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RESUMÉ 
 

Denne undersøgelse er svar på Europa-Parlamentets anmodning om en omfattende 

vurdering af langtidsvirkningerne af at have værtskabet for kulturhovedstadsprogrammet. 

Undersøgelsens hovedformål er at undersøge den store mængde af offentliggjort materiale 

om kulturhovedstadsværtskabet med det formål at identificere de mest udbredte strategier, 

der giver succes, undersøge dokumentationen for indvirkninger og effekter på lang sigt fra 

et kulturelt, økonomisk, socialt og politisk synspunkt og forstå de vigtigste tilbagevendende 

udfordringer. 

 

De vigtigste resultater 

Historie og udvikling 

 
Udvidelsen af den operationelle og lovgivningsmæssige ramme for 

kulturhovedstadsprogrammet på EU-plan kan opdeles i tre faser.  

 

 Fase 1 (1985-1996), hvor udpegningen blev opfattet som en mellemstatslig aktivitet og 

manglede en lovgivningsmæssig ramme. Byer blev typisk nomineret af deres 

medlemsstat, og de fleste manglede tid til at finansiere eller udvikle specifikke 

kulturhovedstadsinitiativer. 

 

 Fase 2 (1997-2004), hvor der blev indført udvælgelseskriterier og ansøgningsfrister fra 

1998, hvilket styrkede byernes ambitioner og deres mulighed for at lave programmer, 

der var specifikke for kulturhovedstadsprogrammet. Programmet fik også større 

opmærksomhed i og med, at det blev inddraget i det eller de vigtigste 

kulturprogrammer i EU. 

 

 Fase 3 (2005-2019) med indførelse af den første lovgivningsmæssige ramme for 

programmet, som er blevet en fællesskabsforanstaltning med formelle kriterier om en 

europæisk dimension. I denne periode blev udvælgelses-, overvågnings- og 

evalueringsprocesserne præciseret og styrket.  

 

I 2013 opdaterede Europa-Parlamentet, Ministerrådet og Europa-Kommissionen den 

lovgivningsmæssige ramme for næste fase af kulturhovedstadsprojektet, der dækker 2010 

til 2033. 

 

Ansøgningsmåder 

 
I og med at programmet får stadig større betydning i hele Europa, er ansøgningsfasen i sig 

selv blevet en vigtig fase, hvor et stort antal byer nu kæmper indædt om at blive udpeget 

på nationalt plan. 

 

Med hensyn til den overordnede vision er de mest almindelige mål, der fremsættes af 

egnede ansøgere, højnelse af kultursektorens kapacitet/ambition i værtsbyen og fremme af 

byens profil og dens kulturelle tiltrækningskraft. Andre mål, der fremhæves af vindende 

ansøgere, omfatter brugen af de europæiske kulturbyer som en "katalysator" for 

økonomiske og sociale udviklingsmål. 

 

De bredest anerkendte styrker ved succesfulde ansøgninger er bred høring af interessenter 

og støtte til forslaget om at ansøge, det foreslåede investeringsniveau og et kunstnerisk 
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program af høj kvalitet. Manglen på en stærk europæisk dimension er dog en typisk 

svaghed i ansøgningerne. 

 

Leveringsmetoder og strategier for succes 

 
Professionaliseringen af værtskabet, der er sket med tiden, har betydet, at der er 

fremkommet fælles strategier for succes, som nu kan mærkes i de fleste byer. Nogle af de 

mest bemærkelsesværdige strategier omfatter følgende:  

 

 Udvikling af en ambitiøs vision om at transformere byen ved at bruge 

kulturhovedstadsprogrammet som en katalysator for kulturel, social og imagemæssig 

forandring. 

 

 Brug af kulturhovedstadsprogrammet til at lette dagsordener på tværs af sektorer, der 

er målrettet mod at positionere eller repositionere en by og, i nogle tilfælde, den 

omkringliggende region. 

