offentlige tilskud og skattebetalinger. For at indfange informationer herom har alle
de medvirkende kulturinstitutioner indberettet en række økonomiske- og aktivitetstal, der bliver brugt
i modellen.

DEN ØKONOMISKE MODEL
INTERN AKTIVITET
PÅ KULTURINSTITUTIONERNE

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI

Merforbruget afføder yderligere økonomiske gevinster for byen og især de tilstødende erhverv såsom
restaurationer, transport, overnatningssteder og butikker. Spørgeskemaerne til borgere i Aalborg og
uden for Aalborg bruges til at estimere det gennemsnitlige merforbrug i forbindelse med et besøg på
en kulturinstitution i Aalborg. Forbruget skaber yderligere skattegevinster gennem moms og afgifter.

x1,2

Udenlandske turister tiltrækkes i høj grad af de kulturelle tilbud og aktiviteter. Ferierejsende tiltrækkes
bl.a. af attraktioner og seværdigheder, mens forretningsrejsende bl.a. tiltrækkes af konferencer og
kongresser. Udenlandsk turisme er ikke direkte undersøgt i forestående studie. Derfor bruges der
forbrugstal estimeret af VisitDenmark til at bestemme turisternes samlede forbrug i Aalborg
Kommune. Heraf antages det at 20% af de ferierejsendes forbrug og 10% af de forretningsrejsendes
forbrug kan direkte tilskrives de medvirkende kulturinstitutioner.

x1,2

Kulturinstitutionernes udgifter og de besøgendes forbrug fortsætter videre ud i økonomien og skaber
dynamiske effekter. De dynamiske effekter fanges i multiplikatoren, som er faktoren der ganges på
udgifterne og forbruget. I forestående studie regnes der hhv. med en konservativ multiplikator på 1,2
og en mindre konservativ multiplikator på 1,4.
TALLENE
Kulturinstitutionernes interne
aktivitet

Besøgendes merforbrug

De samfundsøkonomiske
gevinster

▪ Indtægter og udgifter
▪ Off. tilskud og skattebidrag
▪ Fuldtidsansatte,
deltidsansatte og frivillige

▪ Aalborgs borgere
▪ Borgere uden for Aalborg
▪ Internationale turisters forbrug
(VisitDenmark)

▪
▪
▪
▪

Økonomisk aktivitet
Beskæftigelse
Tilbageløb
Dynamiske effekter

BESØGENDES
MERFORBRUG

Multiplikator
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KULTURINSTITUTIONERNES
INTERNE AKTIVITET

Kulturinstitutionernes interne økonomiske tal viser nogle
interessante resultater. For det første kan man se, at
kulturinstitutionernes egen indtjening er højere end den samlede
mængde af tilskud. For det andet kan man se, at på trods af at
mange kulturinstitutioner er moms- og skattefritaget, betales 42%
af tilskuddene direkte tilbage til det offentlige.

en fuldtidsansat for hver 5.500 gæster om året. Gæsterne består af
lidt flere betalende gæster end gratister. Gratister indbefatter her
alle gæster, som ikke betaler entréindtægter.
Kulturinstitutionerne har, ikke overraskende, en stor mængde af
løst- og deltidsbeskæftigede. Ligedan er kulturinstitutionerne i høj
grad med til at aktivere frivillige i Aalborg Kommune.

Kigges der nærmere på kulturinstitutionernes aktiviteter, kan man
se, at i alt har 2,2 mio. gæster været igennem de 17
kulturinstitutioner, svarende til at hver institution i snit har haft lige
under 11.000 gæster om måneden – eller opgjort i fuldtidsansatte;

Sættes indtægtstallene overfor gæstetallene, kan man se at hvert
gæstebesøg i snit skaffer 250 kr. til institutionen og at 140 kr.
kommer fra kulturinstitutionerne selv, mens 110 kr. kommer fra
offentlige tilskud.

AKTIVITETEN

TILBAGELØB

GÆSTEINDTÆGTER

BESKÆFTIGELSEN

100 : 130
KR

≈ 75
ÅRSVÆRK

KR

For hver 100 kr. i offentligt
tilskud, skaffer institutionerne
selv 130 kr.

42% af tilskuddene bliver
tilbagebetalt gennem
skatter og afgifter

400

2.100

7.300

FULTIDSBESKÆGTIGEDE

LØST- OG DELTIDSBEKSÆFTIGEDE

FRIVILLIGE
ILDSJÆLE

550 MIO. DKR.
20%

Entré- og billetindtægter: 110 MIO. DKR.

