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English summary 
The World Craft Region title – an asset for Bornholm’s craft and tourism sectors 

In 2017, World Craft Council Europe granted the title of “World Craft Region” (WCR) to the Baltic island 
of Bornholm – as the first place in Europe and the first island in the world. The Regional Municipality of 
Bornholm received the title because of the high diversity, quality and density of craftspeople on the is-
land as well as the number of museums, educational and cultural institutions within arts and crafts. 

Moreover, World Craft Council Europe commended the high level of cooperation and organization 
among the ‘makers’ themselves, organized in the Arts and Crafts Association Bornholm (ACAB).  

This report analyses current needs, ambitions and visions among the makers themselves, the crafts-

related cultural institutions and tourism actors, representing the entire value-chain of the well-devel-
oped tourism sector of the island. The goal of the report is to identify ways in which the World Craft Re-
gion title can be mobilised as an asset for the entire island. For example by increasing the visibility of 
the makers, promoting the use and value of the title and the associated crafts, for the tourism sector 
and for Bornholm as a destination – whether for visitors, for crafts students, new crafts and related 
businesses or innovation.   

The report maps current economic and employment related variables among the 45 interviewed crafts 
enterprises and proposes a typology of craft-enterprises based on this mapping. The societal value of 
the makers extend far beyond the direct value of their production and sales. They contribute in a much 

wider sense to the attractiveness of Bornholm. Thus, the measure of the societal value of the crafts sec-
tor on Bornholm must include derived effects, for tourism, branding value, culture etc. While this socie-
tal value currently is unknown, there is doubtless a large, untapped potential in developing the crafts 
sector further.  

While describing the crafts and associated activities and institutions as a cluster with national and inter-
national positions, the report also identifies the main untapped potential as lying in the relationship be-
tween the crafts and tourism actors. Increased internal communication and collaboration, as well as 
strengthened external dissemination and branding can have significant synergetic effects.  

The majority of the interviewed tourism actors were unaware of the WCR-title prior to the interview, 
while all of them assessed that the title holds major potential for increasing the attractiveness of Born-
holm as a tourism destination. They believe, it can strengthen and further develop the brand of Born-
holm, which is already highly associated with quality due among other thing to the well-known regional 
quality foods and gastronomic experiences. Mutual meetings, guided tours and exchanges that intro-

duce tourism actors on the island to Bornholm crafts and the makers, as well as to the WCR-title, are 
among the recommendations of the report.  

Strengthened collaboration between the Destination Marketing Organization (DMO) of Destination 
Bornholm (DB) and the makers’ organization, ACAB, on improved marketing and marketing skills would 

result in increased visibility, both for the individual maker, and for crafts at destination level. The mak-
ers could with great advantage, make more use of the marketing skills and platforms of the DMO, e.g. 
Bornholm.info, to achieve the wanted wider promotion and communication of their stories and prod-
ucts. The makers had only very limited knowledge of the platform prior to the interviews.  
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Further collaboration initiatives are already in the making, but start with better dissemination by the 
DMO about the value – also for individual enterprises – of the collective branding and marketing efforts 
at destination level.  

The report maps what drives and motivates the makers and reveals that a large share of them have not 

only high professional ambitions but also business ambitions. It also maps the makers’ self-evaluation 
of their need for competence development. It varies with the craft enterprise typology, with the strong-
est needs expressed among mikro enterprises with growth potential. The expressed needs centre 
round marketing and business skills related to accounting, sales and pricing, but also skills connected 
with making presentations and applications for grants.  

While the business support organizations on the island offer advice and support in these fields, there is 
a predominant perception among the makers that they do not speak the same language as the busi-
ness-advisors, which makes their advice seem irrelevant. Furthermore, there is an unsatisfied demand 
for craft-specific knowledge and advice in relation to business and commercial development. In order 

for the business advice to be helpful to the makers, it is necessary that the growth-oriented discourse is 
replaced with acknowledgement of the values and motives that drive the makers. A recent entrepre-
neurial support programme on Bornholm, ‘588.dk’ has had positive response from younger makers 
and may generate valuable experiences that can feed-forward into business advice practices in the fu-
ture, in relation to crafts and other lifestyle entrepreneurs.  

The unique position and strength of Bornholm as a region with a craftsmanship and creative industries 
specialisation should also be used in school and youth education as well as future business services to 
further the already existing but not expressly developed nor culturally and socially emphasised maker 
culture of Bornholm.  

The recommendations of the report sum up to the following four Cs: 

• Communication 
• Competence development 
• Commercialization 
• Coordination 

All the other actors look to the holder of the WCR-title, the Regional Municipality of Bornholm to initiate 
a process of formulating a definition and story of what the WCR-title means and implies for Bornholm. 
None of the other actors within the crafts cluster feel entitled to take such an initiative. However, every-

body shares the view that such a definition and story is much needed in order for the use and dissemi-
nation of the title to properly take off. As a first step to reap the benefits of the WCR-title, a communica-
tions strategy and –package that includes visual identity, is highly recommended. Long-term allocation 
of resources for a coordinator, who can strengthen collaboration, internal and external communication, 
as well as commercialization through inter-sectorial collaboration and product development, is how-
ever the principal recommendation of the report.  
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0 Sammenfatning 
I denne sammenfatning præsenteres de vigtigste konklusioner og anbefalinger fra en undersøgelse af, 

hvordan Bornholms titel som World Craft Region (WCR) kan bruges til gavn for hele Bornholm gennem 
en styrkelse af kunsthåndværket og dets øgede synlighed i relation til turismen.  

Undersøgelsen er finansieret af Bornholms Brands turismepulje og gennemført af Center for Regional- 
og Turismeforskning (CRT) i samarbejde med Arts & Crafts Association Bornholm (ACAB) og Destination 

Bornholm (DB). 

Undersøgelsen er baseret på strukturerede interviews med 45 aktive medlemmer af ACAB, samt semi-
strukturerede interviews med fem kultur- og uddannelsesinstitutioner, aktive indenfor kunsthåndværk, 

og ni turismeaktører, der repræsenterer hele værdikæden. Derudover har DB leveret input om deres 
aktiviteter og visioner. I forberedelsesfasen af undersøgelsen har der været kontakt med såvel Business 
Center Bornholm (BCB) som Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR) for at få input til den strukturerede 
interviewguide.  

På baggrund af de indsamlede data er der udviklet en typologi for kunsthåndværkervirksomhederne, 
således at de grupperes ud fra en række nøgleparametre som omsætning, kunsthåndværkets økono-
miske bidrag og tidsmæssige fylde og om der er ansatte i virksomheden.  

Undersøgelsen identificerer fem typer (se Tabel 1). Afrapporteringen af resultaterne refererer til disse 

fem grupper, da de repræsenterer forskellige situationer, behov og muligheder, der må tages hensyn til 
i planlægningen af fremtidige indsatser på området. 

Tabel 1: Typologi for kunsthåndværkervirksomheder 
Type Størrelse Navn 

1 Store Veletablerede store virksomheder 

2 Mellem Dedikerede kunsthåndværkere med vækstpotentiale 

3 Mikro Dedikerede kunsthåndværker mikrovirksomheder med vækstpotentiale 

4 Kunsthåndværk som bibeskæftigelse 

5 Kunsthåndværkere med pension 

 

Rapportens konklusioner og anbefalinger adresserer også forskellige niveauer (se Figur 1). Først den 

enkelte kunsthåndværkervirksomhed og samarbejder mellem kunsthåndværkervirksomheder. Der-
næst et niveau, der involverer turismeaktører og kulturinstitutioner på Bornholm, efterfulgt af et ø-ni-
veau, der inkluderer Bornholms Regionskommune (BRK), som er titelindehaveren og derved en meget 
centralt placeret aktør. Til sidst det nationale og internationale niveau, dvs. et niveau, der inddrager re-
lationer mellem aktørerne i de tre forudgående niveauer og omverdenen. 
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Figur 1: Undersøgelsens niveauer: Kunsthåndværkervirksomheder; samarbejdsniveau; ø-niveau; omverdensni-
veau.  
 

Hovedresultater 

Bornholm har en national og international styrkeposition indenfor kunsthåndværk, senest udtrykt gen-
nem opnåelse af WCR-titlen som det første sted i Europa og den første ø i verden. Kunsthåndværket er 
allerede et vigtigt element i at gøre Bornholm til en eksotisk og attraktiv destination at besøge, men der 
er store uudnyttede potentialer for hele øens udvikling i denne styrkeposition. 

Undersøgelsen viser, at kunsthåndværket i sig selv, for de 45 adspurgte kunsthåndværkere, i 2017 ge-
nererede en omsætning på knap 28 millioner kroner og, foruden deres egen beskæftigelse, genererede 
41 jobs, ofte deltids- og sæsonprægede, som svarer til 17,89 årsværk. Hele to ud af tre kunsthåndvær-
kervirksomheder ønsker at øge deres indtjening, hvilket udtrykker et potentiale for yderligere udvikling 
af kunsthåndværket som livsgrundlag og kommerciel aktivitet. Rapporten præsenterer mange konkrete 

forslag til, hvordan de kan opnå dette gennem styrket markedsføring, produktudvikling og nye samar-
bejder. 

Det er også tydeligt fra såvel denne som andre undersøgelser, at tilstedeværelsen af en stærk kunst-

håndværkssektor bidrager væsentligt til at gøre Bornholm til en attraktiv destination. Følgelig kan 
kunsthåndværkets værdi ikke meningsfuldt betragtes som værende begrænset til den økonomiske 
værdi skabt i kunsthåndværkervirksomhederne. Den må også inkludere den afledte værdi af kunst-
håndværket – både omsætningsmæssigt og ift. branding – for turismesektoren og kulturinstitutionerne 
såvel som attraktiviteten af Bornholm ift. fx events og tilflytning. En måling af kunsthåndværkets sam-
fundsøkonomiske værdi ligger dog udenfor denne undersøgelses rammer. 
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Rapporten identificerer særligt det uudnyttede potentiale i forhold til turismeaktører, hvor der er mulig-
hed for synergieffekter gennem yderligere intern og ekstern formidling. Dels af det allerede eksiste-
rende bornholmske kunsthåndværk og kunsthåndværkrelaterede kulturinstitutioner og events, dels 
gennem udvikling af en definition af og kommunikation om WCR-titlen. 

Gennem initiativer indenfor de bestående rammer, gennem tættere samarbejde mellem fx turismeak-
tører og kunsthåndværkere, kan man komme ’de første trin op ad trappen’ hen imod indfrielsen af det 
regionale udviklingspotentiale, som styrkepositionen udgør. Fokus er her på styrkelse af samarbejdet 
og kommunikationen mellem især kunsthåndværket og turismeaktører, altså på samarbejdsniveauet. 
Mange initiativer er allerede i støbeskeen, som beskrevet nedenfor. For at kunne komme flere trin op 

ad trappen, er det dog nødvendigt at tilføre ressourcer til området. Det skyldes bl.a., at BRK’s opnåelse 
af WCR-titlen skaber et behov for, at titelholderen koordinerer en række initiativer på området, da in-
gen af de andre enkelt-aktører ser sig selv som havende initiativretten til dette.  

Kompetenceudvikling i de enkelte kunsthåndværkervirksomheder (altså på virksomhedsniveau) og øget 

samarbejde i hele kunsthåndværkersektoren (dvs. kunsthåndværkere samt kultur- og uddannelsesinsti-
tutioner) har også potentiale til, at deres excellence kan komme hele Bornholm mere til gode.  
I forhold til at udnytte WCR-titlen er øget international eksponering en oplagt mulighed fremadrettet. 
Bornholms styrkeposition og praksisfællesskabet indenfor ’craftsmanship’ og kreative virksomheder 
kan også med fordel tænkes ind i såvel ungdomsuddannelser som fremtidig erhvervsservice. 

Et praksisfællesskab opstår, når interaktionen mellem mennesker, aktiviteter og omverdenen udvikler 
sig til et system af relationer kendetegnet af fælles værdier, sprog og at man gør ”noget” sammen. I et 
praksisfællesskab deler man ressourcer, redskaber og metoder. Man kan således betegne kunsthånd-
værket på Bornholm som et praksisfællesskab. Sådan et praksisfællesskab har selvfølgelig også relatio-

ner ud og ind af praksisfællesskabet. Det er disse relationer, der løbende er med til at udvikle praksis-
fællesskabet.   

Samtidig kan ”kunsthåndværkssystemet” på Bornholm og dets mange relationer såvel på Bornholm 
som til omverdenen, nationalt og internationalt, samlet set beskrives som en klynge. I dette tilfælde 

dog en klynge, hvis kernevirksomheder og iværksætteri i høj grad er livsstilsmotiveret, som det også 
tydeligt fremgår af undersøgelsens interview med kunsthåndværkerne. Selvom udgangspunktet alt-
overvejende er livsstilsmotiver, kan klyngens udvikling ikke desto mindre indebære både erhvervsud-
vikling, bosætning og fremvækst af nye virksomheder og aktører med tilknytning til kunsthåndværket.  

Svaret på, hvordan WCR-titlen kan blive til gavn for hele Bornholm gennem på den ene side en styr-
kelse af kunsthåndværkerne og på den anden side en øget synliggørelse af kunsthåndværket i relation 
til turismen, kan sammenfattes til fire K’er: 

• Kommunikation 
• Kompetenceudvikling 
• Kommercialisering 
• Koordination 

I Figur 2 er alle relationerne og elementerne i Bornholms kunsthåndværkerklynge sammenfattet base-
ret på kortlægningen i undersøgelsen. Den tydeliggør grundlaget for Bornholms særlige styrkeposition, 
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og hvorfor vi helt berettiget har opnået WCR-titlen som den første region i Europa og første ø i verden. 
Figuren synliggør også, hvordan kunsthåndværkets eget lokalt forankrede praksisfællesskab, ”crafts-
manship” er forbundet til andre praksisfællesskaber, især turismens praksisfællesskab. 

 

Figur 2: Kunsthåndværkerklyngens diamantmodel inspireret af Porters diamantmodel og baseret på ”Fritids-
klynger” af Jens Kaae Fisker (2016). 
 

Denne fortættede og samtidig stærkt eksternt forbundet (translokale) klynge demonstrerer også beho-
vet for koordination, der kan drive den strategiske udvikling. At styrke relationerne på kryds og tværs 
gennem pilene vil være det, der samlet set fører til vækst og udvikling. De fire K’er: Kommunikation, 
Kompetenceudvikling, Kommercialisering og Koordination er alle indsatsområder, der netop vil styrke 
strømmene gennem pilene. 

Vi uddyber dem nu kort og henviser til resten af hovedrapporten for detaljer.  

  



12 
 

Kommunikation 

Interviews med aktører indenfor såvel kunsthåndværk som kulturinstitutioner og turismeaktører peger 
alle på, at der er et udbredt behov for øget kommunikation omkring kunsthåndværk og WCR-titlen, 

både på samarbejds-, ø- og omverdensniveau.  

Dette drejer sig dels om kommunikation mellem kunsthåndværkere og turismeaktører, altså på samar-
bejdsniveau. Turismeaktører som fx DB efterspørger flere og bedre faglige input, flere og bedre billeder 

samt løbende informationer om events, åbne værksteder, workshops osv. fra kunsthåndværkerne og 
ACAB. Dette retter sig både mod markedsføring på nettet, i brochurer og i forhold til forberedelse af 
udvalgt materiale til fx tematiserede presseture. Overnatningsaktører, men også andre turismeaktører 
med direkte kundekontakt efterspørger et øget kendskab til Bornholms kunsthåndværk fx gennem 
grundige introduktioner og tema-ture med besøg hos en række forskellige kunsthåndværkere, således 
at de kan anbefale disse til gæster. Kunsthåndværkerne efterspørger øget eksponering af kunsthånd-

værket og støtte til fx styrket markedsføring, som er noget fx DB vil kunne hjælpe et langt stykke hen ad 
vejen med, forudsat at kunsthåndværkervirksomhederne er eller bliver medlemmer hos DB. 

Både kunsthåndværkere og DB har mange internationale forbindelser og har derfor også øje for beho-
vet for markedsføringsmateriale i forhold til et omverdensniveau (nationalt og særligt internationalt). Et 

tættere samarbejde mellem kunsthåndværkere og en markedsføringskompetence som DB omkring 
markedsføring giver oplagte synergieffekter ift. synlighed, som dog endnu ikke er tappet i særlig høj 
grad. 

Turismeaktørerne kender stort set ikke til titlen og udtrykker stor interesse for at få bedre kendskab til 
titlen, og hvad den indebærer. Kunsthåndværkerne og kulturinstitutionerne kender til WCR-titlen, men 
efterspørger udvikling af en kort og klar definition på, hvad det vil sige at være WCR, og hvordan Born-
holm ønsker at bruge det, for at de kan komme i gang med at formidle det til deres mange faglige og 
’special interest segment’-kontakter. Alle parter ønsker at få titlen synliggjort, så den kan bruges mar-
kedsføringsmæssigt og fremhæver, at det haster, da Bornholm ganske vist var det første sted i Europa 

til at opnå titlen, men andre steder siden har opnået samme status.  