 

 Skabelse af et afbalanceret udvalg af temaaktiviteter for året, ofte i form af specifikke 

perioder, for at hjælpe med fordelingen af ressourcer og koordineringen af prioriteter 

for markedsføringen. 

 

 En umiddelbar, hurtig stigning i græsrodsaktiviteter og derefter en vedvarende indsats 

for at komme i kontakt med så forskellige brugere som muligt støttet af strategiske 

sociale programmer, der får betydelig finansiel støtte. 

 

Disse fællestræk antyder, at der er en måde at gøre tingene på, der er typisk for de 

europæiske kulturhovedstæder, og som med fordel kunne overføres formelt til fælles viden 

om de europæiske kulturhovedstæder for at opnå en mere effektiv videnoverførsel. 

 

Effekter og indvirkninger 

 

Selvom udvidelsen af målene for værtskabet har ført til en stigning i mængden og 

omfanget af de indberettede indvirkninger, er disse påstande dog ikke altid 

dokumenterede. De områder med positive indvirkninger, hvor der er bedst dokumentation, 

er følgende: 

 

Kulturelle og imagemæssige indvirkninger 

 
 Programmet kan have en væsentlig indvirkning i forhold til at styrke netværk, åbne op 

for nye samarbejdsrelationer, opmuntre til fortsættelse af nye måder at arbejde på og 

hæve kultursektorens kapacitets- og ambitionsniveau. 

 
 Mange værtsbyer med en lav (eller sågar negativ) profil har oplevet, at deres image er 

blevet genoplivet, og at de har repositioneret sig som kulturelle centre. 

 

Sociale indvirkninger 

 
 Programmets mest positive sociale indvirkning er dets effekt på lokale borgeres 

opfattelse af deres by og følelse af stolthed. 

 



Europæiske kulturhovedstæder langtidsvirkninger 

____________________________________________________________________________________________ 

 5 

 Andre indvirkninger er diversificeringen eller stigningen i antallet af brugere af kulturelle 

tilbud i løbet kulturhovedstadsåret. 

 

Økonomiske indvirkninger 

 
 Programmet har haft en betydelig indvirkning på turismen umiddelbart og på 

mellemlang sigt. Dette har så igen haft en væsentlig indvirkning på byens økonomi. 

 

Indvirkningerne på andre områder er sværere at bevise, men dette skyldes til dels, at de 

passende metoder for indsamling af data er mere komplekse. Udviklingen af nye teknikker, 

hvor lokalsamfundene inddrages (f.eks. frivilligt arbejde og muligheder for uddannelse), gør 

dette til et område, hvor indvirkningen af kulturhovedstadsværtskabet sandsynligvis vil 

udvikle sig yderligere i fremtiden. Den europæiske dimension er et andet område med en 

potentielt større indvirkning, navnlig siden gennemførelsen af videreudviklede kriterier og 

større støtte til overvågning. 

 

Udfordringer og forhindringer 

 
Tidlige udfordringer, der stort set er overvundet gennem lovgivning, professionalisering og 

de hidtidige erfaringer, omfatter:  

 

 Manglende planlægning eller dårlige tilgange med hensyn til bæredygtighed. 

 

 Inkonsekvent kommunikation og dårlige markedsførings- og brandingstrategier.  

 

Andre udfordringer har udviklet sig over tid og findes fortsat, f.eks.  

 

 Kulturhovedstædernes evne til at foreslå en klar vision, der kan sikre lokalt ejerskab.  

 

 Tilstrækkelig afbalancering af kulturelle, sociale og økonomiske dagsordener. 

 

Kravet om en europæisk dimension er en særlig stor udfordring (trods udvidelsen af den 

EU-finansierede overvågning og evaluering), idet værtsbyer sjældent overholder de løfter, 

de oprindeligt har givet i deres ansøgninger, eller kæmper for at dokumentere deres succes 

på grund af den historiske mangel på dataindsamlingsmekanismer på dette område og 

lokale dagsordener, der overskygger internationale forhåbninger. 

