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Velkommen til 

KulturKRAFT 
Kulturkraft er Danmarks nye kulturkonference, hvor internationale hovednavne og markante, 
danske profiler giver deres bud på kulturens potentialer. Målet er at skabe internationalt udsyn 
og tværfaglige indsigter i nye metoder og cases for at gøre den danske kultursektor og 
oplevelsesindustri mere robust og samarbejdende.   

Bag den nye konference, der har undertitlen ‘Fremtid, forretning og fællesskab’, står Dansk 
Industri, netværks- og rådgivningsorganisation BARC Scandinavia, Kulturmødet og Kulturmonitor. 
De fire partnere bag Kulturkraft mener, at det er på tide at føje nye impulser og tanker til et 
område, der på mange måder står bagerst i køen, når politikere og erhvervsliv skal bane vejen 
for fremdrift og innovation – og det på trods af at flere undersøgelser nationalt og internationalt 
viser, at netop potentialet i kultur- og oplevelsesindustrien er enormt.   

Partnerskabets ambition er at indkredse kultursektorens vigtigste udfordringer og de konkrete 
værktøjer, som kan løse dem. Men der er i partnerskabet også et stærkt ønske om at skabe 
kontinuitet i sektorens samtaler og selvforståelse. Derfor tager programmet afsæt i Kulturmødets 
debatter og samtaler, Dansk Industris netværk og analyser, Kulturmonitors dækning og BARCs 
uddannelsesformater. 

Alle billeder © Kulturkraft / Janus Engel 
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Åbningssession 
Som indledning på Kulturkraft 2021 var en række toneangivende personligheder 
fra meget forskellige dele af branchen sat i stævne for at give deres bud på 
kultursektorens største potentialer og udfordringer her og nu. 

”Efter en skovbrand opstår en ny biodiversitet.” Sådan lød det – med henvisning til coronakrise og national 
nedlukning – fra vicedirektør Eline Wernberg Sigfusson fra Nordisk Kulturfond på spørgsmålet om, hvad de 
største potentialer for kulturlivet er her og nu. Katrine Pedersen, digital ekspert og leder af ARKEN ART & 
TECH LAB, pegede til gengæld på en tilsvarende stor udfordring i et polariseret socialt medie-billede. 
Anne Meldal, der er rektor for Danish Songwriting Academy, havde fokus på fremkomsten af talenter fra 
den nye generation af kulturskabere som ét af de helt store potentialer, mens kunstner Freja Eva 
Lockenwitz efterlyste mere fokus på, hvad kunsten kan som “wonder-drug” for andre sektorer og i forhold 
til eksempelvis sundhed og social mobilitet. Sama Sadat Ben Haddou, kultur & eventudvikler hos Mino 
Danmark, så et kæmpe potentiale i at give en stemme på alle niveauer til de unge, minoritetsetniske 
danskere og derigennem berige det danske kulturliv. Jørgen Ramskov, der er direktør for 
Producentforeningen, pegede på kulturens uomtvistelige bidrag til Danmarks lykke-indeks, som noget vi 
skal huske og også huske at slå på tromme for. “Et samfund uden kulturstøtte er ikke et samfund – det er et 
hul i jorden” som Ramskov formulerede det. 

Åbningspanelet gav således en række meget forskelligartede bud på, hvor kulturlivet står lige nu – og ikke 
mindst hvor vi skal hen. 
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Fremtid  
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Muligheder i den digitale organisation 
Catherine Devine 
Business Strategy Leader · Libraries & Museums, Microsoft 

Grundet et internationalt rejseforbud for alle 
Microsoft-ansatte i USA var Catherine Devine med 
på en Teams-forbindelse live fra Seattle. 

Catherine lagde ud med at sætte fokus på, at det 
digitale område og teknologi er sin egen disciplin 
med sin egen faglighed, men at de digitale 
færdigheder, muligheder og metoder skal 
forankres på tværs af organisationen. 

Catherine oplever, at mange kulturaktører har 
fokus på den synlige del af teknologien og den del 
af den digitale værktøjskasse, som er vendt ud 
mod brugerne og publikum. Den store udfordring 
er at forankre de digitale værktøjer i hele 
organisationen og skabe et ledelsesmæssigt 
overblik: Hvilke digitale værktøjer gavner hvilke 
funktioner for at nå den samlede strategi. Og 
hvordan peger disse værktøjer ind i hinanden? 