Det anbefales, at der snarest udvikles – i et tæt samarbejde mellem titelholder, kunsthåndværkere, 
kulturinstitutioner og Destination Bornholm, og gerne med inspiration og erfaringsinput fra hele udvik-

lingen omkring Regional Madkultur – en kort og klar definition på, hvad WCR-titlen indebærer og bety-
der. Dermed kan aktørerne opbygge samme fælles forståelse af WCR-titlen, og der vil være en klar og 
tydelig hovedfortælling i kommunikationen om WCR til øens gæster, journalister m.v. Desuden er det 
vigtigt, at der udvikles en kommunikationsstrategi for WCR, der omfatter det visuelle udtryk for at opnå 
maksimalt udbytte i forhold til branding.  

Det anbefales, som en del af kommunikationsstrategien rettet mod omverdenen at arbejde for, at det 
bornholmske kunsthåndværk i lighed med kunsten på Bornholms Museum kommer på Google Arts & 
Culture. Strategien bør også omfatte brugen af Instagram af kunsthåndværkerne såvel som kulturinsti-
tutionerne til at udbrede kendskabet til og formidle det bornholmske kunsthåndværk. 

Det anbefales, at ACAB og individuelle kunsthåndværkere og kulturinstitutioner opprioriterer at levere 
materiale til DB med det formål at styrke det faglige indhold, mangfoldigheden og mængden af bidrag 
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om kunsthåndværk i den fælles markedsføring af Bornholm. Det kan fx være nyhedsbreve om events, 
udstillinger, workshops, åbne værksteder, ’hemmelige oplevelser’, m.v., som kan distribueres, evt. via 
DB, til turismeaktører og klæde disse bedre på til at formidle kunsthåndværket til deres gæster.  

Styrken i at forstå Bornholm som én samlet destination (ø-niveau) snarere end separate sektorer eller 

virksomheder (samarbejds- og virksomhedsniveau) kan ikke understreges nok, og er én af de vigtige 
erfaringer fra Bornholms fødevaresucces. Det anbefales, at ACAB og kunsthåndværkerne straks styr-
ker samarbejdet med DB snarere end at vente på fx ekstern finansiering af en større markedsførings- 
eller kommunikationsindsats. Dette både i lyset af, at det haster at få taget WCR-titlen i brug og i lyset 
af de synergieffekter omkring synlighed, der kan opnås ved øget samarbejde og kommunikation. 

I forlængelse heraf anbefales det, at DB og ACAB sammen arrangerer møder omkring markedsføring 
på hhv. virksomheds- og destinationsniveau. Møderne skal synliggøre de muligheder for eksponering 
af egen virksomhed, af kunsthåndværkersektoren og for styrkelse af den fælles markedsføring af Born-
holm som destination, det giver at være medlem af Destination Bornholm og benytte såvel DB’s plat-

forme som vejledning. Trods de meget begrænsede markedsføringsbudgetter, særligt i type 3 og 4, op-
fordres kunsthåndværkerne til at melde sig ind i Destination Bornholm og både bidrage til og drage for-
del af DB’s arbejde med markedsføring af Bornholm og af kunsthåndværk på Bornholm. Erfaringer fra 
mikro-fødevareproducenter omkring medlemskab i DB kan måske med fordel inddrages. 

Det anbefales, at DB inviterer til arbejdsmøder, hvor kunsthåndværkervirksomheder kan få en intro-
duktion til back-end af platformen bornholm.info og få hjælp til selvhjælp til at etablere en virksom-
hedsprofil og tage flest mulige funktioner i brug. Platformen kan umiddelbart styrke og forbedre 
mange kunsthåndværkeres synlighed. Et styrket samarbejde (og flere kunsthåndværkermedlemmer 
hos DB) kan således løfte synligheden af kunsthåndværket de første par trappetrin, selvom der skal til-

føres ressourcer udefra for at nå længere op ad trappen.  

På længere sigt, på ø- og omverdensniveau, anbefales det at etablere en hjemmeside, der samler alle 
kunsthåndværksrelevante informationer, lige fra udstillinger og events til oplysninger om Artist-in-Resi-
dence-muligheder, uddannelse, hvad man gør, hvis man vil etablere virksomhed med relation til kunst-

håndværket på Bornholm, hvilke professionelle sammenslutninger der er på området, historik, anmel-
delser, m.v. 

Det anbefales, at en koordinerende ressourceperson (se under Koordination) bl.a. arbejder med in-

tern kommunikation for at styrke kendskabet til hinanden og samarbejdet mellem forskellige parter, 
der alle kan få gavn af WCR-titlen. Når særligt den interne kommunikation fremhæves, er det, fordi un-
dersøgelsen viser, at der er mange ”lavthængende frugter”, der endnu ikke er høstet pga. manglende 
kendskab eller kommunikation parterne imellem. Fra tidligere projekter er det erfaret, at netop vigtig-
heden af den interne kommunikation ofte undervurderes.  

Oplagte samarbejdsflader mellem ACAB og DB på den korte bane indeholder: informationsmøder mel-
lem DB og ACAB; møde om digitale muligheder i DB-regi, herunder bornholm.info med fokus på indivi-
duel hjælp til at komme i gang; og fælles indsats med henblik på at skabe bedre kommunikationsmate-
riale, herunder særligt billeder. På den lidt længere bane er der allerede ridset samarbejdsflader op for 
at opnå flere billeder, der understøtter ø-fortællingen om kunsthåndværk og WCR; et fælles magasin i 
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lighed med Mad og Mennesker blot i en kunsthåndværk kontekst; intensiveret presse og pop up-
events/mindre arrangementer. 

Som det ses af ovenstående, er der flere kommunikationsinitiativer på samarbejdsniveauet, der umid-
delbart kan sættes i gang indenfor eksisterende ressourcerammer, om end med en tilgang, der fokuse-

rer på ”de forhåndenværende søms princip”.  For at arbejde med kommunikation på ø-niveau og stra-
tegisk kommunikation med omverdenen, fx om WCR-titlen, er der behov for at tilføre området ressour-
cer i form af arbejdstid og penge. Se mere under Koordination. 

Kompetenceudvikling 

Interviews med kunsthåndværkerne viser, at der er særlig efterspørgsel på kompetenceudvikling fra tre 
typer af kunsthåndværkervirksomheder, nemlig de ”dedikerede kunsthåndværkere med vækstpotenti-

ale”, de ”dedikerede kunsthåndværker-mikrovirksomheder med vækstpotentiale”, og dem der har 
”kunsthåndværk som bibeskæftigelse”. 

En detaljeret opgørelse over, hvilke kompetencer der efterspørges i hver type præsenteres i hovedrap-
porten. Overordnet peger interviews på, at der vil være stort potentiale i at løfte de virksomhedsdrifts-

mæssige kompetencer som fx budgetlægning og regnskab samt markedsføring, inklusive brug af soci-
ale medier, især Instagram. Dette er et område, der typisk scorer lavt i kunsthåndværkernes selvevalue-
ring af kompetencer og efterspørges af relativt mange af virksomhederne i type 2 og 3. Desuden efter-
spørges kompetenceudvikling indenfor skriftlige ansøgninger til fx fonde eller puljer. 

Undersøgelsen viser, at især nogle af de store, veletablerede virksomheder og nogle af de dedikerede 
kunsthåndværkere med vækstpotentiale over årene har oplevet gode inputs fra erhvervsfremmesyste-
met. Desværre er det overordnede billede, at kunsthåndværkerne ofte føler, at de ikke taler samme 
sprog som erhvervsrådgiveren og oplever, at rådgivningen som følge heraf bliver irrelevant for dem. 
Andre udtrykker, at erhvervsfremmesystemets entydige fokus på vækst er en barriere for frugtbare 

rådgivningsforløb, da flertallet af kunsthåndværkerne ikke har økonomisk vækst som primær drivkraft, 
på trods af at der er et udbredt ønske om og villighed til økonomisk vækst. På den anden side er det 
ikke overraskende, da kunsthåndværkerne uanset virksomhedstype udgør et praksisfællesskab, der 
klart adskiller sig fra erhvervsfremmesystemets eget praksisfællesskab, der vil være kendetegnet af 
værdier, sprogbrug, metoder og redskaber, som adskiller sig fra kunsthåndværkets egne.   

Fra erhvervsfremmesystemet, BCB og VHHR, er der dog stor villighed til at arbejde med de kunsthånd-
værkervirksomheder, der ønsker rådgivning til virksomhedsudvikling. Manglen på en specialiseret virk-
somhedsvejledning, der forstår kunsthåndværkervirksomhed og kan tage udgangspunkt i kunsthånd-
værkernes situation og ønsker samt ”tale et sprog” som i kunsthåndværkernes eget praksisfællesskab, 

er dog p.t. en flaskehals for kompetenceløft via det eksisterende erhvervsfremmesystem. BCB’s nyeste 
iværksættertiltag, ’588’, har nydt stor søgning fra kunsthåndværkervirksomheder og tegner til at kunne 
levere spændende erfaringer også mht. at overkomme ’sprogbarrieren’. 

Det anbefales, at fremtidige erhvervsfremmetilbud udformes i tæt samarbejde med kunsthåndvær-

kerne eller repræsentanter for dem. En styrket indsats, øget indsigt i og forståelse af kunsthåndværket 
samt en justering i ”sprog” vil skulle følges op af en kommunikationsindsats, så mange af de kunsthånd-
værkere, der p.t. ikke tror, at de kan få relevant rådgivning, får nys om udviklingen. 
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• Projektet ”Danske turismekompetencer” (EU-støttet strukturfonds- 
projekt i regi af Campus Bornholm og Dansk Kyst- og Naturturisme) er allerede i gang med at 
designe kursustilbud, der tager udgangspunkt i de identificerede ønsker til kompetenceløft med 
sigte på såvel kunsthåndværkervirksomheder som turismeaktører, der ønsker en grundigere 
introduktion til Bornholms kunsthåndværk. 

På ø-niveau anbefales det, at Bornholms styrkeposition indenfor kunsthåndværk udnyttes til fx at ar-
bejde hen imod, at Bornholms rolle i et fremtidigt specialiseret, nationalt dækkende erhvervsfremme-
system også netop bliver kunsthåndværkervirksomhedsorienteret rådgivning baseret på et indgående 
kendskab til kunsthåndværkets praksisfællesskab i kraft af samlokaliseringen på Bornholm. BCB vil 

kunne spille en vigtig, strategisk rolle her under forudsætning af, at ”sprogudfordringen” løses, altså at 
BCB får kompetencer, der kan bygge bro mellem kunsthåndværkets og erhvervsfremmesystemets 
praksisfællesskaber. 

Langt de fleste af kunsthåndværkerne lægger også stor vægt på fortsat faglig udvikling. Altovervejende 

er det også en kompetenceudvikling, som kunsthåndværkerne selv tager ansvar for. Her kan det dog 
ift. at styrke produktudvikling og innovation være højst relevant at inddrage Glas- og Keramikskolen 
(GKS) og udnytte dens relationer til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design 
og Konservering (KADK), som GKS er en del af, men også netværket af nationale og internationale kapa-
citeter indenfor design og kunsthåndværk. 

Det anbefales at udnytte de translokale forbindelser via kunsthåndværkerne selv og GKS til omver-
densniveauet, både nationalt og internationalt, til at styrke den faglige udvikling og innovation i kunst-
håndværkets praksisfællesskab. 

Kommercialisering 

Der er et udbredt ønske om øget indtjening hos kunsthåndværkerne. To tredjedele af de interviewede 

udtrykker dette. For restgruppen spiller alder ofte ind på ikke at ønske en øgning i virksomhedsaktivite-
ter. Der er potentialer for øget kommercialisering gennem fx styrket markedsføring (som omtalt under 
Kommunikation), gennem product placement og samarbejder med fx fødevarevirksomheder og restau-
ranter såvel som med turismeaktører samt strategisk messedeltagelse og udstillingsvirksomhed uden-
for Bornholm. 

En anden vigtig vej til øget kommercialisering går gennem produktudvikling, hvor såvel udviklingstiltag i 
de enkelte virksomheder som udviklingstiltag i samarbejder mellem fx turismeaktører og kunsthånd-
værkere, eller mellem fødevareaktører og kunsthåndværkere, kan spille en vigtig rolle. Designskolens 
Glas- og Keramikskole har såvel interesse i og kompetencer indenfor produktinnovation, og et tættere 

samarbejde med denne vigtige aktør bør opbygges. 

Nogle produktinnovationer vil kunne ske gennem støtte fra en specialiseret kunsthåndværkerrettet er-
hvervsfremmeindsats, eventuelt med Glas- og Keramikskolen som en aktør, der leverer input til proces-
sen, og andre igennem et styrket samarbejde mellem kunsthåndværkere og turismeaktører. Som på 

mange andre områder vil en mere strategisk indsats på området kræve styrket samarbejde og koordi-
nering af hele kunsthåndværkersektoren. 
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Det anbefales, at understøttelse af kommercialisering er ét af punkterne i en ressourcepersons ar-
bejdsbeskrivelse, og at erfaringer inddrages fra Foreningen Gourmet Bornholm – en del af regional 
madkultur. 

I forlængelse af WCC-E-juryens anbefaling anbefales det også på basis af denne undersøgelse, at 

indsatsen for en strategisk udvikling af kunsthåndværket ledsages af en vurdering af den samfundsøko-
nomiske betydning af kunsthåndværkssektoren. I forlængelse heraf bør der være indikatorer, som kan 
anvendes til at vurdere udviklingen på baggrund af indsatsen og give input til fremtidige strategiske in-
vesteringer. Ideelt set bør vurderingen omfatte bl.a. kunsthåndværkets værdi for Bornholms turismeak-
tører og brandingværdi, fx i forhold til attraktivitet både som turistdestination, event-destination og til-

flytterdestination. 

Koordination 

En af de styrker, som fremhæves i WCC-E-juryens tildeling af WCR-titlen til Bornholm, er netop det tætte 
samarbejde og den stærke interne organisering af kunsthåndværkerne. Ser vi på de øvrige niveauer 
(samarbejds-, ø- og omverdensniveau) peger undersøgelsen på, at der er behov for tilførsel af ressour-
cer til området for at opnå en øget koordinering og et øget samarbejde for derigennem at kunne indfri 
nogle af de potentialer, der ligger i Bornholms styrkeposition på kunsthåndværkerområdet og WCR-

titlen. 

Det målrettede arbejde med brugen af og formidlingen af WCR-titlen må nødvendigvis understøttes af 
BRK som titelindehaver, da ingen af de andre enkeltaktører ser sig selv som havende initiativretten til 

dette, men selvfølgelig i tæt samarbejde med de faglige parter, som kunsthåndværkerne gennem ACAB, 
kulturinstitutioner som Grønbechs Gård (GG), Hjorths Fabrik/Bornholms Museum og Kunstmuseet 
samt en organisation som Destination Bornholm, der allerede har erfaring med markedsføring af Born-
holm som kunsthåndværker-ø. 

For at kunne udnytte de oplagte potentialer for såvel udviklingen indenfor kunsthåndværkssektoren 
som indenfor turismesektoren, men også med fokus på kultur og uddannelse, er der behov for en res-
sourceperson eller koordinator, som kan samle trådene. Med kendskab til feltet og praksisfællesska-
berne på tværs af de forskellige sektorer og aktører vil ressourcepersonen skulle fungere som en sekre-
tariatsleder, der driver og koordinerer strategiske indsatser og konkrete aktiviteter. 

Det anbefales, at BRK som titelindehaver afsætter ressourcer til en sådan person, der skal have styr-
kelsen af samarbejdet indenfor kunsthåndværkssektoren og mellem kunsthåndværkere, turismeaktø-
rer og kulturinstitutioner samt styrkelsen af formidlingen af det bornholmske kunsthåndværk som sit 
primære arbejdsområde i en årrække. Personen skal kunne samle trådene mellem de mange forskel-

lige aktører og interesser ved at bygge bro mellem de forskellige praksisfællesskaber. 

Centrale arbejdsopgaver omfatter kommunikation mellem interne parter og til eksterne interes-
senter og målgrupper, fx gæster, eksterne kunsthåndværkere, andre WCR’s, kunsthåndværkermesser 
og -museer mv.), og at sikre, at der bliver udarbejdet en kommunikationsstrategi for WCR. Koordination 

mellem aktører og sikring af fremdrift i initiativer vil være to andre hovedopgaver for ressourceperso-
nen med udgangspunkt i anbefalingerne fra WCC-E-juryen og nærværende rapport. Et fjerde vigtigt 
punkt vil være fundraising til fx effektueringen af en flerårig strategi for synlighed i forhold til udvalgte 
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high-end-segmenter af kunsthåndværk-kendere, fx gennem bornholmsk deltagelse i særlige internatio-
nale kunsthåndværksmesser, markeder, gallerier mv. 