 

Den manglede formelle videnoverførsel mellem kulturhovedstadsværter er en anden stor 

forhindring. Uformelle netværk bestående af kulturhovedstadsarrangører er vigtige kilder til 

førstehåndserfaring, og der har siden 2005 været en stigning i antallet af offentliggjorte 

undersøgelser, med omfattende brug af sammenlignende undersøgelse. De fleste 

evalueringer mangler dog kontinuitet, og kvaliteten og sammenligneligheden af den 

tilgængelige dokumentation er dårlig. 

 

Konklusioner og anbefalinger 

 
Kulturhovedstadsprogrammet er en moden international begivenhed, der kan forme 

tendenser inden for afholdelsen af store kulturbegivenheder, men det kræver en bedre 

koordineret vurdering at nå frem til en beregning af dens reelle værdi. Nogle af de vigtigste 

anbefalinger fra undersøgelsen er følgende: 
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For kulturhovedstadsarrangører: 

 Gør en ambition på kulturområdet, der aftales af centrale interessenter, til kernen i en 

entydig kulturhovedstadsvision, enten ved at kæde denne sammen med eksisterende 

kulturstrategier eller ved at bruge kulturhovedstadsprogrammet som en platform for en 

ny kulturbaseret strategi. 

 

 Sørg for, at den centrale gruppe forstår denne vision, før de forsøger at kommunikere 

mere bredt om den, for derigennem at undgå urealistisk høje offentlige forventninger. 

 

 Lad lokale politikere indtage en central plads i kampen om at blive kulturhovedstad, og 

ikke i selve gennemførelsen, sørg for offentlig gennemsigtighed og skab balance mellem 

kunstnerisk frihed og behovet for at være inkluderende og repræsentativ for forskellige 

parter. 

 

 Accepter, at begivenhedens forskellige faser kan kræve forskellige færdigheder, og vær 

på forkant i forhold til et potentielt tab af medarbejdere. 

 

 Støt dannelsen af en arv efter kulturhovedstaden gennem udpegelse af en 

overgangstaskforce, der skal håndtere overdragelsen tilbage til byens interessenter. 

 

 Sørg for lokale debatter om værdien af en europæisk dimension, og undersøg forholdet 

mellem lokale og europæiske kulturer, i stedet for at opstille programmer for dem hver 

især. 

 

For kulturhovedstadsarrangører og -forskere: 

 Understøt overførslen af viden ved at levere data af høj kvalitet, der overholder et 

fælles sæt af indikatorer defineret af Kommissionen. 

 

For Europa-Kommissionen: 

 Støt kontinuiteten i kulturhovedstadsmedarbejderstaben, og sørg for at opfordre til, at 

de forbliver i deres stillinger seks til tolv måneder efter begivenheden, men vær åben 

over for ændringer, der sikrer passende kvalifikationer i hver fase af værtsprocessen. 

 

 Skab et fælles sæt af indikatorer og en fælles ramme for indsamling af data.  

 

 Overvej at afsætte en del af EU-midlerne til kulturhovedstadsforskning, så alle data 

vedrørende værtskabet omfatter aspekter, der er relevante for indvirkninger og arv, ud 

over det lokale miljø. 

 

 Sørg for at arbejde hen imod et centraliseret dokumentationscenter for 

kulturhovedstæder for at opnå en pålidelig arkivering af data. 

 

For Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen: 

 Udform det officielle råd, så ønsket om at være uafhængig af politik ikke fører til 

manglende politisk engagement. 

 

 Suppler de nuværende kriterier om den europæiske dimension med en opfordring til at 

starte en lokal debat. 

 

 Anbefal et bredere sæt af indikatorer, der omfatter den europæiske dimension, og 

anmod om både kvalitative og kvantitative redegørelser for de relevante resultater. 

 
 