COVID-19 har udfordret sektoren til at finde nye 
oplevelser, platforme og produkter, hvilet har ført 
til en erkendelse af, at de fysiske rammer kun er én 
del af 'oplevelsens økosystem'. 

Catherine Devines praktiske råd: 
· Den digitale kompetence skal altid sidde med ved bordet, når der skal træffes ledelsesbeslutninger. 
· Invester i digitale kompetencer, fokuser på at fastholde dem og sørg for, at deres arbejdsgange lapper  
ind over andre, så der foregår en intern vidensopsamling. 
· Få et overblik over de digitale værktøjer, som kan bidrage til at forløse jeres strategiske mål. 
· Invester i implementering og vedligehold. 
· Husk at digitalisering er andet og mere end synlig, brugervendt teknologi. 
· Respekter at digital formidling har andre forudsætninger og muligheder end analog formidling. 
· Lad være med at være først på den nye teknologi; vent til teknologien er afprøvet og overkommelig i pris.  
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Digitale forretningsmodeller: 
Dræber det digitale liveoplevelsen? 
Julia Gómez Cora 
Arts Management / teaterproducent 

'A watershed in the history of theater' kaldte Julia Gómez Cora COVID-19. Krisen har ændret teater for 
altid, og vi har set både digitale broadcasts af nye forestillinger og distribution af eksisterende indhold på 
tværs af platforme. Den store udfordring for alle – store som små – er at få forretningsmodellerne til at følge 
med. Digitale forestillinger dræber ikke liveoplevelsen, og det er blevet tydeligt, at 'online' udvider 
adgangen til teater på tværs af tid såvel som rum. Det åbner nye muligheder, som dog også tydeliggør, at 
teaterproducenter hverken er filmstudier eller teknologivirksomheder.  

Digitalt indhold er eksploderet under lockdown. Disney+ nåede 100 millioner abonnenter på et år, og 
forbrugerne er parate til at anvende digital underholdning – dog til en lav pris og de fleste tilbud under 
lockdown var gratis. Tilbuddene skal være af høj kvalitet, unikke og tilbyde merværdi. Dette kræver store 
investeringer, for film og streaming er dyrt. Brugerne er klar til at betale, hvis indholdet kan konkurrere, 
men at producere digitalt alene giver ikke økonomisk mening. Vi bør derfor tænke på det digitale som et 
yderligere og nyt forretningsområde til vores eksisterende fysiske forretning. 

Julia supplerede Catherine Devines pointe: Man skal 
lave indholdet på mediets præmisser. Potentialet i 
digitalt teater er endnu ikke forløst, og man skal 
skelne mellem forudsætningerne for live teater og 
optaget indhold, der er redigerbart. Fælles for begge 
former er, at der fra publikum er stor efterspørgsel på 
unikt indhold som interviews, prøver, kuratering, 
konkurrencer og quiz, som det fysiske teater ikke kan 
facilitere på samme måde. 

Der er en global tendens til flere partnerskaber, hvor 
f.eks. streamingtjenester (store og små) køber 
rettighederne til forestillinger (især dem med stort 
forhåndskendskab) og tester indholdet på publikum. 
En række streamingplatforme viser allerede teater, 
bl.a. Amazon Prime og Broadway on Demand. 
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Lær dine besøgende og kunder at kende 
Chris Michaels 
Digital, Communications and Tech Director · The National Gallery, London 

Grundet et tilfælde af COVID-19 i nær familie, var Chris Michaels 
ikke i stand til at deltage på dagen for Kulturkraft. Derfor blev der 
en uge efter selve konferencen afholdt et webinar med Chris, hvor 
han fik lov at levere sine pointer og svare på spørgsmål om, 
hvordan man kommer igang med at arbejde med data og digitale 
analyseværktøjer.  

Michaels’ afsæt for at snakke om data var en, i hans optik, bydende 
nødvendighed for at interessere sig for sig publikum. De fleste 
kulturinstitutioner har publikum, og dét at tjene sit publikum 
centralt i deres formålsparagraf. Men hvordan kan man sige, at man 
tjener publikum, før man rent faktisk lytter til dem, spurgte 
Michaels? Dermed bliver data ikke en mystisk “black box”, som det 
er uoverkommeligt at få åbnet. Det bliver dit bedste værktøj til at 
lytte til publikum og reagere på de indsigter, du kan få herfra.  