På baggrund af erfaringer fra såvel Bornholms fødevaresucces som andre tværsektorielle offentlige-
private samarbejder, der har vist, at et bredt ejerskab og engagement er afgørende for effekten af ind-

satsen, anbefales det, at en sådan sekretariatsfunktion ikke placeres i BRK’s egen organisation, men 
refererer til en styregruppe med repræsentanter fra BRK, ACAB, kunsthåndværkerrepræsentant, KADK, 
DB, Bornholms Museer og Grønbechs Gård.  

Organisatorisk anbefales det at søge inspiration fra Foreningen Gourmet Bornholm her på øen, men 
også Design2Innovate i Region Syddanmark, og der kan tænkes forskellige scenarier mht., hvem der 
påtager sig et arbejdsgiveransvar. Et scenarie kunne være, at opgaverne samles hos én fast person 
(som hos Foreningen Gourmet Bornholm), mens et andet scenarie kunne organiseres omkring delte 
opgaveløsninger i et netværksorienteret setup, hvor de mere koordinerende og drivende opgaver ligger 
hos én person, fundraisingopgaver placeres hos BRK’s eksisterende fundraiser, og DB bidrager med 

turismemarkedsførings- og brandingkompetencer. Det anbefales, at styregruppen definerer arbejdsop-
gaver og organisatorisk setup, samt hvor arbejdsgiveransvaret bedst placeres.  
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1 Introduktion og metode 
Som den første region i Europa og den første ø i verden blev Bornholm i efteråret 2017 udnævnt til 

”World Craft Region”. Dels på grund af det meget høje kvalitetsniveau blandt øens kunsthåndværkere 
og deres imponerende samarbejde og organisering indenfor ACAB, og dels den store tæthed og diver-
sitet i udøvende kunsthåndværkere inden for mange forskellige materialer og metoder. Derudover 
lagde den international jury vægt på øens alsidige kultur- og uddannelsesinstitutioner, der spiller en 
rolle for kunsthåndværket og formidlingen heraf (se Bilag 1 med Juryens udtalelse, og Bilag 2 om World 

Craft Council og udpegningen af Bornholm til World Craft Region). 

Antallet af WCC Craft Cities er voksende, men har primært været anvendt i Asien, Latinamerika, Mellem-
østen og Afrika. WCC Europe er først fra 2016 begyndt at arbejde med programmet, og Bornholm blev 
det første sted i Europa, som fik tildelt titlen i 2017. Da det i europæisk sammenhæng er et meget nyt 

initiativ er Bornholm ’first mover’, med de fordele og den anerkendelse dette giver, og som Bornholm fx 
stadig nyder godt af i forbindelse med etableringen og udbredelsen af foreningen ”Regional Madkul-
tur”. Dette har allerede vist sig at holde stik, da den skotske kulturminister ved en ceremoni i forbin-
delse med tildelingen af WCR-titlen til øgruppen Hebriderne for deres høje kvalitet indenfor vævning, 
fremhævede Bornholm og øens rolle som first-mover.  

Det betyder dog også, at der ikke på europæisk plan er andre eksempler at henvise til mht. hvordan 
titlen som WCR kan bruges og hvad det kan betyde for et områdes udvikling. Det er givet, at der i euro-
pæisk kontekst vil blive gjort mere ud af branding og kobling til oplevelsesøkonomi end det har været 
tilfældet i de ikke-europæiske Craft Cities. Det er vores vurdering, at optagelse i Craft City programmet 

vil betyde en anerkendelse af Bornholms særlige styrkeposition, både mht. kvalitet og mangfoldighed 
på dette felt, som vil kunne bruges som løftestang i forbindelse med større initiativer og ansøgninger 
om støtte til fx virksomhedssamarbejde, produktudvikling, uddannelse og kulturelle aktiviteter på øen i 
fremtiden – noget der forhåbentligt vil kunne skabe eller fastholde arbejdspladser. 

Tildelingen af WCR-titlen en unik mulighed for at positionere Bornholm som Europas kreative ø, hvilket 
selvsagt er et potentiale for destinationsbranding. For at citere juryens: ”In the designation of the WCC 
Craft City there is an opportunity for Bornholm to truly position themselves as the craft region in Europe”.  Ju-
ryen fremhævede betydningen af kunsthåndværkets kvalitet og udbredelse på Bornholm for øens tu-
rismesektor. Den anbefalede, at Bornholm undersøger strategier til at understøtte væksten af nye 

kunsthåndværkervirksomheder, og at øen foretager strategiske investeringer over flere år i udviklingen 
af Bornholm og kunsthåndværket på måder, så det kommer kunsthåndværkerværkstederne og virk-
somhederne direkte til gode. Den anbefalede også, at kunsthåndværket og formgivningen blev formid-
let til unge i ungdomsuddannelser på øen, ligesom den anbefalede at arbejde for at etablere et ”start-
up”-program for nyuddannede kunsthåndværkere, til at hjælpe dem i gang med eller igennem den van-
skelige etableringsfase. Endelig anbefalede den, at den økonomiske betydning af kunsthåndværket for 

turismeerhvervet bliver målt og evalueret, bl.a. for at kunne guide fremtidige strategiske investeringer i 
kunsthåndværkersektoren på en måde, så det kommer hele øen til gode.  

CRT har i en tidligere undersøgelse (Rømer & Topsø Larsen, 2013) arbejdet med konceptualiseringen af 
”creative community” som forsknings-begreb i forbindelse med landdistriktsudvikling, og i den forbin-

delse kortlagt aktørerne i det ’creative community’ på Bornholm, og også trukket på og genereret rele-
vant turisme-statistik vedr. betydningen af kunsthåndværket. Gennem turismeundersøgelser fra 2006-
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2008, hvor turister blev bedt om at rang-ordne vigtigheden af forskellige aspekter ved Bornholm for 
deres valg af rejse til Bornholm. Her blev kunsthåndværk rangeret højt og stigende. I 2010 blev turister 
bedt om indikere alle de kategorier, de fandt vigtige for deres valg af Bornholm som turistdestination. 
Her svarede 22% af ”kulturarvsaktiviteter og museer” (hvori kunsthåndværk var indeholdt) var vigtige 
for deres valg af øen. Det er en høj procentsats, når man tager i betragtning at kunsthåndværk ikke på 
dette tidspunkt blev markedsført som en primær attraktiv, og også når man tager turismens vigtighed 

for beskæftigelsen i betragtning. Når turisterne forlod øen igen i juli 2010, blev de spurgt til de steder, 
de faktisk havde besøgt under deres ophold på øen, og her viste det sig af 56% havde besøgt arbej-
dende kunsthåndværker værksteder, primært glaspusterier og keramikværksteder (92 ud af 165 ad-
spurgte turister, se Rømer & Topsø Larsen 2013 side 24 -25).  

En nylig undersøgelse fra Irland konkluderer, at kunsthåndværkersektoren bidrager betydeligt til udvik-
lingen af en moderne rural økonomi, i et samfund hvor landbrugserhvervet er af vigende økonomisk 
betydning. Kunsthåndværkets bidrag er primært i dets samspil med turismen, men også gennem en 
positiv påvirkning af stedsbranding, som det fremgår af figuren nedenfor (Lord, Mackie, Miller, & Trie-
bel, 2013, p. 61). Rapporten fremhæver også betydningen af netværk (både mellem kunsthåndværkere, 

og mellem kunsthåndværkere og andre aktører) for at sikre en stærk landdistriktsudviklende effekt af 
tilstedeværelsen af mange kunsthåndværkervirksomheder.  

En positioneringsundersøgelse lavet af Inzights for Destination Bornholm om Bornholms position på 

det tyske marked i 2017 konkluderer at ”Interessen for ‘kulturbegivenheder’ er stigende. Andelen, der siger 
at kulturbegivenheder er meget eller særdeles interessante, når de gør sig overvejelser om en ferie i Danmark 
stiger fra 25% i 2015 og fra 34% i 2016 til 37% i 2017.” (Inzights, 2017b, p. 8). Undersøgelsen konklude-
rede også, at tyskerne i stigende grad forbinder Bornholm med en smuk, rekreativ ø (side 28). For det 
svenske marked er mad-oplevelser en vigtig attraktion (Inzights, 2017a, p. 8)  –og her kan kunsthånd-
værket spille ind, da mange bornholmske restauranter bruger lokalt producerede tallerkener, glas 

og/eller skåle, m.v. 

Nylige markedsundersøgelser fra hhv. 2017 og 2018 af Bornholms position på det danske feriemarked 
viser bl.a. at forventningerne til at Bornholm kan levere nye og spændende kulturelle oplevelser er høje 
(gennemsnitlig vurdering i andet kvartal 2018 på 6,44 (på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst), men 

ikke så høje som for outdoor- og madoplevelser (hhv. 7,07 og 7,30) (Inzights, 2018b, p. 42).  

Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) og Arts & Crafts Association Bornholm (ACAB) har sam-
men med Destination Bornholm undersøgt, hvordan Bornholm kan få gavn af den nyeitel, gennem en 

styrkelse af kunsthåndværkerne og en øget synliggørelse af kunsthåndværket i relation til turismen. 

Timingen er vigtig for at kunne komme i gang med at anvende den nye fine titel så hurtigt som muligt, 
og mens Bornholm har en førerposition indenfor dette, men samtidig sikre, at dette sker på et velinfor-
meret grundlag, hvor fx kunsthåndværkerne selv, og nøgleaktører indenfor såvel kulturformidling og 

turisme, er blevet spurgt om deres ønsker til brugen af titlen, ønsker for videreudvikling indenfor deres 
faglige virke, ønsker til samarbejde og synliggørelse af øens kvalitetskunsthåndværk til de mange besø-
gende. Det velinformerede grundlag skal sikre, at fremtidige projekter indenfor dette område fokuserer 
på elementer, hvor der er en stærk lokal interesse, og hvor kunsthåndværkere og kulturinstitutioner 
m.fl. har lyst til at bidrage til udviklingen.  
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Projektets formål er altså at undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan WCR-titlen kan blive til 
gavn for Bornholm gennem en styrkelse af kunsthåndværkersektoren og gennem en øget synliggørelse 
af kunsthåndværkere og kunsthåndværk i forhold til turismen. Projektets delmål indeholder: 

• Kortlægning af behov og potentialer i kunsthåndværkervirksomheder og ACAB 

• Kortlægning af eksisterende markedsføringskanaler og digital synlighed for kunsthåndværker-
værket, herunder kunsthåndværkervirksomhederne og kulturinstitutionerne, bl.a. via Destina-
tion Bornholm og turismeaktørerne  

• Identifikation af måder, hvorpå Bornholms kunsthåndværk kan synliggøres yderligere ift. turis-
men 

• Udarbejdelse af anbefalinger til en fremadrettet indsats, der sikrer, at Bornholm aktiverer og 
drager fordel af titlen som World Craft Region.  

Samtidig leverer undersøgelsen en ’baseline’, en kortlægning af nøgle-indikatorer omkring såvel omsæt-
ning som ansatte og outsourcing, foruden kompetencebehov, for en gruppe af virksomheder, der er 

vanskelige at trække registerdata på, der kan bruges som grundlag i fremtidige effektvurderinger af for-
skellige indsatser indenfor sektoren. 

 

Figur 3: Sammenhænge mellem kunsthåndværkervirksomheder og regional udvikling, fra rapport om betydnin-
gen af kunsthåndværkervirksomheder i Scotland, Lord et al. (2013), side 61. 
 

Undersøgelsen består af tre dele, der dels henvender sig til udøvende kunsthåndværkere, her forstået 
som ACABs medlemmer, og dels til kulturinstitutioner og turismeaktører på Bornholm. Undersøgelsens 

dataindsamling er foretaget dels gennem strukturerede interviews med henholdsvis 45 kunsthåndvær-
kere der er medlemmer af ACAB, og dels gennem semi-strukturerede interviews med 5 kultur- og ud-
dannelsesinstitutioner indenfor kunst og kunsthåndværk, og med 9 turismeaktører, der tilsammen re-
præsenterer alle led i værdikæden. Andre aktører relevant for undersøgelsesfeltet, BCB og VHHR er ble-
vet inddraget i udarbejdelse af interviewguide til kunsthåndværkerne. 

Der redegøres uddybende om metoden i Bilag 3 der detaljeret beskriver fremgangsmåden for dataind-
samlingen og -analysen.  
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Resultater
I denne del af rapporten kan man dels læse om resultaterne af analysen af data indsamlet om 
kunsthåndværkerne dels om indsigterne opnået gennem interviewene med henholdsvis kultur-
institutionerne og turismeaktørerne.  

 

Foto: Destination Bornholm. Grønbechs Gård.

Afsnittet indledes med en overordnet karakteri-
stik af kunsthåndværket i ACAB, efterfulgt af en 

kategorisering af de forskellige typer af virk-
somheder ud fra forhold som fx omsætning, tid 
anvendt i virksomheden, andel af indkomst fra 
kunsthåndværket. I de efterfølgende dele af af-
snittet redegøres der for forskelle og ligheder i 
hvordan kunsthåndværkerne i de forskellige ka-

tegorier forholder sig til spørgsmål om vækst, 
salgskanaler og indtægtskilder, kompetenceud-
vikling, kontakt med erhvervsfremmesystemet, 
markedsføring og digital synlighed samt ikke 
mindst visioner for yderligere synlighed af 

kunsthåndværket ift. turismen og udvikling i 

forlængelse af opnåelse af titlen World Craft Re-
gion.    

Afsnittet omfatter også en præsentation af ind-
sigterne om den eksisterende markedsføring 
og synliggørelse af kunsthåndværket på Born-
holm gennem kulturinstitutionerne og turisme-

aktørerne samt kendskabet til kunsthåndvær-
ket hos specielt sidstnævnte. Afsnittet afsluttes 
med en gennemgang af kulturinstitutioners of 
turismeaktørers visioner for fremtidig og yderli-
gere synliggørelse, herunder af titlen som 

World Craft Region. 
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2 Karakteristik af ACAB-virksomheder  
Kunsthåndværket i ACAB er domineret af keramikken, hvilket også ses i interviewundersøgelsen (se fi-

gur 4 nedenfor). Interessant nok, er der i der blandt de store veletablerede KHV-virksomheder ikke no-
gen keramik-virksomheder. Her er til gengæld glas, metal og tekstil. I de øvrige typer af virksomheder 
(se typologien for kunsthåndværkervirksomheder i afsnit 2.1), er det keramikken der dominerer.  

 

 

Figur 4: Fordeling af kunsthåndværkervirksomheder på primært materiale. 
 

De interviewede kunsthåndværker på Bornholm udgør langt flere kvinder end mænd, hvilket figur 5 
viser.  

 

Figur 5: Fordeling mellem kvindelige hhv. mandlige kunsthåndværkere. 
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Aldersmæssigt fordeler kunsthåndværkerne sig i tre grupper (figur 6), der er cirka lige store, med en 
tredjedel mellem 30 og 45 år, knap en tredjedel mellem 46 og 60 år, og godt og vel en tredjedel fra 61 
år og over. Hertil skal kommenteres, at bl.a. seniormedlemmer ikke er interviewet, hvilket indikere at 
der er lidt større tyngde i den ældre del af spektret, end hvad undersøgelsen viser. Tager man i betragt-
ning at undersøgelsen fokuserer på aktivt udøvende kunsthåndværkere, er det en stor andel, der er 
ældre end 60 år. Skaberkraft og kreativitet har ikke nogen ”udløbsdato”, selv om de fysiske kræfter må-

ske kan sætte nogle begrænsninger for hvordan de ældre kunsthåndværkere ønsker at bruge deres tid 
og energi. Mange af de ældre kunsthåndværkere nyder meget stor national og international anerken-
delse og er med til at give Bornholms kunsthåndværk dets høje kvalitet – selv om denne anerkendelse 
og berømmelse ikke nødvendigvis kan ses i omsætningstal. De udgør også et stort potentiale i forbin-
delse med overlevering af teknikker og erfaring til de yngre kunsthåndværkere. 

 

Figur 6: Aldersmæssig fordeling af kunsthåndværkerne 
 

Ser man på alderen af kunsthåndværkernes virksomheder, er her ligeledes en meget betydelig vægt af 
virksomheder, der har eksisteret i over 20 år. Dette gælder for 4 ud af 10 virksomheder. Knap en fjerde-
del af de interviewede virksomheder er mellem 11 og 20 år gamle. Otte af virksomhederne er mellem 4 
og 10 år gamle, mens 8 er nyetablerede (se figur 7 nedenfor). Der er altså blevet skabt eller tilført en 
betydelig andel af kunsthåndværkervirksomheder til øen de seneste år. Det skal bemærkes at n her er 
43, da to af kunsthåndværkerne ikke har etableret virksomhed med CVR nummer. 
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Figur 7: Fordeling af kunsthåndværkervirksomheder efter alder. 
 