43%

Offentlige tilskud: 235 MIO. DKR.

90

KR
Gennemsnitlig
entréindtægt per
betalende gæstebesøg

140

KR
Gennemsnitlig
egenindtægt
145 KR
per gæstebesøg

BETALENDE GÆSTEBESØG

2.200.000

110

KR
Gennemsnitligt tilskud per
gæstebesøg

UDGIFTER
1.195.000

GÆSTEBESØG I ALT

Andre indtægtskilder: 205 MIO. DKR.

250

KR
Gennemsnitlig
255indtægt
KR
per gæstebesøg

GÆSTERNE

INDTÆGTER

37%

NIBE
FESTIVAL
STÅR
ALENE FOR
4100

42%

520 MIO. DKR.

Skatter og afgifter: 100 MIO. DKR.
Udbetalt løn: 145 MIO. DKR.

28%
19%

1.005.000
GRATISTER

Øvrige udgifter: 275 MIO. DKR.

53%
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BESØGENDES
MERFORBRUG

Publikums merforbrug i forbindelse med besøg på de 17
kulturinstitutioner er estimeret til 575 mio. kr. hvoraf danske besøgende
står for størstedelen af forbruget. Bespisning i forbindelse med besøg er
markant den højeste forbrugspost, efterfulgt af shopping og øvrigt
forbrug. Den udenlandske turisme udgør lidt over en tredjedel af
publikums merforbrug.

gæstetallene fra kulturinstitutionerne. Da gæstetallene ikke er opgjorte
på bosted, er andelen af besøgende fra Aalborg Kommune estimeret
gennem spørgeskemaet til cirka to tredjedele af danske gæster. Eftersom
gæstetallene heller ikke er opdelt i nationalitet eller alder, antages det at
15% af kulturinstitutionernes gæstebesøg er udenlandske turister og at
10% af gæsterne er børn under 18 år.

Gennemsnits-merforbruget for danske borgere er estimeret til 170 kr.
for kulturbesøgende fra Aalborg Kommune og 315 kr. for borgerne uden
for Aalborg Kommune.

Den udenlandske turismes merforbrug er udregnet med udgangspunkt i
tal fra VisitDenmark og her antages det at 20% af ferierejsendes forbrug
og 10% af de forretningsrejsendes forbrug kan tilskrives de 17
kulturinstitutioner.

Det totale danske merforbrug er herfra udregnet med udgangspunkt i

575

6%

MIO. DKR. Publikums merforbrug

35%

29%

14%

375 MIO. DKR.

200 MIO. DKR.

Danske besøgende

Udenlandsk turisme

17%

OVERNATNING

BESPISNING

180 MIO. DKR.

195 MIO. DKR.

Borgere i Aalborg kommune

Borgere uden for Aalborg kommune

SHOPPING

ØVRIGT FORBRUG

95 MIO. DKR.

100 MIO. DKR.

Endagsbesøgende

Overnattende besøgende

UDENLANDSK TURISME
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Kulturinstitutionerne står for ca. 2 % af den
samlede økonomiske aktivitet i Aalborg
Kommune. Den direkte samfundsøkonomiske
gevinst af kulturinstitutionernes økonomiske
aktivitet er 1,3 milliarder kroner. Dette svarer
til, at kulturen står for cirka 2 % af Aalborg
Kommunes samlede økonomiske aktivitet.

KULTURLIVETS
SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINST

Næsten tusind arbejdspladser skabt
gennem kulturinstitutionernes
økonomiske aktivitet. I Aalborg
Kommune står de medvirkende
kulturinstitutioner for i alt 940 fuldtids
arbejdspladser, hvoraf lidt over halvdelen
er direkte ansat på kulturinstitutionerne.

Kulturen betaler (næsten)
for sig selv. Tilbageløbet
gennem skatter og afgifter
er 215 millioner kroner
svarende til over 90 % af
de offentlige tilskud.