For Michaels handler det om at skabe en organisationskultur, hvor 
alle funktioner er interesseret i at lytte til publikum og dermed gå 
fra beslutninger funderet i meninger og fornemmelser til 
beslutninger funderet i fakta. Derfor kan man heller ikke parkere 
analysearbejdet i én afdeling, der så skal komme og fortælle resten 
af organisationen, hvad de skal gøre. En evt. analyseafdeling skal i Michaels’ optik i ligeså høj grad klæde 
de øvrige funktioner og afdelinger på til selv at være nysgerrige på data og kunne afdække relevante 
forhold, som de selv kan agere på. 

Men arbejdet med at analysere data er ikke forbeholdt store organisationer, hvor man har en hel afdeling 
dedikeret til formålet. Blot ved at samle data fra 3-4 kilder, som ikke nødvendigvis sammenholdes under 
normale omstændigheder, kan man få nye indsigter og et helt nyt blik på brugerens oplevelse af 
institutionen. Besøgsstatistikker sammenholdt med vejrrapporter har f.eks. hjulpet et museum i Phoenix 
med at regne ud, at når temperaturen når over 41 grader, og husholdnings-aircon-systemerne slås med at 
følge med, så trækker folk ud af husene og ind på institutionerne, hvor aircon-systemerne er anderledes 
stabile. Det har ikke alene givet dem en forståelse af, hvorfor publikum kommer, men også en mulighed for 
at tage godt imod publikum, når de kommer. 

Michaels var i øvrigt meget ligefrem i sin opfattelse af institutionernes ret til adgang til data om deres 
besøgende. Hvis du har en billetudbyder der ikke giver dig adgang til besøgsdata på dine egne 
besøgende, så bør du kigge dig om efter en anden udbyder. En email-adresse på en person, der har givet 
dig samtykke til at sende emails, er ekstremt værdifuld, og meget mere end sociale medier o.lign. 
repræsenterer email den absolut vigtigste digitale relation mellem institutionen og publikum. 
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Forretning  
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Licensering af kulturbrands: 
Mumitroldenes redning 
Roleff Kråkström 
Managing director · Moomin Characters 

”Det evigt vigtige budskab om at holde fast på sine kerneværdier blev leveret på … faktisk bevægende 
vis.” Sådan lød feedback’en fra en konferencedeltager efter Roleff Kråkströms oplæg om Mumitroldenes 
rejse imod at blive et globalt licens-brand. 

Da Roleff Kråkström startede i 
Moomin Estate for 15 år 
siden, var der ingen 
kommerciel strategi, og 
selvom det var fristende med 
et snuptag at sælge alle 
rettighederne til Disney-
koncernen, anlagde han i 
stedet en ny global strategi 
under mottoet “don’t worship 
ashes – pass on the flame”.  

Efter en række fejlslagne 
kommercielle samarbejder, 
som havde udvandet brandet, 
besluttede Kråkström og hans 
team, at Moomin ikke 
længere skulle være en “asset 
bank” for store brands. Man ville tilbage til kernen og en klar historiefortælling med respekt for Tove 
Jansson’s originale arbejde, som basalt set er otte noveller om kærlighed, inklusivitet og respekt for 
naturen. Nu er bøtten vendt, og Moomin Estate er et milliard-foretagende med forlystelsesparker, caféer 
og produkter over hele verden.  

I arbejdet med licenstagere over hele verden er der en stor grad af frihed og tillid. “Vi kan ikke være vores 
egen frisør, vi kan ikke være bedst til alting” som Roleff siger. I hvert land finder man de bedste film 
producenter, musikere, grafiske designere og udgivere og tillader en vis grad af fortolkning. Hans bedste 
råd til kulturorganisationer er, at man skal passe på med at blive gatekeepers. De, der sidder med 
indholdet, skal gøre det tilgængeligt for nye generationer af talentfulde mennesker, som kan være med til 
at endorse, videreudvikle og sende flammen videre.   
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Kulturens forretningspotentiale 
Adam Thow 
Kommerciel chef · Royal Botanic Gardens, Kew 

Adam Thow tog konferencedeltagerne igennem en tour de force i brand licensing, hvor RBG Kews massive 
succes som kommercielt brand blev foldet ud til misundelse for mange. Thow kom også ind på 
vigtigheden af at differentiere sig i markedet – som han sagde: “Every cultural institution in the U.K. has got 
it’s own gin”.  