Godt 2/3 af de kunsthåndværkere der har virksomheder, der er er etableret indenfor de seneste 20 år 
(som ca. svarer til etableringen af Glas- og Keramikskolen i Nexø), er uddannede på Bornholm. Dette 
viser vigtigheden af den geografiske placering (og bibeholdelse) af uddannelsesinstitutioner på Born-

holm for udviklingen på feltet.  

2.1 Kategorisering af ACAB-virksomheder  
Ser man på omsætning i kunsthåndværker virksomhederne, er der et meget klart skel mellem for-

skellige grupper af virksomheder, da disse spænder fra omsætning i millionklassen, til meget beskedne 
omsætningsstørrelser. Ser man på hvor stor en del af kunsthåndværnernes indkomst, der kommer fra 
deres fag som kunsthåndværker (fra indkomst gennem egen virksomhed, eller gennem brug af faget i 
et ansættelsesforhold hos andre), er der ligeledes en stor spredning, som reflekterer forskellige strate-
gier mht. sikring af hhv. frihed og tid til at udøve ens kunsthåndværk, eller at sikre en stabil og konstant 

indtægt. Blandt andet på grund af dette er der også store forskelle i den gennemsnitlige arbejdstid, 
kunsthåndværkerne lægger i deres virksomheder. Ansættelse af medarbejdere og brug af outsourcing 
af produktion er ligeledes koncentreret i visse grupper af virksomheder Endelig viser interviewundersø-
gelsen, at der er en relativt stor gruppe af øens kunsthåndværkere og ACAB-medlemmer der modtager 
pension, og at helbredsfaktorer for mange af dem betyder at de begynder at neddrosle de mere udad-
vendte aktiviteter i deres virksomheder, selv om de stadig er aktivt virkende kunsthåndværkere.  

Vi bruger disse kriterier til at lave en grundlæggende kategorisering af kunsthåndværkervirksomhe-
derne i 5 kategorier, som tabel 1 nedenfor kort viser.  

Tabel 1: Typologi for kunsthåndværkervirksomheder 
Type Størrelse Navn Antal 

1 Store Veletablerede store virksomheder 5 

2 Mellem Dedikerede kunsthåndværkere med vækstpotentiale 11 

3 Mikro Dedikerede kunsthåndværker mikrovirksomheder med vækstpotentiale 10 

4 Kunsthåndværk som bibeskæftigelse 8 

5 Kunsthåndværkere med pension 11 

1
7

8

10

17

Virksomhedsalder

Under 1 år 1-3 år 4-10 år 11-20 år Over 20 år
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De vigtigste samlende karakteristika for kunsthåndværkervirksomhederne i hver af de fem typer præ-
senteres nedenfor, og opsummeres oversigtligt i tabel 2:  

1. De veletablerede, store virksomheder: Omsætning i millionklassen, typisk med flere ansatte. 
Der er 5 virksomheder i denne kategori, og de repræsenterer materialerne glas, tekstil og me-
tal. Fire ud af 5 virksomheder i gruppen har ansatte medarbejdere i kunsthåndværkervirksom-
heden; i alt 35 medarbejdere (ofte deltid og sæsonbegrænset), svarende til 17,15 årsværk. 
Kunsthåndværkerne selv arbejder i gennemsnit 52 timer/uge i deres virksomhed (spændende 

fra 40 til 70 t/uge) 
 

2. Dedikerede kunsthåndværkervirksomheder med vækstpotentiale: Omsætning mellem 
100.000 kr. og 1 million. 1 De får mellem 50 og 100% af deres indtægt fra egen kunsthåndvær-
kervirksomhed (gennemsnittet er 83%) og arbejder i gennemsnit fuld tid i virksomheden (39 

timer/uge; varierende mellem 20 og 50 timer/uge). Fire af virksomhederne i denne gruppe har 
ansatte medarbejdere, i alt 5 personer (heraf to i fleksjob), hvilket grundet deltid og sæson-be-
grænsninger sammenlagt svarer til 0,74 årsværk. Hvis kunsthåndværkerne i denne gruppe har 
lønarbejde ved siden af deres virksomhed, er det indenfor højt fagligt specialiseret undervis-
ning, hvor de bruger deres fag i et kreativt miljø. Desuden er lønarbejdet et supplement til virk-
somheden (snarere end omvendt). Der er 11 virksomheder i gruppen. Af disse har tre undervis-

ningsarbejde som supplement til egen kunsthåndværkervirksomhed. 
 

Mikrovirksomheder: Har en omsætning under 100.000 kr., men kan være fuldtids eller deltidsvirk-
somhed. De kan være i en etablerings/opbygningsfase, eller de kan være i en stabil fase, hvor kunst-

håndværket (tidsmæssigt og indtjeningsmæssigt) fylder dét, de regner med det skal de næste mange 
år. Der er yderligere også en stor gruppe, der er pensionister. Vi underopdeler mikrovirksomhederne i 
tre grupper: 

 
3. Dedikerede kunsthåndværker i mikrovirksomheder med vækstpotentiale: 50% eller mere 

af indkomsten kommer fra kunsthåndværk (gennemsnitligt over 80%). Omsætning under 
100.000 (gennemsnit 41.000 kr./år), og ofte med supplerende beskæftigelse indenfor deres 
kunsthåndværk eller evt. en social pension ved siden af. Det er ofte yngre kunsthåndværkere i 
etableringsfasen; ofte med meget lille egen produktion og ofte med supplerende arbejde in-

denfor deres fag ved siden af. Dette betyder også, at de har en meget varierende arbejdstid i 
deres virksomhed, fra 9 til 50 timer/uge. Gennemsnittet er 34 t/uge, hvilket må siges at være 
højt, når flere ar lønarbejde indenfor deres fag ved siden af deres virksomhed. Der er 10 kunst-
håndværkere i denne gruppe. 2  

                                                        
1 Der kan yderligere skelnes mellem Kunsthåndværkere der udelukkende lever af omsætning fra eget værksted; og kunst-
håndværkere, der har eget værksted men også udøver deres fag i et lønarbejde (fx faglig undervisning). Der er tre af sidst-
nævnte undergruppe blandt de ”dedikerede KHV-virksomheder”. 
2 Underopdeler man yderligere disse, er der: 4 der udelukkende arbejder med deres kunsthåndværk på eget værksted (men 
evt. også til dels forsørges af en ægtefælle), og 6 kunsthåndværkere, der pt har lønarbejde indenfor deres fag som deres 
primære aktivitet, selv om de er i gang med at opbygge eller har et etableret værksted. 
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4. Kunsthåndværk som bibeskæftigelse. Kunsthåndværkerne i denne type får under en tredje-

del af deres indtægt fra kunsthåndværk (uanset om det er gennem egen produktion, eller gen-
nem lønarbejde for andre virksomheder indenfor deres fag som fx keramiker eller glaspuster). 
Omsætningen er her typisk under 50.000 kr. (en enkelt dog med en omsætning lige over 
100.000, men samlet indtægt fra KHV under 50.000), i gennemsnit godt 33.000 kr./år. De har me-

get varierede arbejdstider i deres virksomhed; fra 0 til 32 timer/ugen, i gennemsnit 15 t/u. De 
har ingen ansatte. Der er 8 kunsthåndværkere i denne gruppe. Gruppens høje niveau, trods 
den lille økonomi, ses bl.a. af at 5 ud af de 7 der arbejder med glas eller keramik, har deltaget i 
Biennale-relaterede aktiviteter.  
 

5. Kunsthåndværkere med pension: Kunsthåndværkere der pga. alder har en pension ved siden 
af deres kunsthåndværkervirksomhed, og derfor ikke er under samme økonomiske pres for at 
kunne leve af deres kunsthåndværk alene længere. De har en omsætning på op til 75.000 kr. 
årligt og får i gennemsnit knap en tredjedel af deres indkomst fra deres kunsthåndværk. De har 
meget varierende arbejdstider, fra 1 til 40 timer om ugen, gennemsnitligt 17 t/u. De har ingen 
ansatte. Der er 11 kunsthåndværkere i gruppen. 

Der er tre kunsthåndværkere der ikke har ønsket at opgive oplysninger om omsætning. For disse tre, er 
der lavet et kvalificeret gæt, således at virksomhederne er indplaceret i de (forholdsvis brede) katego-
rier, som bruge i den videre karakteristik af kunsthåndværkervirksomhederne. De tæller dog ikke med i 

gennemsnit osv., da der jo ikke er tal at lægge til grundlæg for dette.  

Vi præsenterer karakteristika ved hver gruppe i tabel 2 nedenfor. 
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Tabel 2: Oversigt over typologi for kunsthåndværkervirksomheder og nøgledata 
Type 
# 

Type navn Undertype Antal virk-
somheder 

Omsætning 
(interval) pr 
virksomhed 
2017, kr. 

Ejers 
%vise an-
del af 
indkomst 
fra KHV 

Gns. ar-
bejdstid i 
virksomhed 
(timer/uge) 

Virksomhe-
der med an-
satte  

Antal 
ansatte 
ud 
over 
ejer 

Antal års-
værk ge-
nereret 
(ud over 
ejer) 

Brug af out-
sourcing 

1 Veletablerede 
store 

 5 3.000.000-
7.000.000 

80-100  
(gns 98) 

52  4  35 17,15 4 

2 Dedikerede 
kunsthåndvær-
kere med vækst-
potentiale 

 11 100.000-
1.000.000, 
OG indtægt 
fra KHV 
over 
100.000 kr. 

50-100  
(gns 83) 

39  4  5 0,74 2 

3 Mikrovirksomhe-
der m. omsæt-
ning under 
100.000**  

Dedikerede kunst-
håndværkere med 
mikrovirksomhe-
der og vækstpoten-
tiale. Satser på 
KHV, 50% eller 
mere af indkomst 
kommer fra KHV  

10* -10.000 – 
99.000  

50-100  
(gns 82) 

34  0  0 0 0 

4 Kunsthåndværk 
som bibeskæfti-
gelse. KHV udgør 
en lille del af ind-
komsten  

8* 4500-
104.000  

0-33  
(gns 7) 

15  0  0 0 1 

5 Kunsthåndværkere 
med pension 

11* 0-75.000  0-67 (gns 
30) 

17  0  0 0 0 

 Total   45    8 40 17,89 7 

*For en virksomhed i disse grupper er omsætning estimeret. 
** For én virksomhed dog omsætning over 100.000, men samlet indtægt fra KHV under 50.000.
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Ser man på fordelingen af virksomhedernes alder på de 5 typer (tabel 3), ses det tydeligt, at de store 
veletablerede virksomheder i type 1 alle har mange år bag sig. Det tager tid, at bygge en virksomhed op 
indenfor kunsthåndværk, hvor omsætningen kommer over 1 million kroner.  

De dedikerede kunsthåndværkervirksomheder med vækstpotentiale er virksomhedsaldersmæssigt en 
sammensat gruppe. Seks af de 11 virksomheder i kategorien er 11 år eller ældre. Dette kunne tyde på 
at det har taget tid for dem at bygge sig op. Det er imidlertid interessant at knap halvdelen af virksom-
hederne i gruppen er nystartede virksomheder (op til og med 3 år gamle), hvilket viser en evne til og 
interesse i virksomhedsudvikling. I denne gruppe er det 8 ud af 11 der har et ønske om at forhøje deres 

indtjening, hvilket viser at for tre af kunsthåndværkerne i denne gruppe, har deres virksomhed nået et 
aktivitetsniveau, som de er godt tilfredse med, og ikke vurderer at kunne øge betydeligt uden at skulle 
lave større omstruktureringer i deres virksomhed – noget, de ikke umiddelbart finder attraktivt (se Ka-
pitel 3). 

De dedikerede mikrovirksomheder med vækstpotentiale er ligeledes sammensat mht. alder af virksom-
heden. Halvdelen af gruppen består af virksomheder der er under 10 år gamle, og må forventes at 
have et (betydeligt) vækstpotentiale i forhold til deres nuværende størrelse. Den anden halvdel af grup-
pens virksomheder har eksisteret i over 11 år, og for de ældste virksomheder i gruppen er det nok van-
skeligere at vækste, end det er for de yngre, selv om de 9 ud af 10 i denne gruppe har et ønske om 

vækst (se Kapitel 3).  

Tabel 3: Virksomhedsalders fordeling på typer af kunsthåndværkervirksomheder. 
Type Antal  Under 1 år 1-3 år 4-10 år 11-20 år Over 20 år 

1 5 0 0 0 0 5 

2 11 0 3 2 3 3 

3 10 1 1 3 3 2 

4 8* 0 2 2 2 0 

5 11 0 1 1 2 7 

Sum  1 7 8 10 17 

*) To ud af de 8 kunsthåndværkere i denne type har ikke formelt CVR nummer. 

2.1.1 Kunsthåndværkernes økonomi 
Mere end 4 ud af 10 adspurgte kunsthåndværkere lever af deres kunsthåndværk som eneste indtægts-
kilde. En stor mellemgruppe på 16 kunsthåndværkere supplerer deres kunsthåndværk med anden ind-

tægt, typisk lønarbejde udenfor deres fag. I denne mellemgruppe tjener langt størstedelen halvdelen 
eller mere af deres indkomst fra kunsthåndværk. Kunsthåndværkets økonomiske betydning spænder 
mellem 80 og 20% af indtægten.  

For 9 af de adspurgte kunsthåndværkere spiller kunsthåndværk en meget lille økonomisk rolle (op til 
5% af deres indtægt kommer herfra). Det er fx kunsthåndværkere, der stadig er aktivt udøvende, men 
pga. alder modtaget folkepension, og ofte grundet sygdom har skruet ned for aktivitetsniveauet i værk-
stederne. Andre i denne kategori er nystartede kunsthåndværkere, der endnu ikke har taget springet til 
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at give slip på fuldtids lønarbejde. Det skal bemærkes at kun 44 af de 45 interviewede kunsthåndvær-
kere har besvaret dette spørgsmål (se figur 8).  

 

Figur 8: Kunsthåndværkets andel af samlet indtægt  
 

Fordeling af andel af indtjening fra kunsthåndværk indenfor hver af de 5 typer af virksomheder fremgår 
af tabel 2. Andel af indtjening af kunsthåndværk har været brugt som én af de variable, materialet er 
delt op efter, og data viser derfor ikke overraskende en aftagende procentvis indtjening fra kunsthånd-
værk igennem de 5 typer. Type 1 lever udelukkende af deres kunsthåndværkervirksomhed, mens nogle 
kunsthåndværkere i type 2 og 3 supplerer deres kunsthåndværkervirksomhed med arbejde indenfor 

deres fag, hvorfor deres procentvise andel af samlet indtægt fra kunsthåndværk er lidt lavere (hhv. 83 
og 82% i gennemsnit). Kunsthåndværkerne i type 4 har den laveste procentvis andel af deres indkomst 
fra kunsthåndværk, fra 0 til 33%, gennemsnitligt 7%, mens de ældste kunsthåndværkere, der også mod-
tager pension, i gennemsnit får knap en tredjedel af deres indkomst fra kunsthåndværk (men svin-
gende fra nul til helt op til to tredjedele).  

2.1.2 Omsætning  
Omsætningen i 2017 var for de 42 kunsthåndværkervirksomheder, der delte information omkring øko-
nomiske forhold, knap 28 millioner kroner. Disse fordeler sig ikke overraskende, så de store, veletable-
rede virksomheder bidrager med 83% af den samlede omsætning, svarende til 23,1 millioner kroner, 
mens de dedikerede kunsthåndværkere med vækstpotentiale bidrager med 13% eller 3,7 millioner kro-
ner. De dedikerede kunsthåndværker mikrovirksomheder tegner sig for 1,4% eller knap 400.000 kr., og 

kunsthåndværket som bibeskæftigelse har knap 1% af omsætningen eller under 250.000 kr. Kunst-
håndværkerne med pension har 1,5% af omsætningen eller godt 400.000 kr.  

Værdien for Bornholm ved at have en stærk kunsthåndværkersektor er dog langt fra begrænset til den 
omsætning eller værditilvækst der skabes internt i kunsthåndværkervirksomhederne eller gennem en-
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treindtægter hos kulturinstitutioner, da kunsthåndværk grundet sit kulturhistoriske, kreative og ople-
velsesøkonomiske indhold er en betydelig faktor i at gøre Bornholm til den attraktive destination øen 
er. Værdien for turismeerhvervet og den bredere brandingværdi, fx med betydning for tilflytning og for 
placering af store events, er ikke vurderet i indeværende rapport, men bør tælles med i en mulig fremti-
dig opgørelse, for at få et retvisende billede af kunsthåndværkets samfundsøkonomiske betydning.  