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKT
≈2% af BNP
i Aalborg
Kommune

SAMFUNDSØKONOMISK
AKTIVITET FOR MINDST

1,3
MILLIARDER
KRONER

INTERN AKTIVITET PÅ
KULTURINSTITUTIONERNE

BESKÆFTIGELSE FOR
MINDST

940
ÅRSVÆRK

TILBAGELØB TIL DET
OFFENTLIGE ER MINDST

90 % af de
offentlige
tilskud

215
MILLIONER KRONER

1,2 x

x 1,2

BESØGENDES
MERFORBRUG

Udgifter

520 MIO. KR.

Udenlandsk turisme

200 MIO. KR.

Tilbageløb

100 MIO. KR.

Dansk publikum

375 MIO. KR.

115 MIO. KR.

Beskæftigelse

475 ÅRSVÆRK

Tilbageløb (kun moms)

Beskæftigelses effekt

225 ÅRSVÆRK

Beskæftigelses effekt

245 ÅRSVÆRK
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DE ØKONOMISKE NØGLETAL FOR MEDVIRKENDE
KULTURINSTITUTIONER I AALBORG KOMMUNE
For at udregne medvirkende kulturinstitutioners
samfundsøkonomiske effekt er der opstillet en
basismodel, der kan betragtes som et minimum.
Basismodellen udelader mange faktorer, der med
sikkerhed er større end nul, men deres faktiske
størrelse er behæftet med større usikkerhed. De
mere usikre estimater er udregnet i ”Tillæg”
underneden og baserer sig på mere lempelige
antagelser.

KULTURINSTITUTIONERNE
SKABER ØKONOMISK
AKTIVITET FOR MINDST

KULTURINSTITUTIONERNES
AKTIVITET, UDGIFTER OG PUBLIKUM
UNDERSTØTTER MINDST

KULTURINSTITUTIONERNES
TILBAGELØB TIL DET OFFENTLIGE,
UDGØR MINDST

1.300

940

90%

MILLIONER KRONER

ÅRSVÆRK

AF DE OFFENTLIGE TILSKUDSMIDLER

Afgrænsningen af undersøgelsen og modellen har
endvidere betydet at nogle faktorer er udeladte.

Basismodellen baseret på
sikre antagelser

520

575

220

MIO. KR.

MIO. KR.

MIO. KR.

Kulturinstitutionernes
direkte udgifter

Tillæg med større
usikkerhed på estimater

I dynamiske effekter (
konservativ multiplikator
på 1,2)

Multiplikatoren i basismodellen er antaget at
være relativt lille, da størrelsen er forbundet
med usikkerhed. Antages der en højere
multiplikator, stiger de økonomiske effekter.

220
MIO. KR.
I dynamiske effekter

Udeladte faktorer på
baggrund af afgrænsning
og model

Publikums merforbrug
ifbm. kulturbesøget

440
Hvis der antages en
multiplikator på 1,4

MIO. KR.

475

225

245

ÅRSVÆRK

ÅRSVÆRK

ÅRSVÆRK

Kulturinstitutionernes
direkte beskæftigelse

Kulturinstitutionernes
udgifters afledte
beskæftigelseseffekt

Merforbruget afledte
beskæftigelseseffekt

Den afledte
beskæftigelse af
udgifterne og
forbruget stiger
ligeledes når
multiplikatoren
hæves til 1,4.

225

260

ÅRSVÆRK

ÅRSVÆRK

245

285
ÅRSVÆRK

I dynamiske effekter

Udeladte kulturinstitutioner:
Udeladte personer:
Udeladt økonomisk aktivitet:
▪ Små tilskudsmodtagere (se fx cases på ▪ Udenlandske turister der tager til
▪ Den økonomiske gevinst frivillige
næste side)
Aalborg Kommune, men overnatter
skaber
▪ Andre typer kulturinstitutioner (f.eks.
uden for kommunen
▪ Indirekte effekter f.eks. Uddannelse,
biblioteker).
▪ Ikke-kommerciel udenlandsk turisme
branding, attraktivitet (se side 37-38).
er usynlig.

48%
GENNEM MOMS

Kulturinstitutionerne betaler 42% Merforbruget for publikum hos de
af tilskudsmidlerne direkte tilbage medvirkende kulturinstitutioner
står for at betale 48% af
til det offentlige gennem skatter
tilskudsmidlerne tilbage gennem
og afgifter.
MOMS.

Når ekstra skatter
medregnes

90 %
Af de offentlige
tilskudsmidler

ÅRSVÆRK

42%
GENNEM DIREKTE
SKATTER

Hvis der antages en
multiplikator på 1,4

146 %

151 %

Af de offentlige
tilskudsmidler

Af de offentlige
tilskudsmidler

Tilbageløbet i basismodellen udelader en række
skatter som der er en stor usikkerhed forbundet
med , f.eks. Vareskatter, selskabsskatter og de
ekstra personskatter af den afledte beskæftigelse.
Antages det, at de kulturbesøgendes forbrug ligner
turismeforbruget samt, at de afledte jobs har
gennemsnitslønnen i Aalborg Kommune, kan der
anslås et estimat på det samlede tilbageløb.