Kew har udviklet deres egne mærkningsordninger, der på linje med nøglehulsmærket o.lign. certificerer, at 
et produkt lever op til Kews standarder ift. bæredygtighed og beskyttelse eller sågar fremme af 
biodiversitet. Thow redegjorde også for, hvordan mangel på værdimatch på disse parametre kan være 
udslagsgivende for, om Kew vælger at forfølge et partnerskab eller ej, og at kerneværdierne altid skal være 
vigtigere end dét at generere hurtig omsætning. Thow berørte også, hvordan Kew konstant søger at 
afdække og begrænse deres risiko, bl.a. ved at indgå partnerskaber, hvor en evt. økonomisk risiko er delt 
imellem parterne, men Thow talte også om, hvordan partnerskaber også kan og skal være med til at sikre 
haven en øget kommunikativ rækkevidde og mulighed for at nå nye målgrupper og publikummer.  
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Resiliens og omstillingsparathed 
Heather Walker 
Driftschef · Royal Opera House 

Heather Walkers præsentation handlede om, hvordan man balancerer drift og forandringer i en 
traditionsbunden kulturinstitution med en meget stærk intern kultur. Nogle af de gode råd til, hvordan man 
som institution håndterer forandringer i praksis var bl.a. at gå langt for at sikre konsensus, at få de som skal 
stå for selve forandringen ind i organisationen i god tid for at opbygge den fornødne tillid, samt at bruge 
forandringsprocessen – og den midlertidighed den indeholder – til at teste nye ting af. 

Derudover lagde Walker – ikke overraskende – vægt på nødvendigheden af stærk og tydelig 
kommunikation, når man er i forandringsprocesser. Både for at styrke følgeskabet hos de implicerede, men 
også for at nedbringe nervøsitet eller sågar frygt hos de mindre forandringsparate. 

Resiliens opstår ifølge Walker ud af en forståelse af, at det, man som institution gør, er værdifuldt, brugbart 
og nødvendigt og har en langsigtet berettigelse – og at man med afsæt i denne tro på sig selv søger at 
positionere institutionen til at kunne modstå udefrakommende pres. Det er en tro på, at uden ens bidrag til 
samfundet, ville verden være et dårligere sted – og derfor må vi strække os dét ekstra for at værne om os 
selv.  
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Kulturens rolle i byrum og samfundets 
udvikling 
Luca Bergamo 
Tidl. viceborgmester i Rom og talsmand · The 2020 Rome Charter 

“Fear dominates over hope. We expect the future to be worse than the past.” Sådan lød det fra Luca 
Bergamo, da han kommenterede på, hvorfor det er så svært at udfolde kulturens fulde potentiale som 
skaber af sammenhængskraft og forståelse i byer verden over. I Rom har han selv arbejdet med fem 
fundamentale “rettigheder” ift. borgerens møde med kulturen: frihed til at skabe, opleve, dele, nyde og 
værne om kulturen. Alt sammen med afsæt i FN’s verdenserklæring om menneskerettighederne, artikel 27: 
“En hver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse og til at blive delagtiggjort i 
videnskabens fremskridt og dens goder”.  

Bergamo pegede også på det absurde i, at kulturinstitutioner, der opererer i ganske små og afgrænsede 
geografiske områder, ofte aldrig har siddet sammen ved det samme bord og drøftet, hvordan de hver især 
arbejder, og hvordan de kan arbejde mere sammen til gavn for brugeren og for byen som helhed. Og han 
pegede på, hvordan ansvaret for, at det sker, i sidste ende ligger hos dem, der skaber de politiske rammer. 
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Adfærdsdesign til fremtidens gæster 
David Reece 
Deputy Director · Baker Richards 

David Reece præsenterede i sit oplæg en lang række eksempler på, hvordan man kan arbejde med 
“nudging” og adfærdsdesign, samt hvad de forretningsmæssige fordele forbundet hermed kan være. Det 
handler om at få forbrugeren til at træffe “det rigtige valg” – og her spiller kulturinstitutionens opfattelse af, 
hvad der er “rigtigt” selvfølgelig en væsentlig rolle.  