2.1.3 Ansatte  
Foruden at skabe en arbejdsplads til sig selv, skaber de 45 interviewede kunsthåndværkere jobs til 40 
medarbejdere – dog mange deltids eller sæsonansatte (se tabel 2 ovenfor). De 5 store veletablerede 
virksomheder står for 35 af de 40 ansatte. De resterende 5 ansatte er at finde i det vi kalder de dedike-
rede kunsthåndværker virksomheder med vækstpotentiale. Ser man på antallet af genererede årsværk 

i kunsthåndværkervirksomhederne i ACAB, skaber de 45 interviewede kunsthåndværkere i alt 17,89 
årsværk til ansatte i deres virksomheder (baseret på 2017-tal). Disse årsværk fordeler sig på 17,15 års-
værk i de store veletablerede virksomheder, og 0,74 årsværk i de ’dedikerede kunsthåndværkervirk-
somheder med vækstpotentiale’. Hertil kommer ansatte i Den Danske Keramikfabrik, ansatte på Hjorts 
Fabrik m.fl. Endelig er der også en del kunsthåndværkere på Bornholm, der ikke er medlemmer i ACAB. 

Deres bidrag til ansatte og årsværk er ikke medtaget i undersøgelsen.  

2.1.4 Outsourcing 
Ser man på outsourcing, er det kun 7 kunsthåndværkere, der har sat en genstand i produktion hos an-
dre. Heraf er 4 af de store veletablerede virksomheder, og 2 af de dedikerede kunsthåndværker virk-
somheder med vækstpotentiale (type 2), og 1 af mikrovirksomhederne (kategori 4, dvs. den gruppe, der 
pt. har kunsthåndværk som bibeskæftigelse ved siden af andet job).  

2.2 Forventninger til vækst og forretningsudvikling 
På trods af at vi har nummereret typologien fra 1 til 5, forventer vi ikke automatisk en udvikling fra én 

type til en anden type, opad i tabellen. Vi forventer en stabil situation i type 1 virksomhederne, om end 
nogle af virksomhederne står overfor et kommende generationsskifte, som kan være udfordrende. De 
fleste af kunsthåndværkerne i gruppe 2 (8 ud af 11) ønsker at øge deres indtjening fra kunsthåndværk, 
men vi forventer ikke at de nødvendigvis drømmer om at skabe store virksomheder med mange an-
satte, som vi ser eksempler på i Type 1. Der kan komme virksomhedsmodeller på tale, hvor mere out-
sources (fx internt på Bornholm), eller hvor der er få kernemedarbejdere, men arbejdes på at prisopti-

mere. Ni ud af 10 af kunsthåndværkerne i type 3 ønsker at øge deres indtjening fra kunsthåndværk, og 
mange er på vej til det, men er i en fase af deres virksomhedsudvikling, hvor de har store etablerings-
udgifter og endnu er nystartede. De udgør et klart vækstpotentiale, især mht. øgning af egen omsæt-
ning. Umiddelbart forventer vi ikke, at virksomhederne i typerne 4 og 5 vil ændre placering i typologien. 
Dette skal dog ikke tages som et udtryk for manglende kunsthåndværkermæssigt niveau, der især 

blandt de ændre kunsthåndværkere er højt anerkendt.  
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2.3 Tilgange til måling af kunsthåndværkets samfundsøkonomiske be-
tydning 

Kunsthåndværkets samfundsøkonomiske betydning for Bornholm kendes ikke. Der er heller ingen bud 

på, hvilke forventninger, man kunne have til udviklingen samt hvordan den kunne følges gennem ud-
valgte indikatorer over tid, efterhånden som der igangsættes strategiske udviklingsaktiviteter. WCC har 
anbefalet, at betydningen af kunsthåndværket synliggøres og følges som led i den strategiske udvikling 
afledt af WCR-titlen. For at forstå betydningen af det Bornholmske kunsthåndværk for den lokale øko-
nomi er det nødvendigt at inddrage afledte effekter – betydningen for Bornholm som turistdestination 

af at her er arbejdende værksteder at besøge; og at gourmet-oplevelsen på de gode restauranter un-
derstreges af æstetikken i de lokalt producerede tallerkener, skåle og glas; og den brand-værdi det har 
for hele øen, at her er så mange og så dygtige kunsthåndværkere – både i forhold til attraktion for turi-
ster, men også i forhold til fx tilflytning og placering af events. 

Kunsthåndværkets samfundsøkonomiske betydning for Bornholm kan belyses på flere forskellige må-
der:  

• Direkte økonomisk betydning:  
o Antal beskæftigede (kunsthåndværker og ansatte) 

o Omsætning eller bruttoværditilvækst 
• Afledte økonomiske effekter 

o Afledte effekter af løn/indkomst 
o Afledte effekter af omsætning  
o Afledte effekter i andre brancher, især turismebranchen 

• Specialiseringsindeks 
o Når en region er specialiseret inden for en branche, er antagelsen, at området besidder 

særlige forudsætninger eller kompetencer på området. Derfor vil det ofte være nem-
mere at opnå fremtidig vækst inden for branchen både gennem nye virksomheder og 
udvikling af de eksisterende. 

• Brand og værdien heraf 

o Betydningen for Bornholms attraktivitet på mange fronter (turisme, tilflytning, placering 
af events som fx FM, omtale i nationale og internationale medier, og omtale i specialise-
rede netværk). 

En vurdering af kunsthåndværkets samfundsøkonomiske betydning ligger udenfor nærværende under-
søgelses formål og rammer. CRT, der besidder ekspertisen til at foretage sådan en vurdering, vil meget 
gerne iværksætte en supplerende undersøgelse og involvere sig i samarbejder om at tilvejebringe mid-
ler til formålet i tilknytning til fundraising til udviklingen af kunsthåndværket på Bornholm.  

  



32 
 

2.4 Indtægtskilder og salgskanaler  
Salg fra eget værksted/butik er den langt vigtigste salgskanal, både når man ser på hele gruppen af in-
terviewede kunsthåndværkere (hvor det repræsenterer 31 svar) (se figur 9). Dette er med til at under-
strege vigtigheden af det oplevelsesøkonomiske aspekt ved købet af kunsthåndværk for mange kunder, 

og er også med til at understrege vigtigheden for placeringen af kunsthåndværkervirksomheder (her: 
på Bornholm) for deres opland, i forhold til fx attraktivitet som turistdestination.  

 

 

Figur 9: Fordelingen af ’vigtigste salgskanal’ for kunsthåndværkerne 
 

Ser man på fordelingerne indenfor typerne af kunsthåndværker virksomheder (se opgørelse i tabel-
form i bilag 5, er det salg fra eget værksted/butik den vigtigste salgskanal for alle 5 store veletablerede 
kunsthåndværker virksomheder. Virksomhederne er veletableret og oplevelsesøkonomien ved at kun-
der besøger et arbejdende værksted er en vigtig del af deres forretning. Samtidig har de alle en velfun-

gerende webshop. Mange sælger endvidere gennem andre butikker, ofte fx museumsbutikker eller an-
dre ’kvalitetsstemplede’ butikker. For én virksomhed er salg af store unikating gennem udstillinger end-
videre vigtigt. En enkelt bruger salg gennem en fællesbutik. 

For de dedikerede kunsthåndværkervirksomhederne med vækstpotentiale, er det samme gældende for 

9 ud af de 11, mens 2 nævner galleri og en kombination af fællesbutik og salg gennem kommission 
samt direkte bestillinger fra værkstedet. Alle i type 2 af dedikerede kunsthåndværkere med vækstvirk-
somheder har værksted med salgssted og/eller butik. Mange sælger gennem andres butikker – igen 
ofte museumsbutikker eller kunsthåndværker butikker, som fx butikken på Louisiana eller på Grøn-
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bechs Gård eller keramikmuseet på Fyn. For mange i denne kategori er markeder også en relevant ind-
tægtskilde – enten som salg, eller som sted at være synlig. Salg gennem udstillinger, og synlighed gen-
nem udstillinger, er også noget mange i gruppen gør. Kun få har en webshop – 2 ud af de 11, fordi der 
dels er en investering der skal laves, og også fordi de vurderer at den oplevelsesøkonomiske side af de-
res virksomhed er vigtig – og svær at få med i en webshop, når deres navn måske endnu ikke er slået 

helt fast. Til gengæld nævner 5 ud af de 11 brugen af sociale medier til salg (Instagram), og salg gennem 
andres webshops, som kilder.  Fire af gruppen supplerer deres KHV indtægt gennem undervisning in-
denfor deres fag. Kun én er i en fællesbutik.  

I mikrovirksomhederne blive billedet lidt mere blandet. Af de 10 dedikerede kunsthåndværkere med 
mikrovirksomheder med vækstpotentiale (kategori 3) har 5 af dem den vigtigste salgskanal i eget værk-
sted/butik, mens 3 har lønnet arbejde indenfor deres fag (dvs. fx på den Danske Keramikfabrik) som 
vigtigste kilde. For to er salg gennem andres butik eller andre kanaler de vigtigste. Det er ikke alle i 
gruppen af dedikerede kunsthåndværkere med mikrovirksomheder (type 3), der har et så etableret el-
ler præsentabelt værksted, at de kan foretage salg herfra. Det kan fx være fordi det er en stor investe-

ring at skulle etablere eget værksted, eller fordi man er nyuddannet. Dette er virkeligheden for 4 af de 
10 kunsthåndværkere i denne gruppe. De viser og sælger deres ting gennem udstillinger (5), andres bu-
tikker (4), og markeder (1). Ingen af dem har en webshop. To i kategorien får legater, som understøtter 
deres arbejde som kunsthåndværkere, og 4 supplerer deres indtægt med undervisning indenfor deres 
fag.  

I kategori 4 er salg gennem egen butik/værksted vigtigste for 6, mens 1 har markeder som vigtigste 
salgskanal, og en andet har ’andet’. Ser man indenfor typologi 4, kunsthåndværkere med kunsthånd-
værk som bibeskæftigelse, er det heller ikke alle, der har et så etableret eller præsentabelt værksted, at 
de kan sælge herfra. Det kan fx være fordi det er en stor investering at skulle etablere eget værksted, 

eller fordi man er nyuddannet. Mange kunsthåndværkere har en anden uddannelse først, og bliver 
først i en moden alder kunsthåndværkere. Herfra tager det tid og økonomi at etablere sig. Denne 
gruppe viser og sælger deres ting gennem udstillinger (6), andres butikker (4), markeder (2), fællesbutik 
(1) og via webshop (1). Ingen underviser, men 1 modtager legater til sit arbejde.  

Blandt de ældre kunsthåndværkere, er salg gennem eget værksted/butik også vigtigste for over halvde-
len (6 ud af 11, mens 3 har udstillinger som vigtigste salgskanal, og 1 primært sælger gennem en fælles-
butik og en anden primært har tjent sin indkomst fra KHV via udsmykningsopgaver. De ældre kunst-
håndværkere (type 5) har alle et værksted, og de fleste (10 ud af 11) bruger også dette til salgssted. In-
gen af dem har en webshop. Foruden salg gennem eget værksted/butik, viser og sælger de deres ting 

på udstillinger (6), i fællesbutikker (4) og i andres butikker (4). Markeder er ikke så meget brugt (1), nok 
pga. det fysisk hårde arbejde med opsætning og nedpakning. 2 får legater, der understøtter deres ar-
bejde. Én nævner desuden udsmykningsopgaver som en vigtig indtægtskilde.  

Se eventuelt tabeller med fordelinger af hyppighed i brug af forskellige salgskanaler for hver typologi i 

bilag 7. 
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2.4.1 Salg i udlandet 
Som det ses af tabel 4, er der mange af de bornholmske kunsthåndværkere, der har salg i udlandet, 
dvs. sælger direkte til kunder i udlandet, eller gennem udstillinger i udlandet. Det gør sig gældende for 
16 af de 45 interviewede kunsthåndværkere.  

Det er primært, men ikke kun, de store etablerede, og de dedikerede (vækst) virksomheder, der i 2017 
havde salg i udlandet. Her er det 12 ud af de 16 virksomheder, der eksporterer. I de øvrige kategorier 
er der mindst én virksomhed i hver typologi, der eksporterer. Dette er et eksempel på at fx størrelse 
(målt i økonomi og arbejdstid) ikke nødvendigvis hænger sammen med kvalitet eller anerkendelse. Der 
er flere af de kunsthåndværkere, der har mikrovirksomheder eller laver kunsthåndværk ved siden af 
deres pension, der sælger til kunder i udlandet. 

Tabel 4: Hyppighed af salg i udlandet samt udenlandske salgskanaler 
Type Antal Salg i udlan-

det (i 2017) 
Salg i udlan-
det gennem 
udstilling 

Gennem 
butik i ud-
landet 

Fra 
messe 

Gennem 
webshop i 
udlandet 

Andet (galleri, samar-
bejde med restauran-
ter i udlandet) 

1 5 4  0 2 0 2 2 

2 11 8  3 1 0   

3 10 1  0 2 2  1 

4 8 2  

5 11 1  

Sum  16 3 5 2 2 3 

 

For kategori 1 virksomhederne, estimerer de salget i udlandet til at udgøre mellem en lille andel af de-
res omsætning, nogle har ikke klare bud, andre siger ca. 2%. For kategori 2 virksomhederne er der virk-
somheder, der har helt op til 80% af deres salg i udlandet. De   fleste vurderer dog at have mellem 5 og 
10% af deres salg i udlandet.  

For de øvrige tre kategorier er langt størstedelen af salget indenlandsk.  Der er dog 1 virksomheder i 
kategori 3, der har 80% af sit slag i udlandet, og i kategori 4 er der 2 virksomheder der har hhv. 50 og 
100% af deres salg i udlandet.   

Desuden skal det bemærkes, at vi ikke i kategorien ”salg i udlandet” har medtaget salg til udenlandske 
købere på Bornholm, selv om de udgør en stor del af turisterne. Dette skyldes manglende tilgængelig-
hed af data, da salg i butikker og på værksteder blot opgøres som omsætning, men ikke differentieres 
på køberens nationalitet. Salget til udenlandske turister indgår derfor ’bare’ som omsætning og som 
’salg fra eget værksted/butik’.  

2.5 Drivkraft og ambitioner  
Alle interview-personer blev stille spørgsmålet: ”Hvad er vigtigt for dig i dit liv som kunsthåndværker – 

hvad driver dig?” Svarene er blevet kondenseret til tre nøgle drivkræfter:  

• Skaberglæde eller kreativitet, inklusive dét at udtrykke sig kreativt;  



35 
 

• Kærligheden til materialet og håndværket, inklusive at skabe noget der bliver brugt eller er 
værdsat af andre, og de relationer der opstår gennem kunsthåndværket; 

• Den frie livsstil.   

Disse tre værdier udtrykkes på forskellige måder, men går igen, uanset hvordan man deler materialet 
op. Det udtrykkes også som muligheden for at udtrykke inspiration; mulighed for at udtrykke sig krea-
tivt – for nogle beskrives dette som et ”anker i livet”, noget, der for dem er selve livet, og at de ikke ville 
vide hvad de skulle gøre, hvis de ikke kunne udtrykke dette. Nysgerrighed og eksperimentering med 
materialer og processer nævnes meget, ligesom relationer til andre, der opstår gennem håndværket. 

Mange nævner også glæden over at skabe noget som andre bliver glade for og værdsætter.  

På ét punkt kan man dele gruppen i to: Synet på økonomi som noget der motiverer og er en kreativ 
proces, eller som noget, der spænder ben for den kreative proces:  

1. Dem der nævner økonomi som noget, der inspirerer (fx iværksætteri, den positive udfordring 
ved at skulle lave en virksomhed, der kan forsørge én; motivationen i at skulle gøre sig umage, 
så folk vil købe tingene, så de kan sælges…)… der altså også ser det at drive en virksomhed som 
en kreativ proces. Dette er temmelig få, 3 kunsthåndværkere.  

2. Der er flere (6) der nævner at økonomien kan risikere at komme i vejen for den kreative proces, 

som fx har et lønarbejde, som kan forsørge dem, så de i deres kunsthåndværk er frie til at lave 
det, de har lyst til, snarere end at tænke på om det nu kan sælges.  

Det skal dog nævnes, at det er temmelig få, der nævner økonomi under dette punkt, eller nævner at 

det ikke er økonomi, der driver dem, og at de har tilvalgt en livsstil, hvor man ikke bliver rig. Dette er vig-
tigt at have sig for øje, når man i fremtiden vil designe kurser eller kompetenceudviklingstilbud til 
kunsthåndværkerne, eller vil tilbyde rådgivning fra erhvervsudviklingsinstitutioner. Se yderligere under 
afsnit 3.4 om kunsthåndværkernes kontakt med erhvervsudviklingssystemet og erfaringer med dette. 