▪ Ikke alle skatter og afgifter er medtaget.
Eksempelvis ejendoms-, formues-, og pensionskatter
Input i modellerne: Regnskabsoplysninger fra kulturinstitutionerne, spørgeskemaer med borgerne i og uden for Aalborg Kommune,
Danmarks Statistik, VisitDenmark og SKAT.
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TO CASES: SMÅ KULTURINSTITUTIONER BIDRAGER OGSÅ
ØKONOMISK OG ER DREVET AF
FRIVILLIGHED

Skansepillet og Museet Godthåb Hammerværk er medtaget for at illustrere betydningen af de
mindre kulturinstitutioner. Nedenstående udregninger er baseret på samme antagelser om
gæstefordelingen samt at de besøgende har samme gennemsnitforbrug som hos de øvrige
kulturinstitutioner.
Tydeligt er at begge kulturinstitutioner overvejende er drevet af frivillige. Samlet set udgør de
i alt 150 frivillige ildsjæle næsten en femtedel af de frivillige i undersøgelsen (når man ser bort
fra Nibe Festival og Aalborg Karneval).

SKANSESPILLET

GODTHÅB HAMMERVÆRK

INDTÆGTER

0,7
Årsværk

Billetindtægter
kr. 300.000

12
Ansatte

INDTÆGTER

2,5
kr.
340.000

Årsværk
Billetindtægter

4

Tilskud
Øvrige indtægter

kr. 90.000

Ansatte

kr. 110.000

kr. 70.000

Tilskud
Øvrige_Indtægter

kr.
150.000

30

120
Frivillige

Frivillige

FOR HVER
32 KR.

710 KR.

Tilbage i
SKAT

Økonomisk
effekt

100 KR

I TILSKUD

1.015 KR.
Økonomisk effekt
inkl. merforbrug

1.220 KR.
Økonomisk effekt inkl.
merforbrug og
dynamiske effekter

FOR HVER

100 KR

I TILSKUD

8 KR.

200 KR.

435 KR.

Tilbage i
SKAT

Økonomisk
effekt

Økonomisk effekt
inkl. merforbrug

525 KR.
Økonomisk effekt inkl.
merforbrug og
dynamiske effekter
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DEN LANGSIGTEDE INDIREKTE ØKONOMISKE VÆRDI AF KULTUREN
Turisme, uddannelser og innovation: Her fremgår de elementer, hvor kulturlivet skaber indirekte værdi til samfundet og dets borgere. Disse elementer er
kategoriseret ud fra tilflytternes, kulturinstitutionernes og eksperternes vurdering af, hvordan kultur skaber værdi udover de direkte økonomiske effekter.

Med TURISME menes borgernes tilbøjelighed til at besøge Aalborg
som destination. Et kulturelt formål giver økonomisk værdi for de
enkelte kulturinstitutioner såvel som for spisesteder,
overnatningssteder, attraktioner, detailhandlen mv. Turisme er med
til at øge Aalborgs evne til at tiltrække besøgende. En kulturinstitution
udtaler bl.a., at ”det er fuldstændig afgørende, at kultur er til stede for
at kunne tiltrække besøgende og turister fra nær og fjern”.

NYE PENGE TIL BYEN

Kulturen bidrager til at tiltrække unge til byen og dens

UDDANNELSER. Kulturlivet kan være medvirkende i
deres beslutning om at studere i Aalborg på f.eks.
AAU. En aktør siger bl.a., at ”[…] det er essentielt, at
Aalborg har en kritisk masse […] Uddannelsesområdet
hjælper til, at vi kan få dette og kulturen hjælper i
sidste ende til, at vi kan tiltrække nye studerende hertil
[…]”.
Kulturlivet i Aalborg skaber KREATIVITET, INNOVATION OG
DESIGN, som er medvirkende til innovative, anderledes måder at
tænke samarbejder og produkter på i området. Kreativitet
afføder spændende og nytænkende produkter og tilbud. En
ekspert siger, at ”innovation er intet værd uden kultur. Det er den
kulturelle måde at tænke på der skaber innovation[…]”.

TILTRÆKNING AF UNGE

INDIREKTE
SAMFUNDSØKONOMISK
VÆRDI

FREMMER
INNOVATION OG
NYTÆNKNING
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DEN LANGSIGTEDE INDIREKTE ØKONOMISKE VÆRDI AF KULTUREN
Livskvalitet, bosætning og branding: Her fremgår de elementer, hvor kulturlivet skaber indirekte værdi til samfundet og dets borgere. Disse elementer er
kategoriseret ud fra tilflytternes, kulturinstitutionernes og eksperternes vurdering af, hvordan kultur skaber værdi udover de direkte økonomiske effekter.