Én af Reece’s pointer var, at publikum er enormt dårlige til at vurdere “værdi”, og det er her, at 
adfærdsdesign kan hjælpe kulturinstitutioner til at rammesætte denne værdi, så den opfattes korrekt af 
forbrugeren. Det handler om, hvordan vi sætter priserne, beder om donationer, strukturerer medlemskaber 
og abonnementer såvel som, hvordan vi kommunikerer og arbejder med mersalg og krydssalg. 

At bede om donationer er et meget mere 
brugt greb blandt kulturinstitutioner i 
udlandet end herhjemme. Her fortalte Reece 
om store udsving i gennemsnitlige 
donationsstørrelser alt efter, hvilke 
donationsbeløb der blev foreslået brugeren, 
men også alt efter, om billetter blev italesat 
som “almindelige billetter” og “billet med 
donation” kontra “billet uden donation” og 
“billet med donation”. Det handler om, 
hvilken opfattelse af “standard” man 
forankrer hos publikum med sin 
kommunikation, og om hvor disponerede vi 
som forbrugere er for at vælge denne 
standard fremfor at vælge noget billigere. 

Ift. prissætning handler det ligeledes om 
“oplevet værdi” og om frygten for at få et 
dårligere oplevelse, hvis prisen virker for lav. 
Grundlæggende er der flere måder at 
påvirke brugerens valg, end man som 
kulturinstitution ofte umiddelbart tænker, og 
her er adfærdsdesign et væsentligt værktøj 
at arbejde med. 
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Kulturen som ramme for fællesskaber 
Jonas Jarl 
Direktør · CommunityKulturCentrum 

Udstyret med intet andet end en flipover og  tusch leverede Jonas Jarl et indlevende oplæg om sit arbejde 
med samskabelse og involvering i fællesskaber. Jarls virke i CommunityKulturCentrum har fire mål: 1) At 
skabe kulturprodukter med og gennem publikum for at sikre større relevans. 2) At udvikle individer og øge 
deres deltagelse i samfundet gennem kulturelle oplevelser. 3) At styrke fællesskaber i samfundet gennem 
kultur. 4) At udfordre de konventionelle rammer for produktion af kultur. 

Jonas Jarl fortalte om sit arbejde med socialt ekskluderede unge mænd i Malmös belastede område 
Rosengården. Han beskrev arbejdet som stærkt angstprovokerende, men han mener også, at desto større 
friktion og kontrast, desto stærkere udkomme kan man få gennem samskabelse. Det er i den slags møder, 
at ny energi opstår – ikke i trygge rammer, hvor mennesker, som ligner hinanden, bekræfter hinandens 
opfattelser af virkelighed og kvalitet. Involvering og udvikling gør ondt! 

Jarls konkrete eksempel var Malmö Stadsteaters opsætning af Hamlet, som blev kaldt Mohamlet for at nå 
et nyt, etnisk publikum. Ingen kom. Derfor hentede teateret dette nye publikum i busser, hvilket resulterede  
i, at de så stykket. Men kom de igen? Først da man ude i byrummet skabte en ny scene med nye rammer, 
regler og en klar proces for samskabelse, nåede man det nye publikum. 

“Når vi rykker ud, gør vi det med det, vi kalder en 'projekt-ambulance'. Med projekter som skal få folk til at 
deltage i kulturen. Ofte møder vi mænd på en kriminel løbebane. Eller unge kvinder som har historik med 
selvskade. Det kan kulturen ændre på. (…) Måske er det kun kulturen, som kan det? Dette er mine eksemp-
ler, men det sker hver dag. Kulturen gør dette hver dag. Overalt. I hvert fald overalt, hvor der er kultur."  
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Se opsamlingsvideoen fra Kulturkraft 2021 her 
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Ses vi i 2022? 
Kulturkraft er selvfølgelig kommet for at blive! Derfor skal du allerede 

nu sætte et stort kryds i din egen og dine kollegers kalender til 

KulturKRAFT2022 
fredag d. 7. oktober 2022 
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