2.5.1 Ambitioner  
34 af de 45 interviewede kunsthåndværkere har stadig uindfriede ambitioner – og dette på trods af de-

res høje aldersgennemsnit. Det er et ambitiøst og energisk ”folkefærd”. I alle typer af virksomheder er 
der uindfriede ambitioner. Efter typologien fordeler det sig som vist i tabel 5:  

Tabel 5: Uindfriede ambitioner, fordelt på virksomhedstyper 
Type Har stadig uindfriede ambitioner 

1 3 af 5 

2 7 ud af 11 

3 9 ud af 10 

4 7 ud af 8 

5 8 ud af 11 

 

Flere af kunsthåndværkerne bag de helt store virksomheder har fået opfyldt alle de væsentlige ambitio-

ner, og det samme er gældende for 4 af de 11 kunsthåndværkere bag de dedikerede kunsthåndværker 
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virksomheder med vækstpotentiale.  Blandt kunsthåndværkerne bag mikrovirksomhederne er der 
mange ambitioner, de ønsker at realisere. Og faktisk, er dette også gældende for langt størstedelen af 
kunsthåndværkerne i den ældste generation. I alle generationer siger de samstemmende, at man aldrig 
bliver færdig med at udvikle sig og afprøve grænser og kombinationer i materialerne.  

Nedenfor præsenteres i tabel 6 kondenserede udsagn om endnu uindfriede ambitioner, organiseret 
efter typologien. Som det kan ses, går ambitionerne i type 1 dels på personlig inspiration og samarbej-
der indenfor ens fag; videregivelse af kunsthåndværkermæssig kunnen og viden, og generationsskifte 
af større virksomhed. I type 2 går ambitionerne dels på at nå længere ud, til udlandet, større udstillin-

ger, mere fokus på større unika-ting osv., men også virksomhedsmæssigt: At se det vokse, eller få til at 
ansætte flere, lave bedre markedsfæring eller outsourcing, eller at kunne hyre hjælp til fx regnskab mv.  

I mikrovirksomhederne (type 3 og 4) ses dels de samme faglige ambitioner som i de øvrige typer, men 
også et stort fokus på virksomhedsudvikling; at kunne øge og effektivisere produktionen og lave en ef-

fektivt drevet virksomhed. At kunne leve af egen kunsthåndværksproduktion. Det er vækstlaget i mikro-
virksomhederne, der kommer til udtryk her. Særligt i kategori 4 er der også nogle der udtrykker en am-
bition om at få KHV til at fylde mere i deres hverdag (men altså ikke at kunne leve kun af det). De ældste 
kunsthåndværkere imponerer med deres utrættelighed i forhold til at blive ved med at udvikle sig fag-
ligt og kunstnerisk; blive ved med at prøve materialer og kombinationer af materialer af. Der er flere 

her der udtrykker at deres ambitioner ikke er kommercielle; andre har det dog omvendt – at de stadig 
gerne vil sælge mere til et bredere publikum.  

Tabel 6: Eksempler på uindfriede ambitioner 
Type Eksempler på uindfriede ambitioner 

1 Studierejser; faglig udvikling; generationsskifte; nye samarbejder indenfor eget fag og materiale; videregivelse af fær-
digheder til nye generationer (>< outsourcing!); nyskabelse, produktudvikling.  

2 Tid til at lade op efter mange års hårdt arbejde; ny inspiration gennem rejser og pauser; udvide med ny butik og out-
sourcing og øget markedsføring; øget salg udenfor Bornholm og råd til flere ansatte. Kunne leve 100% af virksomhed 
og ikke skulle tage lønarbejde… og have råd til at outsource fx regnskab; Udvikle flere relationer fx i udlandet; Mere 
visning i udlandet; mere samarbejde med andre. Større produktion, følge med salget. Komme på de internationale 
markeder. At se det vokse! Drivkraft er også iværksætteragtig… også handler om at få noget til at gro. Eksperimentere 
fagligt. Mere unika-orienteret; bruge lokalt ler; mere tid til at lege. Mere salg, mere salg i vinterhalvåret, mere salg 
udenfor Bornholm og Danmark.  

3 Mere salg; mere påskønnelse (gennem salg). Mere salg og mere indkomst; faglig videreudvikling. Mere effektivt drift 
(at få afsat flere ting). Mere salg af de dyre ting. Sælge mere, opbygge virksomhed; mere effektiv drift af egen virk-
somhed; udvikle virksomheden; markedsføre ting bedre. Kunne leve af egen virksomhed; frit liv i egen virksomhed… 
kun egen produktion. Tjene flere penge; lave flere ting. Lave større værker og få dem solgt. Unikaværker og få dem 
solgt. Større salg. Større anerkendelse. Kunne leve af sit KHV. Vil gerne have stillet opgaver (fra andre) i fremtiden 

4 Kunne få KHV til at fylde mere i min hverdag, end det gør nu. At kunne få mere KHV-produktion til at hænge sammen 
økonomisk; deltage i flere udstillinger. Udstillinger & studieophold i udlandet. Mere samarbejde også gerne på tværs 
af fag og materialer. Ingen ambition om at kunne leve af KHV – jeg laver det jeg gerne vil. Faglige ambitioner om ud-
vikling og udforskning. Arbejdslegat og arbejdsro til at kunne satse på udstillinger og værker dertil. At kunne leve af 
KHV; faglige efteruddannelse; effektiv udvikling af virksomhed og effektiv drift af virksomhed.  

5 Kunstnerisk udvikling; ikke markedsføring osv. Samarbejder – gerne indenfor ACAB. Udforskning af materialer, inklu-
sive de forskellige lokale slags ler; kombination af materialer. Faglig udvikling – med form og materialer, som egen 
personlig udvikling. Flere store udstillinger og dyrke kontakterne til andre. Bidrage til mere opmærksomhed omkring 
KHV i hverdagen. Skabe mere. Ikke uindfriede kunstneriske ambitioner, kun de kommercielle (at sælge til publikum).  
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3 Behov og potentialer i kunsthåndværkervirksomheder 
Undersøgelsen af behov og potentialer blandt kunsthåndværkervirksomhederne på Bornholm i forbin-
delse med brug af WCR-titlen dækker flere aspekter. I det kommende afsnit præsenterer vi resultater 
for kunsthåndværkernes ønsker til kompetenceudvikling; deres ønsker til forretningsudvikling; deres 
kontakt til og erfaringer med erhvervsfremmeaktører på Bornholm; samt interesse for fremtidigt ar-
bejde med bæredygtighedsaspekter i forbindelse med deres kunsthåndværk.  

3.1 Fremtidsmuligheder og interesseområder: Aktiviteter 
Tabel 7 nedenfor præsenterer opsummeret de aktiviteter, som de interviewede ACAB-medlemmer ud-
trykker at have interesse for at deltage i (i fremtiden). Svarene er grupperet efter typologien for kunst-

håndværkervirksomheder.  

Som det ses af tabellen, er den største interessen koncentreret omkring udstillinger – både fælles 
ACAB udstillinger, og udstillinger i hhv. Danmark og udlandet, og omkring journalistbesøg. Der er altså 
er stor og bred interesse for synlighed og eksponering på en fagligt relevant måde, og gennem kanaler 

der primært er målrettet et publikum der er interesseret i kunsthåndværk.  

Synliggørelse gennem events, særligt på Bornholm, men også udenfor øen, er også en type af aktivite-
ter, som der er stor interesse for. Under afsnit 5.1.1 præsenteres bl.a. ACABernes forslag til yderligere 
synliggørelse af kunsthåndværket i forhold til turister, og til Bornholms anvendelse af WCR-titlen, og 

her nævnes der mange gode, konkrete forslag til events, der kan skabe opmærksomhed.  

En anden interesse er grupperet omkring faglig videreudvikling, både gennem interesse i at deltage i 
faglige seminarer, og gennem en massiv interesse i at indgå i samarbejder med andre kunsthåndvær-

kere, til fælles inspiration og faglig videreudvikling. Nogen ønsker at udvikle sig indenfor deres eget ma-
teriale, mens andre er interesserede i at blive eksponeret for andre materialer og derfra tage inspira-
tion med tilbage til deres håndtering af eget materiale. Det er markant, at der er så stor interesse i fag-
lig videreudvikling og interne samarbejder, og grundet Bornholms høje koncentration af dygtige kunst-
håndværkere, er der virkelig et potentiale for yderligere udvikling her. Det skal også bemærkes at de 
mange ældre kunsthåndværkere har kompetencer og færdigheder og viden, som mange af de yngre 

fagfæller savner eller efterspørger. Over halvdelen af de adspurgte ACABere tilkendegiver at være inte-
resserede i at lære fra sig til interesserede kollegaer, hvis en sådan efterspørgsel er til stede, enten i 
korte uformelle forløb eller som ”mentor” for andre kunsthåndværkere. Dette er et potentiale der med 
gavn kan aktiveres mere, eventuelt gennem videreudvikling af tankerne omkring interne samarbejder i 
regi af ACAB, eventuelt i regi af interne kursusforløb med samarbejder og kreative processer med fæl-

les inspirationsoplæg. Dette har tidligere været afholdt i ACAB, med meget positive resultater, men 
kræver ekstern finansiering for at kunne få det efterspurgte niveau, i form af oplægsholdere, facilitato-
rer og fx udstillingsaktivitet til slut. Der har tidligere været vanskeligheder med at få et sådant forløb 
eksternt finansieret, men måske kan WCR-titlen hjælpe til med at det lykkes.  

Det fremgår også af tabel 7, at der er en stor interesse blandt ACAB-medlemmerne i at mødes til ufor-
melle sociale sammenkomster. Da ACAB var nyetableret var der flere af sådanne arrangementer, og 
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mange af de kunsthåndværkere, der har været med fra starten, omtaler med stor varme sådanne ufor-
melle sammenkomster med faglige input, fx værkstedsbesøg hos hinanden. Med den mulighed for at 
få et ”kunsthåndværkernes eget hus” i Gudhjem Mølle i 2018-2020, som ACAB har fået stillet til rådig-
hed gennem Bornholms Brand, er de fysiske rammer til stedet for at genoptage sådanne uformelle 
sammenkomster. Mange af medlemmerne omtaler også sammenkomsterne som vigtige for den soci-

ale trivsel i et erhverv, der ellers også kan være ensomt, pga. grund af den høje grad af individuelle kre-
ative processer og produktioner på eget værksted. Hvis der kunne blive tilført flere koordinator-res-
sourcer til ACAB eller til en koordinator indenfor kunsthåndværkersektoren, er her også potentiale for 
at kunne arrangere uformelle sammenkomster, hvor repræsentanter fra andre sektorer, som fx turis-
mesektoren eller fødevaresektoren, deltager, eller hvor samarbejdet internt mellem kunsthåndværkere 

og kulturinstitutioner styrkes.  

Markeder er en aktivitet som særligt kunsthåndværkerne i type 2, altså de dedikerede kunsthåndvær-
kere med vækstpotentiale, har stort interesse i; men som også de dedikerede kunsthåndværkere med 
mikrovirksomheder og de ældre kunsthåndværkere er interesserede i.  

Messer er en aktivitet der kun er relevant for de kunsthåndværkere, der har ting outsourcet i produk-
tion i større mængder. Flere af unika-producenterne taler dog om interesse i at deltage i kunstmesser, 
hvor bl.a. high-end gallerister kommer og orienterer sig.  

Fællesbutik er en af de aktiviteter der er svagest opbakning til, og yderligere er der forskellige ønsker til 
om den skal være på Bornholm eller netop placeret udenfor øen, fx i København. Muligvis kan det være 
relevant at erfaringsudveksle omkring alternative salgskanaler i København, som en del af allerede ek-
sisterende salgssteder evt. på museer, eventuelt i regi af den nye WCR-titel. Dette kunne også være en 

potentiel opgave for en samlende ressourceperson indenfor kunsthåndværkerområdet.  
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Tabel 7: Oversigt over tilkendegivne interesseområder for fremtidige aktiviteter 
Type An-

tal  
Fæl-
les-
udst 

Udstilling Markeder Messer Events Fælles-
butik 

Journa-
listbe-
søg 

Faglige 
semina-
rer 

Sam- 
arbejder, 
KHV 

Mentor Sammen-
komster 
ACAB 

Andet 

ACAB DK Int BH DK Int DK  Int BH DK 

1 5 5 5 5 0 0 0 0 0,5 3,5 3,5 1,0* 5 4 4 3,5 2 Branding ind-
sats udenfor 
øen 

2 11 11 11 10 5 8 8,5 1,5 4** 9 6 5** 11 10 10 6,5 9,5 Teknisk efter-
uddannelse 
Kunstmesser 

3 10 10 9 9 4,5 3,5 4 2 2 6,5 4,5 3** 7 8 8 6 8,5  

4 8 8 8 7,5 3,5 3 2 1 1 6 5 4,5 7 7** 7 4 4,5 Kurser – (ni-
veaudelt) 

5 11 10,5 10,5 9,5 5 3 4 2 2 8,5 5,5*** 3** 11 10 8,5 4,5 7,5  

Sum 45 44,5 43,5 41 18 17,5 18,5 6,5 9,5 33,5 24,5 16,5 41 39 37,5 24,5 32  

*) to virksomheder: ”måske, hvis det er udenfor Bornholm”.  
**) to virksomheder svarer ”måske”, tæller hver 0,5.  
***) tre virksomheder svarer ”måske”, tæller hver 0,5. 
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3.2 Ønsker til økonomisk vækst og mulige veje dertil  
Der er to tredjedele (30 af 45) af de interviewede personer, der ønsker at forhøje deres indtægt fra 

kunsthåndværk – med de ændringer i virksomhedsdrift, som det måtte kræve. Resten, det vil sige en 
tredjedel, svarer at de er tilfredse med det niveau af indtjening, de har nu.  

For at øge deres indtjening, taler kunsthåndværkerne om forskellige aktiviteter, bl.a. afhængigt af deres 

virksomhedstype (se tabel 8), men også afhængigt af om de primært fokuserer på unika-arbejder eller 
brugskunst.  

Kunsthåndværkerne i Type 1 taler dels om at effektivisere arbejdsgange, så arbejdsmængden til dem 
selv ikke stiger – for de arbejder i forvejen meget. Flere satser mere på websalg, som gerne må stige. 

Fornyelse indenfor design og kollektioner er et fokuspunkt. Yderligere er netværk og messe-deltagelse 
nævnt.  

Kunsthåndværkerne i Type 2 fortæller om at have ramt loftet for produktion (af unika), og har derfor 
sat priserne op – med negative konsekvenser for lokalmarkedet (bornholmerne), men ikke ift. det nati-

onale og internationale publikum. To taler om at udvide produktion, hhv. gennem outsourcing og gen-
nem ansættelse af flere medarbejdere, samt markedsføring. En tredje fokuserer på at få foden bedre 
indenfor udenfor Bornholm. En fjerde satser på yderligere samarbejder med restauranter. Vigtigheden 
af at have kunderne hjemme på værkstedet/i butikken nævnes – dels pga. oplevelse og relation, dels 
fordi der er større indtjening (og færre udgifter) for kunsthåndværkeren ved dette. Overvejelser om 

omstrukturering af indtægtskilder spiller også ind; her er fokus på at få skabt mere (samlet) tid til unika-
produktion. Yderligere markedsføring gennem sociale medier og gennem webshop overvejes af flere. 

De dedikerede kunsthåndværkere med mikrovirksomheder (type 3) taler mere om øget salg; og fokus 
på egen produktion og salg af denne; og helst fra egen butik. Andre ønsker derimod at sælge mere fra 

udstillinger, snarere end via ”hjemmesalg”, og planlægger derfor at deltage i flere udstillinger. Én be-
skriver at tænke ”mindre kommercielt” end tidligere, dvs. fokusere mere på unika og på skabertrang 
end virksomhedsøkonomi. Flere ønsker ikke at skulle ansætte nogen for at kunne producere mere. 
Webshop er i overvejelse hos én. 

Kunsthåndværkerne I type 4 beskriver at økonomien ikke er en vigtig drivkraft for dem; det vigtige er, at 
deres virksomhed kan løbe rundt, og at de har råd til at lave det de gør. En nævner begrænsning i pro-
duktionens størrelse, der gør at vedkommende kun kan sælge gennem butikker som fx Kunstmuseet 
eller Grønbechs Gård, der ikke har krav til masse-levering. Flere er glade for deres nuværende kombi-
nation af lønarbejde og kunsthåndværk, hvor kunsthåndværket er en bibeskæftigelse. Enkelte overve-

jer at øge produktionen, eventuelt gennem at tage praktikanter.  

De ældre kunsthåndværkere udtrykker at være glade for at være fri fra et indtjeningskrav fra deres 
kunsthåndværk og vil primært lave det, de har lyst til. Enkelte taler om at sætte priserne op, så timeløn-
nen kan stige. Også her nævnes fordelen ved direkte salg fra eget værksted. Restauranternes funktion 

som ”udstillingssted” fremhæves at flere, som et potentiale der kan udnyttes mere og af flere.  
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Tabel 8: Ønske om øget indtægt og veje dertil  
Type Ønsker at 

forhøje ind-
tægt 

Veje til øget indtægt (nævnt i interview) 

1 4 af 5 Effektivisere arbejdsgange; webshop; fornyelse i design og kollektioner. Netværk. 