Kultur er et af de områder, der DANNER og bidrager til
LIVSKVALITET til Aalborg Kommunes indbyggere. Det drejer
sig her om menneskelig udvikling og livskvalitet, hvilket bistår
til en indirekte værdiskabelse. En kulturinstitution nævner
bl.a., at ”det handler om, at man kommer til at se tingene på
en anden måde og får åbnet op for nogle perspektiver, man
ellers måske ikke var bevidst om”.

Kulturområdet har en indirekte virkning ift. at gøre
Aalborg attraktiv at BOSÆTTE sig i. Kulturlivet er
derfor med til at tiltrække borgere, nye
medarbejdere og virksomheder til kommunen. En
kulturinstitution mener, at ”kulturen er med til at
fastholde medarbejdere, at tiltrække nye
virksomheder og at tiltrække tilflyttere”.

Kulturområdet er indirekte med til at give Aalborg som
by et specifikt BRAND, hvilket de kan bruge til at
tiltrække besøgende, borgere såvel virksomheder i det
private erhverv. En kulturinstitution siger, at ”det (læs:
kulturen) er jo en branding af byen. Det er en identitet”.

FASTHOLDELSE AF BORGERE,
MEDARBEJDERE OG
VIRKSOMHEDER

TILTRÆKNING AF ARBEJDSKRAFT
OG BORGERE

INDIREKTE
SAMFUNDSØKONOMISK
VÆRDI

BIDRAGER TIL AT
MARKEDSFØRE
AALBORG
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POTENTIALET FOR AALBORG
SOM KULTURBY

Formålet er at kortlægge, hvordan Aalborg
fremadrettet i kulturstrategien kan aktivere uforløste
potentialer for kulturen i byen i henhold til aktivering
af potentialegruppe af borgere, tiltrække og fastholde
tilflyttere og potentialet for kulturen som driver for
investeringer og erhverv.

AALBORG HAR GENNEMGÅET EN POSITIV TRANSFORMATION PÅ KULTUROMRÅDET,
MEN DER ER FLERE POTENTIALER, SOM KAN UNDERSTØTTE EN FORTSAT POSITIV
UDVIKLING
Et højere kulturforbrug blandt
kommunens borgere fx ved at
skabe større synlighed
Både borgere i og uden for Aalborg Kommune er
enige i, at Aalborg har gennemgået en positiv
transformation inden for kulturområdet. Men
analysen peger på, at der er mulighed for at løfte
kvaliteten af Aalborg som kulturby yderligere, og
sikre en fortsat positiv transformation.
Flere potentialer er i denne henseende blevet
identificeret og kortlagt. Potentialerne spiller i høj
grad sammen på tværs og understøtter hinanden.

Udvikling af DNA og
strategi for Aalborg
som kulturby kan
bidrage til en fokuseret
retning for indsatserne

Et øget samarbejde
mellem interessenter
(kulturinstitutioner,
erhverv osv.) kan bidrage
til fælles retning for
indsatsen

En øget attraktivitet
blandt borgere uden
for kommunen kan
bidrage til øget
turisme, bosætning og
vækst

Talentudvikling og
fastholdelse kan
understøtte et kulturelt
økosystem og skabe grobund
for langsigtet vækst inden
for kulturområdet
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KERNEVÆRDIER
Hvilke værdier og handlinger vil vi
efterleve for at imødekomme vores
mission og vision for Aalborg som
kulturby?

UDVIKLING AF DNA OG STRATEGI FOR
AALBORG SOM KULTURBY ER ET
POTENTIALE, DER KAN BIDRAGE TIL EN
FOKUSERET RETNING FOR INDSATSEN
Aalborg kan drage nytte af en mere klar og unik identitet. Til trods for at majoriteten af
borgerne er tilfredse med kulturtilbuddene i Aalborg, og at kultursektoren har
gennemgået en positiv transformation de seneste år, peger undersøgelsen på, at Aalborg
har brug for at definere sig selv som kulturby og skabe en endnu klarere retning for de
forskellige indsatser. Både indefra og udefra. En ekspert nævner bl.a., at ”den enkelte by
eller kommune skal frame sig på noget. Ikke bare at vi er en fed kulturby, for det siger ikke
folk noget. Man er nødt til at oversætte, hvad vi mener med det […] Gør vi ikke det, er der
ingen der vil bruge tid på en”.
Der skal reflekteres over deres kærneværdier, mission og vision for byen. Det kan være
givende ift. at styrke ens selvbevidsthed omkring det overordnede formål, hvilke
styrkepositioner udviklingen skal funderes på, og hvordan Aalborg Kommune forløser de
uudnyttede potentialer på lang sigt. Disse parametre kan hjælpe Aalborg til at udvikle sin
DNA som kulturby og skabe fundamentet eller udgangspunktet for den fremtidige retning
og indsatser på området.

