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Kulturhovedstaden har værdi – også efter 2017  
 
59% af borgerne i Region Midtjylland er enige eller delvist enige i, at det er en god beslutning af 
Aarhus og Region Midtjylland at være Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Det viser nye data fra 
evalueringsprojektet rethinkIMPACTS 2017, der evaluerer kulturhovedstaden.  
 
Offentliggørelsen sker i forbindelse med, at Aarhus 2017 sætter fokus på de langsigtede effekter 
af kulturhovedstadsprojektet under Aarhus 2017 Legacy konference i dag, mandag d. 13/3. 
Louise Ejgod Hansen, projektleder for rethinkIMPACTS 2017 fortæller om de foreløbige 
resultater:   
 
”For borgerne er kulturhovedstadsåret lige begyndt og deres holdninger til projektet lige nu har 
stor betydning for, hvordan året forløber.”  
 
Og indtil videre ser det fornuftigt ud, viser data indsamlet i samarbejde med Kantar Gallup 
blandt borgerne i Region Midtjylland.  
 
Mens Aarhus 2017 stadig er nyt for borgerne, har en række professionelle aktører arbejdet med 
kulturhovedstadsprojektet i årevis. Derfor er det allerede muligt at få øje på nogle af de 
resultater, man forventer vil skabe langsigtede resultater af kulturhovedstadsprojektet. Det 
gælder fx kulturinstitutionerne og samarbejdet mellem kommunerne, og her viser de foreløbige 
resultater, at:  
 
• Samarbejdet mellem kommunerne i Region Midtjylland er styrket pga. Aarhus 2017. Det 

styrkede samarbejde vurderes gennemsnitligt til 9,0 på en skala fra 0-10 af embedsmænd i 
de kommunale kulturforvaltninger. 

• Samtidig vurderer samme gruppe, at kulturens politiske betydning i kommunen er væsentligt 
styrket i forbindelse med kulturhovedstadsprojektet 

• 49% af lederne af kulturinstitutioner i Region Midtjylland forventer at nå nye målgrupper i år 
som en effekt af Aarhus 2017. 

• På længere sigt forventer 41% af kulturinstitutionslederne, at deres institution vil få en øget 
synlighed som resultat af Aarhus 2017. 
 

I forhold til netop de langsigtede effekter, udtaler Chef for Kulturforvaltningen i Aarhus 
Kommune, Ib Christensen: 
 
”Siden de første spæde overvejelser om at ansøge om titlen som Europæisk kulturhovedstad har 
Aarhus Kommune haft et stærkt fokus på de langsigtede effekter. Det er glædeligt at konstatere, 
at der allerede nu kan dokumenteres nogle stærke aftryk og ikke mindst, at borgerne har taget 
så godt imod arrangementerne”. 
 

http://projects.au.dk/aarhus2017/


 
 

Om rethinkIMPACTS 2017:  
rethinkIMPACTS 2017 er en projektorganisation på Aarhus Universitet, der gennemføreren uafhængig 
forskningsbaseret evaluering af Aarhus 2017. Projektet er et resultat af et strategisk partnerskab mellem 
Aarhus Universitet og Fonden Aarhus 2017. Læs mere om rethinkIMPACTS 2017: 
http://projects.au.dk/aarhus2017/  
 

rethinkIMPACTS 2017 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Datarapporten bygger på et udpluk af resultater fra tre gennemførte 
spørgeskemaundersøgelser besvaret af henholdsvis befolkningen, kulturinstitutionerne og 
embedsmænd fra de kommunale kulturforvaltninger i hele Region Midtjylland. 

Se hele datarapporten og kontakt Louise Ejgod Hansen for yderligere oplysninger  
mail: draleh@cc.au.dk, tlf.: 25566935 
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