2 8 ud af 11 Øgede priser; evt. øget produktion, ansættelse af flere medarbejdere & outsourcing. 
Yderligere strategiske samarbejder med restauranter, hoteller m.v. Fokus på internatio-
nalt marked. Markedsføring; oplevelsesøkonomi gn værkstedssalg; skære ned på andre 
aktiviteter for at skabe mere tid til unika-produktion. 

3 9 ud af 10 Øge produktion; øge salg – her satser nogle på mere salg gennem egen butik; andre sat-
ser på udstillinger. Webshop. Flere nævner at de ikke ønsker at skulle have ansatte og 
mere papirarbejde. Unika. 

4 4 ud af 8 En enkelt overvejer at øge produktionen gennem at tage praktikanter. For de færreste 
er økonomien en vigtig drivkraft. Flere tilfredse med nuværende balance ml kunsthånd-
værk som supplement til anden indtægtskilde. 

5 5 ud af 11 Øgede priser & flere samarbejder med restauranter o.a., men generelt er det skaber-
glæden, og ikke virksomhedsdriften, der er i fokus 

Sum 30  

 

Tabel 9 viser at der blandt de unge kunsthåndværkere er et udpræget ønske om at forhøje deres ind-
tægter fra kunsthåndværket. I midtergruppen (46-60 år) er det kun godt og vel halvdelen, der ønsker at 
forhøje deres indtægt fra kunsthåndværket. Dette skyldes dels en erkendelse af at der ikke er tid nok til 

at øge produktionen, eller en tilfredshed med det niveau af aktivitet, som deres virksomhed har nået. 
Af kunsthåndværkerne over 60 år, ønsker 10 at øge deres indtjening.  

Tabel 9: Ønske om at forhøje indtægt fordelt på aldersgrupper 
Alder Ønsker at forhøje indtægt Ønsker ikke at forhøje indtægt 

30-45 13 2 

46-60 7 6 

60+ 10 7 

Sum 30 15 

 

Ser man på kunsthåndværkerne i type 5, dvs. dem, der modtager pension, har 6 ikke noget ønske om 
at forhøje deres indtægt fra kunsthåndværk, mens 5 stadig har et sådant ønske. 

3.3 Kompetencer og ønsker til kompetenceudvikling 
I forhold til kompetencer, er her tale om en selvevaluering. I forhold til ønsker til kompetenceløft er der 
i interviewet lagt vægt på, om kunsthåndværkeren realistisk ønsker at bruge tid og ressourcer på et 
nævnt kompetenceløft. Nedenfor i tabel 10 er de hyppigste ønsker til kompetenceløft fremhævet i fed. 
Samlede svar fra alle 45 interviewede:  
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Tabel 10: Selvevaluering af kompetencer og ønsker til kompetenceløft, samlet.  
Alle typer (45 KHV) Kan og 

kan 
lide 

Kan men 
kan ikke 
lide 

Kan 
ikke  

Ønsker 
kompe-
tenceløft  

1. Kunsthåndværk 45 0 0 16 
2. Undervisning/kurser 28 13 4 3 
3. Salg 28 11 6 10 
4. Kundeservicering 35 7 3 4 
5. Storytelling 37 2 6 6 
6. Markedsføring 18 10 17 16 
7. Brug af sociale medier 23 15 7 11 
8. Budgetter og regnskab 7 23 13 11 
9. Strukturere tid / effektive arbejdsgange 32 3 10 9 
10. Skriftlige ansøgninger fx fonde og projektbeskrivelser 10 15 20 15 
11. Organisering af events og projekter, fx udstilling, studierejse 27 9 9 6 
12. Håndtering af journalister m.fl. 28 8 9 5 
13. Foto 23 7 15 7 
14. Prissætning 20 17 8 8 
Sum 361 140 127 127 

 

Foruden en stadig og fortsat kompetenceudvikling indenfor deres fag, som skal være fagligt meget spe-
cialiseret og på et højt fagligt niveau, centrerer ønskerne til kompetenceløft sig omkring: 

• Markedsføring (markedsføring generelt, brug af sociale medier og salg (inklusive kalkuler til 
prissætning) 

• Virksomhedstekniske redskaber som regnskab og budgetter (inklusive brug af budgetter til 
evaluering og effektivisering af arbejdsgange, markedsføringsudgifter osv.). Herunder skal også 
nævnes et ønske om at styrke kompetencer indenfor strukturering af tid. 

• Redskaber til brug i ansøgninger til fonde og legater m.v. – eller alternativt støtte til dette i 
konkrete behovssituationer, snarere end et teoretisk kursus.  

Det er interessant at se, at ønskerne til kompetenceløft er klart koncentreret i dels de dedikerede 
kunsthåndværkervirksomheder i vækstlaget, og dels i mikrovirksomhederne (se tabel 11). Ønsket om 
kompetenceløft er allerstørst i Type 3 virksomhederne. Dette kan dels forklares med, at der her er 
mange af de unge kunsthåndværkere, der endnu er i fuld gang med – eller lige i begyndelsen af – at op-

bygge deres kunsthåndværkervirksomhed, eller endnu fokuserer på lønarbejde, og føler at de mangler 
kompetencer for at kunne realisere deres drøm om at kunne leve af deres kunsthåndværk. Her er et 
udtrykt ønske om udvikling og støtte, som er et oplagt indsatsområde i forbindelse med fremtidige ind-
satser, der ønsker at styrke kunsthåndværker-sektoren på Bornholm, bl.a. i forbindelse med den nye 
World Craft Region titel.  
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Tabel 11: Gennemsnit antal ønskede kompetenceløft, fordelt på virksomhedstyper 
Type 1 2 3 4 5 

Gennemsnit antal ønskede kompetenceløft 1,2 2,9 4,3 3,6 1,5 

 

Nogle af kommentarerne i forbindelse med denne del af interviewundersøgelsen indikerer dog, at der 
kan være god nytte af opkvalificering, eventuelt gennem intern sparring eller erfa-grupper, indenfor 
nogle af disse aspekter af at være kunsthåndværker, fx omkring overvejelser om outsourcing af fx bog-
holderi og regnskab, eller særlige markedsføringskanaler, og såvel udgifter som fordele i forbindelse 

med forskellige løsningsmodeller. En anden mulig for opkvalificering og kompetenceudvikling kunne 
være gennem eksisterende projekter som fx ”Danske Turistkompetencer”, der varetages af Dansk Kyst- 
og Naturturisme i samarbejde med Campus Bornholm, eller gennem koordinering og samarbejde med 
fx Destination Bornholm og erhvervsfremme aktører. Ønskerne til kompetenceløft ligger til dels inden-
for de emner, Business Center Bornholm (BCB) tilbyder fx gå-hjem-møder og workshops indenfor, som 

fx salg, brug af Instagram for virksomheder, m.v.  

Svarene omkring kompetenceløft viser også, at de store veletablerede virksomheder (se tabel 12) i vid 
udstrækning er selvkørende, og på nuværende tidspunkt har fået udviklet alle de kompetencer, de har 
brug for/måtte ønske. Desuden er det qua disse virksomheders omsætning muligt – i et vist omfang – 

at ansætte medarbejdere til at løfte forskellige virksomheds-driftsmæssige opgaver som fx bogføring, 
regnskab, budgetlægning, foto, markedsføring m.v., som det i såvel de dedikerede kunsthåndværker-
virksomheder i vækstlaget som mikrovirksomhederne typisk er kunsthåndværkerne selv, der varetager 
pga. deres virksomheds begrænsede økonomi.  

Tabellen nedenfor viser dels selv-evalueringen mht. forskellige kompetencer blandt kunsthåndvær-
kerne i type 1, og dels deres (begrænsede) ønsker til kompetenceløft. Det er kun 2 af de 5 virksomhe-
der, der ytrer ønske om kompetenceløft, hvilket også vidner om erfarne virksomhedsejere, der har res-
sourcerne til at tilkøbe rådgivning og professionel hjælp til fx markedsføring strategier. De to kunst-
håndværkere i gruppen der ønsker kompetenceudvikling er villige til at investere såvel tid som penge i 

kompetenceudviklingen.  
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Tabel 12: Selvevaluering af kompetencer og ønsker til kompetenceløft i de store, veletablerede virksomheder 
Type 1 (5 store, veletablerede kunsthåndværker virksomheder) Kan og 

kan lide 
Kan men 
kan ikke 
lide 

Kan ikke  Ønsker 
kompe-
tence-
løft  

1. Kunsthåndværk 5   1 
2. Undervisning/kurser 3 2  0 
3. Salg 5   0 
4. Kundeservicering 5   1 
5. Storytelling 5   1 
6. Markedsføring 4  1 1 
7. Brug af sociale medier 2 3  0 
8. Budgetter og regnskab 1 2  0 
9. Strukturere tid / effektive arbejdsgange 4 1  0 
10. Skriftlige ansøgninger fx fonde og projektbeskrivelser  1 4 0 
11. Organisering af events og projekter, fx udstilling, studierejse 4 1  1 
12. Håndtering af journalister m.fl. 5   1 
13. Foto 2 1 2 0 
14. Prissætning 4 1  0 
Sum    6 
Gennemsnit pr virksomhed    1,2 

 

Virksomhederne i type 2 har en markant højere efterspørgsel efter kompetenceløft, som det ses af ta-

bel 13 nedenfor, men stadig meget fokuserede ønsker. Efterspørgsel koncentrerer sig omkring mar-
kedsføring af produkter/virksomhed, også overfor fx fonde i forhold til fx at komme i betragtning til (ar-
bejds-)legater. Desuden er der – som i alle grupperne – et ønske om fortsat faglig udvikling, men dette 
er på et højt fagligt niveau og meget specialiseret, og således vanskeligt at imødekomme på en kollektiv 
måde. 
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Tabel 13: Kompetencer og ønsker til kompetenceløft hos de dedikerede kunsthåndværkere med vækstpotenti-
ale 

Type 2 (11 dedikerede kunsthåndværkere med vækstpotentiale) Kan og 
kan lide 

Kan men 
kan ikke 
lide 

Kan ikke  Ønsker 
kompe-
tence-
løft 

1. Kunsthåndværk 11   4 
2. Undervisning/kurser 9 1 1 0 
3. Salg 8 3  3 
4. Kundeservicering 9 2  0 
5. Storytelling 10  1 1 
6. Markedsføring 7 2 2 6 
7. Brug af sociale medier 6 4 1 2 
8. Budgetter og regnskab 2 7 2 3 
9. Strukturere tid / effektive arbejdsgange 8  3 3 
10. Skriftlige ansøgninger fx fonde og projektbeskrivelser 2 2 7 5 
11. Organisering af events og projekter, fx udstilling, studierejse 7 3 1 0 
12. Håndtering af journalister m.fl. 7 3 1 0 
13. Foto 5 3 3 3 
14. Prissætning 6 2 3 2 
Sum    32 
Gennemsnit pr KHV    2,9 

 

Én kunsthåndværker i gruppen ønsker ikke kompetenceudvikling pga. alder. Det skal bemærkes, at han 
er over almindelig pensionsalder. Af de øvrige 10 kunsthåndværkere i gruppen, der alle ønsker kompe-
tenceudvikling i et eller andet omfang, erklærer 9 sig villige til at investere såvel tid, og 9 er villige til at 

investere penge.3 To kunsthåndværkere udtrykker ringe mulighed for at investere hhv. tid eller penge i 

kompetenceudvikling.  

Ser man på de dedikerede kunsthåndværker mikrovirksomheder med vækstpotentiale, dvs. type 3, ud-
mærker gruppen sig ved at have den højeste efterspørgsel efter kompetenceløft (se tabel 14). Foruden 

                                                        
3 Yderligere kommentarer omkring ønsker til kompetenceudvikling fra type 2:  
• Prissætning handler også om selvværd. Ville være dejligt at få redskaber til, så det ikke handler om man har det godt 

eller dårligt den dag. Fx Kalkulering! Noget håndgribeligt! 
• Kursus i Instagram og Pinterest.  Har gået på iværksætterkursus omkring regnskab og budgetter, men tror ikke rigtig på 

at jeg kan lære det/blive bedre til det. Det er mig der sidder med det… og nu får vi hjælp til regnskab. Har måske ikke 
rigtig tid til at gå på kursus om skriftlige ansøgninger 

• Ville gerne kunne bruge regnskabet analytisk til at budgettere og optimere mit firma… og det er pt svært. Synes jeg bru-
ger for meget tid på at bogføre. Måske kunne det udsættes hos én, der ville kunne gøre det rigtig hurtigt??? Altså out-
source.  Få anden hjælp til at diskutere og analysere tallene. 

• Unika moms… fx info gennem cafe møde med revisor eller BCB eller skat…; og måske at blive bedre til at tage KONTAKT 
til journalister, få mere fat i dem… 

• Spg om hvor meget man selv skal gøre, og hvad man skal lade andre gøre. Fx regnskab… interesserer mig ikke. Måske 
overlade til revisor eller hyre bogholder… 

• Strukturere tid, så jeg får mere tid, mere samlet tid. Fokus på produktion, udvikling af form. FOKUS på værksted. Ellers 
kun fotokursus. 
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den allerede omtalte interesse i videre faglig udvikling indenfor deres særlige materialer, centrerer øn-
skerne til kompetenceudvikling i denne gruppe sig om to ting:  

1. Synliggørelse af virksomheden gennem såvel markedsføring generelt, som brug af de sociale 

medier til markedsføring og synliggørelse, samt bedre skriftlig formidling af deres virke, fx i for-
hold til fonde ved legatsøgning og evt. projektansøgninger 

2. Virksomhedsdriftsmæssige kompetencer, specifikt i forhold til budgetter og regnskab, særligt 
muligheden for også at bruge dem som analytiske input til at forbedre og effektivisere arbejds-
gange, prissætte og målrette produktvalg afhængigt af omkostningskalkuler.  

Tabel 14: Kompetencer og ønsker til kompetenceløft hos de dedikerede kunsthåndværker mikrovirksomheder 
med vækstpotentiale 

Type 3 (10 kunsthåndværker mikrovirksomheder med vækst-
potentiale) 

Kan og 
kan lide 

Kan men 
kan ikke 
lide 

Kan ikke  Ønsker 
kompe-
tenceløft 

1. Kunsthåndværk 10   4 
2. Undervisning/kurser 7 2 1 2 
3. Salg 4 5 1 3 
4. Kundeservicering 7 2 1 2 
5. Storytelling 8 1 1 2 
6. Markedsføring 3 3 4 4 
7. Brug af sociale medier 6 3 1 4 
8. Budgetter og regnskab 1 7 2 5 
9. Strukturere tid / effektive arbejdsgange 9  1 2 
10. Skriftlige ansøgninger fx fonde og projektbeskrivelser 3 6 1 6 
11. Organisering af events og projekter, fx udstilling, studie-
rejse 

6 1 3 2 

12. Håndtering af journalister m.fl. 6 1 3 2 
13. Foto 5 1 4 2 
14. Prissætning 3 5 2 3 
Sum    43 
Gennemsnit pr kunsthåndværker    4,3 

 

I gruppen er der én kunsthåndværker, der ikke ønsker kompetenceudvikling. Ad de øvrige 9 kunsthånd-

værkere, erklærer de 8 sig villige til at investere såvel tid som penge i kompetenceudvikling,4 mens én 

ikke ser sig i stand til at investere i kompetenceudvikling på nuværende tidspunkt. Det er en eneforsør-
ger med barn, der har fuldtidsarbejde indenfor sit fag. 

Kunsthåndværkerne med mikrovirksomheder, hvor kunsthåndværket pt er en bibeskæftigelse der sup-

plerer en anden indkomstkilde (type 4), har ligeledes stor appetit på kompetenceudvikling (se tabel 15). 

                                                        
4 Yderligere kommentar til kompetenceudvikling fra type 3:  
Ny hjemmeside, så jeg selv kunne rette til og sende nyhedsbreve. Blive bedre til salg af unika-værker… gennem at få kontakt 
til flere gallerier og gode udstillinger osv. 
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Foruden ønsket om faglig videreudvikling, som nævnt ved de øvrige grupper, centrerer ønskerne sig 
igen omkring to aspekter: 

1. Synliggørelse af virksomheden gennem såvel markedsføring generelt, som brug af de sociale 

medier til markedsføring og synliggørelse, samt bedre skriftlig formidling af deres virke, fx i for-
hold til fonde ved legatsøgning og evt. projektansøgninger. Redskaber til at øge salg er ligeledes 
efterspurgt.  

2. Virksomhedsdriftsmæssige kompetencer, specifikt i forhold til budgetter og regnskab, og i for-
hold til at strukturere tid bedre og effektivisere arbejdsgange i virksomheden. Sidstnævnte kan 

bl.a. skyldes at denne gruppe har mindre tid til rådighed til deres kunsthåndværk, da de har en 
anden hovedbeskæftigelse, udenfor deres kunsthåndværksmæssige fag.  