MISSION
Hvad er formålet
med at udvikle
Aalborg som
kulturby? Hvem vil
vi udvikle byen for?
Hvordan vil vi gøre
det?

At forstå en destinations DNA kan hjælpe kommunen, kulturinstitutionerne og
VisitAalborg med at kommunikere til turisterne, hvorfor de skal besøge byen og området.
Det kan fortælle hvorfor Aalborg er speciel og differentierer sig fra lignende byer i
Danmark og udlandet.

”[…] Hvis vi anskuer kultur, så er folk villige til at rejse langt
for unik kultur. Det er derfor vigtigt at Aalborg fokuser på
det […], og ikke blot kopierer fra andre steder […]”
(Aktør)

”Aalborg – what? They just don’t have a
reputation. If I say Aalborg to anybody outside
Denmark they don’t have a clue about it.”
(Ekspert)

AALBORGS DNA OG
STRATEGI

VISION
Hvad er vores langsigtede mål for
Aalborg som kulturby – hvilken
position ønsker vi at indtage?

”[...] Man skal ikke købe succeskoncepter. Aalborg skal tænke selv, lave
deres eget. De skal ikke tage/kopiere fra andre byer. Hvorfor skulle man
tage til Aalborg, hvis de har taget ting fra København eller Aarhus, så kan
du lige så godt besøge dem i stedet for.”
(Aktør)
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POTENTIALE I AT UNDERSTØTTE ET KULTURELT
ØKOSYSTEM, HVOR TALENTUDVIKLING OG
FASTHOLDELSE KAN SKABE GROBUND FOR
LANGSIGTET VÆKST INDEN FOR KULTUROMRÅDET
En række af de interviewede eksperter peger på en styrket og mere levende undergrund, som en nøgle til at
skabe et mere sammenhængende økosystem, der på lang sigt vil kunne løfte Aalborg som kulturby.
Der er potentiale i at skabe en levende undergrund. Et system der kan udvikle og fastholde talenter kan
hjælpe på to dilemmaer. Det kan danne en fødekæde for kulturinstitutionerne, således man efterfølgende kan
prøve at fastholde talenterne. En levende undergrund kan også skabe et miljø, hvor de unge føler sig tilpas og
velkommen. De yngre borgere (18-29 år) bruger kulturtilbuddene mindre end de øvrige grupperinger, og de er
også mindre tilfredse med kulturområdet i Aalborg Kommune. Disse miljøer kan være (nogle) unges
samlingssted. På lang sigt vil det kunne tiltrække flere unge mennesker. Det vil kunne sætte et aftryk på
miljøerne, potentialet og kulturforbruget.
Fokusere på frivillige organisationer med et kulturelt interesseområde. Aalborg Kommune kan med fordel
bakke op om lokale og regionale NGO’er, der har en interesse i det kulturelle liv. Støtte til disse foreninger kan
øge de bløde værdier ved kulturlivet – livskvaliteten for visse grupperinger.
Støtten til de lokale kunstnere kunne intensiveres. Her kan man tænke målrettet mod at understøtte et ungt
miljø, hvor kreative sjæle kan ideudveksle kulturelle initiativer, skabe nye tilbud eller en måde hvorpå kulturen
bruges i det offentlige rum. Her skal de rette faciliteter også gives, så de kan få et kulturel frirum. Potentialet
kan indfries ved at tænke i fysiske løsninger fx lokaler og kreative værksteder, der understøtter kreativt
iværksætteri o.l.

”[…] få mange af de yngre, kreative ildsjæle, der er… Få dem hjulpet i gang med
den mangfoldighed af idéer, de har. Talentmassen er enorm, den har bare svært
ved at komme igennem.”
(Aktør)

”Billigere [kulturtilbud] , oftere. Federe teaterstykker. Mere information om hvad
der sker i byen, så jeg ikke skal opsøge det, men så det bliver kastet efter mig.”
(Mand, 24 år)
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POTENTIALE I ET ØGET SAMARBEJDE
MELLEM INTERESSENTER I KOMMUNEN
BIDRAGER TIL FÆLLES RETNING FOR
INDSATSEN
Strategiske partnerskaber kan skabe fælles retning. De enkelte kulturinstitutioner kunne i
samspil med hinanden skabe forskellige samarbejder – det sker selvfølgelig allerede i dag, men
flere vurderer, at der ligger et potentiale i at udvide og intensivere dette. Disse samarbejder kan
fx være med til at tiltrække nye målgrupper, understøtte eksisterende tilbud og i det hele taget
bidrage til en fælles indsats. De kunne dog især dannes med et overordnet formål: At give
Aalborg Kommune en ny kurs, som kan sætte retning for Aalborgs udvikling som kulturby.

Hvilke parter har et ansvar i udviklingen af det videre potentiale,
således transformationen fortsætter?

Kommunen

Fagfolk

55%

Private investorer

20%

Borgere

20%

Samarbejder på tværs kan skabe kreativitet og nyskabelse. Iflg. en ekspert har man hidtil været
gode på dette område, men der er stadigvæk plads til forbedring: ”[…] tværfaglighed og
samarbejder på tværs er en forudsætning for, at man kan drive de forskellige områder sammen”.
Tværgående samarbejder kan skabe den fælles retning, som Aalborg mangler.
Alle har et ansvar i at skabe en fælles retning. Som vist har de enkelte aktører og institutioner
alle et ansvar for, at Aalborg Kommune udvikler sig som kulturby. Majoriteten af institutionerne
mener, at kommunen har teten ift. at få søsat og faciliteret de enkelte processer og fora.
Derefter er det kulturinstitutionerne, private investorer og VisitAalborg, der skal sikre, at denne
retning blåstemples og forankres i de enkelte retninger, tilbud, udbud og promoveringsindsatser. Borgerne har den rolle, at de skal agere som ambassadører for brugen af
kulturtilbuddene såvel omtalen heraf. De skal fortælle om de muligheder, der er i Aalborg på
kulturområdet, og hvilken betydning kulturlivet har for dem. Borgerne er i sidste ende dem, der
afgør om noget fungerer eller ej.

75%

VisitAalborg

15%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

n=25

”Jeg synes, vi alle har ansvar […] Mange er tilbøjelige til at sige
’det tager kommunen sig af’. Sådan ser jeg ikke på det. Det
handler om at skabe et grundlag og de rigtige fora for, at der
bliver plads til ildsjælene kan komme i kontakt med
erhvervslivet. Jeg tror kun kommunen kan være facilitator på,
at disse processer bliver skabt.”
(Kulturinstitution)
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EN STÆRKERE POSITION BLANDT
BORGERE UDEN FOR KOMMUNEN,
HVILKET KAN BIDRAGE TIL ØGET
TURISME OG VÆKST
Der ligger et stort potentiale, hvis Aalborg lykkes med at skabe en stærkere national
(og international) tiltrækningskraft. Der er et betydeligt potentiale i en forbedret
position i de regioner, hvor man i dag ikke tiltrækker så mange besøgende –særligt
Syddanmark, Hovedstaden og Sjælland, hvor imellem hver fjerde og femte har besøgt
Aalborg inden for de seneste 3 år. En national, differentieret position vil potentielt
kunne tiltrække flere gæster til Aalborg. En ekspert udtaler bl.a., at ”[…] de har
ambitioner, men der er et stykke vej til, at det rigtigt kommer til udtryk. De er bedre på
planlægningssiden end på kultursiden […]”. Der et potentiale i at brede kendskabet om
Aalborg ud i de øvrige regioner. Kendskabet til Aalborg og hvad de står for skal øges, så
det kan bidrage til øget turisme og vækst for kommunen. En kulturinstitution siger, at
”[…] vi skal positionere os på landsplan […] det kan forbedre vores muligheder for at
udvikle os videre som kulturby eller lignende […]”. I den sammenhæng forklarer en
ekspert også, at ”[…] det er derfor vigtigt at Aalborg fokuser på det, der gør Aalborg til
Aalborg, og ikke blot kopierer fra andre steder […]”.

Hvor mange procent har besøgt Aalborg uden at gøre
brug af kulturlivet?

38%

38%

16%

En større national og international tiltrækningskraft vil give et stort økonomisk plus
til Aalborg. Ved at tiltrække flere gæster udefra genereres – som vist i denne rapport –
store indtægter til byen. Kulturtilbuddene udvikles til glæde for byens borgere, men i jo
højere grad tilbuddene er attraktive og kendte nok til at trække gæster udefra,
genereres en merværdi til byen, som er til gavn for både kulturinstitutioner, borgere og
byen som sådan. Det er værd at have med i betragtning, når ambitionsniveau for, om
man vil konkurrere nationalt, sættes.
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POTENTIALE I ET HØJERE KULTURFORBRUG
BLANDT KOMMUNENS BORGERE

POTENTIALET I AT ØGE BRUGEN AF KULTURTILBUDDENE I
AALBORG KOMMUNE
(Her fremgår andelen af borgere, der aldrig har brugt det specifikke kulturtilbud )

Der er potentiale i at øge brugen af kulturtilbuddene. Som tidligere nævnt bruger borgerne i
Aalborg Kommune kulturtilbuddene meget – og mere end landsgennemsnittet. Det ændrer dog
ikke på, at der fortsat er et stort potentiale i at øge brugen af kulturtilbuddene. Som vist i figuren til
højre er der eksempelvis 30 %, der aldrig benytter teater, og 24 %, der aldrig benytter museer. Det
vil aldrig være muligt at være relevant for alle, men dette viser jo, at der også inden for
kommunegrænsen er et betydeligt potentiale for at tiltrække flere gæster. Dertil kommer
potentialet for at øge frekvensen.
Potentiale for merforbrug. Omkring 4 ud af 10 borgere vil samtidigt gerne bruge byens kulturtilbud
mere, hvis de havde muligheden. Det gælder især de yngre borgere i kommunen. De primære
barrierer er manglende tid og økonomiske forhold. Disse barrierer vil altid være der, men det
underbygger i hvert fald potentialet, at der også blandt borgerne er et udbredt ønske om at bruge
tilbuddene mere.
Potentiale i at øge synligheden og informationen om kulturtilbuddene. Blandt tilflytterne, der er
nye i kommunen, peger fokusgruppen på, at manglende viden omkring kulturtilbuddene er med til
at begrænse borgernes forbrug. En større synlighed og oplysning om mulighederne, vil – i hvert fald
for denne gruppe – kunne understøtte et øget kulturforbrug. Tilflytterne ønsker en klar og let
tilgængelig oversigt, hvor alle informationer om kulturtilbuddene fremgår. Formatet er mindre
vigtigt.

40%
35%
30%

30%
25%

28%
24%

24%
20%

20%
15%

16%
11%

10%

10%

9%

5%
0%

Aalborg: n=1.089

”Det kunne være rart at der med nogle arrangementer var mere fokus på
de unge/studerende, med studievenlige priser og relevante
arrangementer såsom stand-up og foredrag”
(Kvinde, 26 år)

”Billigere [kulturtilbud] , oftere. Federe teaterstykker. Mere information
om hvad der sker i byen, så jeg ikke skal opsøge det, men så det bliver
kastet efter mig”
(Mand, 24 år)
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20457 HAMBURG
GERMANY
T: +43 (0)699 13180416
E: HAMBURG@EPINIONGLOBAL.COM

D’ALBIAC HOUSE (ROOM 1015-1017)
CROMER ROAD, HEATHROW CENTRAL AREA
HOUNSLOW, TW6 1SD
T: +44 (0) 7970 020793
E: LONDON@EPINIONGLOBAL.COM

EPINION MALMÖ

EPINION OSLO

EPINION SAIGON

EPINION SINGAPORE

ADELGATAN 5
21122 MALMÖ
SWEDEN
E: CONTACT@EPINIONGLOBAL.COM

BISKOP GUNNERUS GATE 2
0155 OSLO
NORWAY
T: +47 97 11 73 50
E: OSLO@EPINIONGLOBAL.COM

11TH FL, DINH LE BUILDING,
1 DINH LE, DIST. 4, HCMC
VIETNAM
T: +84 8 38 26 89 89
E: HCMC@EPINIONGLOBAL.COM

60 PAYA LEBAR ROAD
#08-43 PAYA LEBAR SQUARE
SINGAPORE
E: CONTACT@EPINIONGLOBAL.COM

EPINION STAVANGER

EPINION VIENNA

KLUBBGATEN 4
4006 STAVANGER
NORWAY
T: +47 90 17 18 99
E: STAVANGER@EPINIONGLOBAL.COM

HAINBURGERSTRASSE 20/7
1030 VIENNA
AUSTRIA
T: +43 (0)699 13180416
E: VIENNA@EPINIONGLOBAL.COM

WWW.EPINIONGLOBAL.COM