Tabel 15: Kompetencer og ønsker til kompetenceløft hvor kunsthåndværket er en bibeskæftigelse 
Type 4 (8 kunsthåndværkere med kunsthåndværk som bibe-
skæftigelse) 

Kan og 
kan 
lide 

Kan men 
kan ikke lide 

Kan 
ikke  

Ønsker 
kompe-
tence-
løft 

1. Kunsthåndværk 8   3 
2. Undervisning/kurser 4 3 1 1 
3. Salg 4 1 3 3 
4. Kundeservicering 5 2 1 1 
5. Storytelling 5  3 1 
6. Markedsføring 1 2 5 3 
7. Brug af sociale medier 5 1 2 1 
8. Budgetter og regnskab 1 2 5 3 
9. Strukturere tid / effektive arbejdsgange 2 2 4 4 
10. Skriftlige ansøgninger fx fonde og projektbeskrivelser 2 3 3 3 
11. Organisering af events og projekter, fx udstilling, studierejse 3 2 3 2 
12. Håndtering af journalister m.fl. 2 2 4 1 
13. Foto 5 1 2 1 
14. Prissætning 2 5 1 2 
Sum    29 
Gennemsnit pr kunsthåndværker    3,6 

 

Indenfor gruppen er der én kunsthåndværker, der ikke ønsker nogen form for kompetenceudvikling – 

lægger netop vægt på den frie og individuelle livsstil. Af de resterende 7 kunsthåndværkere i gruppen 
erklærer 6 sig villige til at investere tid i kompetenceudvikling, mens kun 4 mener at de har mulighed 
for at investere penge i kompetenceudvikling. Dette er en vigtig pointe, da betalingsmuligheden blandt 

denne gruppe af mikrovirksomheder er særdeles begrænset. 5  

                                                        
5 Yderligere kommentarer vedr. kompetenceudvikling: 
• Fagligt: Ting jeg gerne vil udforske. Mere noget konceptuelt, end noget teknisk. 
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Når man ser på gruppen af kunsthåndværkere, der pga. alder modtaget pension (tabel 16), er der en 
imponerende appetit på at lære mere og fortsat udvikle sig, først og fremmest fagligt, men også i for-
hold til brugen af de sociale medier til synliggørelse af deres kunsthåndværkermæssige virke.  

Tabel 16: Kompetencer og ønsker til kompetenceløft hos kunsthåndværkere med pension 
Type 5 (11 kunsthåndværkere) Kan og 

kan lide 
Kan men 
kan ikke 
lide 

Kan 
ikke  

Ønsker 
kompe-
tence-
løft 

1. Kunsthåndværk 11 0 0 4 
2. Undervisning/kurser 5 5 1 0 
3. Salg 7 2 2 1 
4. Kundeservicering 9 1 1 0 
5. Storytelling 9 1 1 1 
6. Markedsføring 3 3 5 2 
7. Brug af sociale medier 4 4 3 4 
8. Budgetter og regnskab 2 5 4 0 
9. Strukturere tid / effektive arbejdsgange 9 0 2 0 
10. Skriftlige ansøgninger fx fonde og projektbeskrivelser 3 3 5 1 
11. Organisering af events og projekter, fx udstilling, studierejse 7 2 2 1 
12. Håndtering af journalister m.fl. 8 2 1 1 
13. Foto 6 1 4 1 
14. Prissætning 5 4 2 1 
Sum    17 
Gennemsnit pr KHV    1,5 

 

I denne gruppe er der 4 kunsthåndværkere, der ikke ønsker nogen form for kompetenceudvikling. Af 

de resterende 7 i gruppen erklærer 6 sig villige til at investere tid i kompetenceudvikling, mens kun fire 

mener at de kan investere penge i det.6  

3.3.1 Får kunsthåndværkerne hjælp til driftsmæssige aspekter af deres virksomhed?  
Netop fordi de mere administrative eller driftsmæssige aspekter af virksomheden kan være en udfor-
dring for mange kunsthåndværkere, har vi spurgt dem om de får hjælp udefra til disse arbejdsopgaver. 
Spørgsmålet er stillet, så det inkluderer såvel hyret (professionel) hjælp, så vel som hjælp fra venner og 
familie.  

Som det ses af nedenstående tabel 17, får de store, veletablerede kunsthåndværkervirksomheder 
hjælp fra andre til opgaver som regnskab og revision, foto og IT, ligesom størstedelen af de dedikerede 

                                                        
• Kursus i salg er ikke nok - så skulle det være et mentor-forløb. Kundeservicering foregår gennem en gallerist; det vil jeg 

gerne forbedre, men føler samtidig at det er urealistisk, at det ikke kommer til. Strukturere tid - ja. Ønsker ikke endags-
kurser... det skal være ordentligt, fx en mentor. 

6 Yderligere kommentarer vedr. kompetenceudvikling fra type 5:  
• Finder selv udbudte kurser via fx BCB 
• Ønsker rådgivning og sparring om mulighed for at købe sig til gode fotos, snarere end at lære at tage bedre fotos 
• Ønsker ikke lange forløb. 
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kunsthåndværkervirksomheder i vækstlaget. Det er springer dog i øjnene, at der også her (i Type 2) er 
nogle kunsthåndværkere, der endnu ”sidder med det selv”. Tendensen til at kunsthåndværkerne også 
tager sig af de øvrige driftsmæssige aspekter af virksomheden er mest udtalt i mikrovirksomhederne, 
hvor det kun er halvdelen af kunsthåndværkerne, der får hjælp til fx regnskab og revision. Ganske vist 
er mange af regnskaberne små, men det ses af selv-evalueringen vedr. kompetencer, at mange ikke 

mener at de kan finde ud af fx regnskaber og budgetter, hvorfor dette opleves som en uforholdsmæs-
sigt stor byrde.  

Igen ser det ud til at der kan være potentiale i erfaringsudveksling omkring fx køb af professionel hjælp 

til foto, men også fx køb af hjælp til regnskab og procedurer og udgiftsniveau i den forbindelse.   

Tabel 17: Hjælp til driftsmæssige virksomhedsopgaver, fordelt på virksomhedstype 
Type Antal  Hjælp til regnskab/revision Hjælp til fotografering Hjælp til IT/webmaster/ 

hjemmeside 

1 5 5 5 5 

2 11 9 8 8 

3 10 6 5 3 

4 8 3 5 2 

5 11 6 6 8 

Sum 45 29 29 26 

 

3.4 Forretningsplaner og kontakt til erhvervsfremmesystemet 
Mht. at lave en forretningsplan for egen virksomhed, er der kun 13 af de 45 interviewede kunsthånd-
værkere, der har skrevet en sådan (se tabel 18). Svarenes fordeling i forhold til typologien er vist i tabel-
len nedenfor. Det fremgår at de store veletablerede virksomheder med million-omsætning alle har 
skrevet forretningsplan, mens kun under halvdelen af de dedikerede kunsthåndværker virksomheder 

med vækstpotentiale (og med en omsætning op til 1 million kroner) har gjort det samme. I resten af de 
tre typer, er der kun én kunsthåndværker i hver type, der har skrevet en forretningsplan (dvs. 3 ud af 
29). Dette er interessant, og rummer muligvis et potentiale for vækst og effektivisering af virksomhe-
derne – hvis det vel at mærke kan ske på en måde, så kunsthåndværkerne føler sig hjulpet snarere end 
tromlede eller gjort ufrie.    

Tabel 18: Forretningsplaner, fordelt på virksomhedstype 
Type Antal  Har lavet forretningsplan 

1 5 5  

2 11 5  

3 10 1  

4 8 1  

5 11 1  

Sum 45 13 
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Som man kan se af tabel 19 nedenfor, er der desværre mange af de kunsthåndværkere, der har været i 
kontakt med erhvervsfremmesystemet (senest BCB og VHHR, men også tidligere erfaringer fra fx Er-
hvervscenteret under Bornholms Amt), der føler at det har været en negativ oplevelse. Det handler dels 
om at få rådgivning, man ikke føler er relevant, samt ikke at føle sig forstået eller vist reelt interesse 
som kunsthåndværker. Flere oplever ikke at blive forstået, ikke at ”tale samme sprog” som erhvervs-

fremme-konsulenter, og nogle synes det er pinligt at skulle fremvise meget små regnskaber. En ople-
velse af et meget entydigt fokus på økonomisk vækst og virksomhedsvækst i mange foredrag og samta-
ler forstrækker også flere af kunsthåndværkerne.  

Ser man på kunsthåndværkernes ønsker til kompetenceudvikling, der samler sig omkring markedsfø-
ring, virksomhedstekniske redskaber, og ansøgningskompetencer, tilbyder BCB en række fyraftensmø-
der og workshops med relevant indhold, fx markedsføring & salg, Instagram for virksomheder, m.v. In-
formation om tilbuddene målrettet kunsthåndværkerne, eller formidlet via ACABs sekretariat. BCB’s 
seneste iværksætterprojekt, 588 (http://www.588.dk/) har været velsøgt også af kunsthåndværkere. 
Projektet repræsenterer en anden tilgang til erhvervsrådgivning, bl.a. med fokus på netværk og samar-

bejde, og er en interessant nyskabelse, også i forhold til erhvervsfremmesystemets overkommelse af 
”sprogbarrierer”.  

Der er i alt 16 af de 45 interviewede kunsthåndværkere der tilkendegiver at kende til de ydelser som 

VHHR og BCB aktuelt tilbyder. Her er således muligvis et potentiale for gennem bedre og mere målret-
tet information, at kunne nå ud til kunsthåndværkerne med rådgivning, som mange af dem efterspør-
ger. BCB har ved møder under forberedelsen af rapporten tilkendegivet interesse i at lave fyraftensmø-
der, der er målrettet kunsthåndværkere (om end invitationen vil være lidt bredere). Det må dog under-
streges, at der er et behov for at kunsthåndværkerne oplever, at de dels tilbydes en rådgivning der er 
relevant for dem - det vil sige at der måske skal arbejdes mere med formidlingen af relevansen, end det 

er tilfældet pt -  og dels tilbydes råd, der tager udgangspunkt i eller har kendskab til kunsthåndværker 
branchen – både marked, markedsføring, håndtering af unika-moms og også i forhold til værdigrundlag 
og motivationer. Endelig må det nævnes, at der er en stor gruppe af kunsthåndværkere der enten på 
grund af tidligere negative erfaringer, på grund af alder, eller på grund af en livssituation hvor egen 
kunsthåndværker-virksomhed er et supplement til noget andet, ikke er interesserede i at arbejde med 

virksomhedsudvikling.  

VHHR ’s primære målgruppe er virksomheder med vækstpotentiale og internationale ambitioner.  
VHHR ser selv et markant potentiale indenfor internationalisering og digitalisering, inkl. e-handel.  Som 
typologien af kunsthåndværkervirksomhede viser, er mange af kunsthåndværkerne i type 1, 2 og 3 in-

ternationale fokuserede, ligesom de ønsker at øge deres indtjening.  Som sådan er der i princippet mu-
lighed for et match, men det kræver at man ”taler samme sprog”. 

http://www.588.dk/
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Tabel 19: Kendskab til og erfaringer med erhvervsfremmeorganisationer, fordelt på virksomhedstype 
Type # Har været i 

kontakt med 
erhvervs-
fremmeaktø-
rer? 

Positivt Negativt Årsager til ikke at kontakte Kender 
aktuelle 
ydelser? 

1 5 4  Gode kurser; gode input (fyraftensarrange-
menter). Fantastisk behandling fra Erhvervs-
centeret – men gør det aldrig igen – alt for 
mange skemaer. 

For mange ord, for lidt engagement. 
Langt fra min verden. 

Tror alt ville blive dyrere, hvis jeg fik proff råd.  5 

2 11 6  BCB godt input til markedsføringsplan. Gode 
til at stille de rigtige spg; presse på; følge op. 
Synlighed, markedsføring. Kontakterne har 
ført til nye samarbejder. Gode aftensmøder. 
Dygtig medarbejder i VHHR hjælper med at se 
på salg og økonomi som ellers føles grænse-
overskridende. Miniforretningsplan – førte 
også til fondsmidler, fordi jeg blev presset.  

Elendigt iværksætterkursus. De taler et 
andet sprog end os kunsthåndværkere 
– vi forstår ikke hinanden.  
Skuffende – ikke forståelse for hvad en 
kunsthåndværkere kan få til at hænge 
sammen og hvad de drives af… Føltes 
som at få et standardsvar. Overfladisk.  

Kun opstartsforløb i uddannelsessammen-
hæng.  
Skal kontakte – har behov for forretningsplan 
ifb. med LAG-ansøgning 

5  

3 10 6  Iværksætterkursus ift. Moms OK. Etablerings-
rådgivning – godt at blive tvunget til at for-
holde sig til investering og indretning   

De ved ikke noget om KHV og vores 
sektor. Standard-råd. Forfærdeligt 
iværksætterkursus; dårlige undervi-
sere.  
Rådgivning men intet udbytte, bl.a. ifb. 
med ansøgning til FBI. Intet udbytte af 
rådgivning – de virkede uinteresse-
rede.  

 3  

4 8 3  Rådgivning som nyuddannet. OK. 
Kontaktet og fået papirer, men ikke kommet 
videre. Egen tid er flaskehalsen. 

Alle foredrag handlede om vækst – der 
var ikke plads til os KHV’ere. Rådgiver 
kendte ikke reglerne om Unika. Kunne 
ikke bruge rådgivning. 

Har indtil nu haft for lille en virksomhed, men 
har lige sat arbejdstiden på arbejdet ned, så 
der kan blive plads…  
Følte at det var pinligt at vise regnskab.  

2  

5 11 3  Gode kurser, inspiration selv om ikke målret-
tet. Tidligere på iværksætterkursus – OK (og 
godt med den økonomiske støtte dengang). 
God realistisk rådgivning omkring patent-pro-
cesser for nye materialer.  

 Der var ikke noget, jeg kunne bruge til noget. 
Vidste hvad jeg ville.  

1  
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3.5 Interesse for at arbejde med bæredygtighedsaspekter  
Direkte adspurgt om interesse for at arbejde med bæredygtighedselementer i forbindelse med kunst-
håndværk, blev der interviews udtrykt interesse fra mange (26 af 42) for at arbejde med bæredygtig-
hedsaspekter eller for at lære mere om hvordan man ville kunne det (se figur 10). Nogle af kunsthånd-

værkerne er allerede meget engagerede i bæredygtighedsaspekter og ser udviklingsmuligheder (på for-
søgsplan) her.  

Samtidig var der dog også udbredt skepsis mht. bæredygtigheds-’buzz words’ i forbindelse med pro-

duktioner som bruger meget energi som fx glas og keramik. Flere kommenterer, at de ikke synes, at 
KHV og bæredygtighed kan gå hånd i hånd, og at det bliver for meget et mode-fænomen uden reelt 
indhold. Timing-mæssigt er det uvist, om projektet ”Bæredygtig Bundlinje” kan nå at kontakte nogle af 
disse virksomheder. Om bæredygtighedsaspektet er relevant at tage op i fremtidige indsatser for at 
styrke kunsthåndværkersektoren på Bornholm – også i forhold til en international førerposition – er 
relevant at diskutere i fx regionalt udviklingsregi, da det også resonerer godt med udviklingsstrategier 

for Bornholm som helhed.  

 

Figur 10: udtrykt interesse i at arbejde med bæredygtighedsaspekter i kunsthåndværk 
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I tabel 20 nedenfor opsummeres nogle af kunsthåndværkernes kommentarer i forbindelse med 
spørgsmålet om bæredygtighed.  

Tabel 20: Kommentarer omkring bæredygtigheds-arbejde indenfor kunsthåndværk, fordelt på typer 
Type Antal  Ønske om at arbejde med bæredygtighed i forbindelse med kunsthåndværk (antal & evt. kom-

mentarer) 

1 5 3 Har grøn smiley; vil gerne høre om yderligere muligheder.  

2 11 7 Udfordrende mht. energiforbrug, kemi osv. Ømt område. Vil gerne have rådgivning. Mu-
ligheder for at bruge lokale materialer (ler, uld …)? Kvalitet snarere end masseproduk-
tion. Nogle ser ikke muligheder for at forbedre.  

3 10 7 Ved ikke hvordan, vil gerne rådgives. Fokus på lokale kvalitetsvarer. Genbrug af glas? 
Genbrug af ler? Forsøg med kun én brænding… Lokalt ler.  

4 8 4 Spændende område; del af uddannelse. Rådgivning velkomment.  

5 11 5 Lokalt ler i brug; lokalt uld? Eksempel på ”bæredygtigt keramikværksted” hvor vand og 
ler genanvendes.  

Sum 45 28  
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4 Markedsføring af kunsthåndværk  
Dette afsnit præsenterer først en detaljeret gennemgang af markedsføringskanaler, herunder kanaler 
til digital synlighed, som kunsthåndværkerne selv anvender. Herefter føler en præsentation af hvad 
kunsthåndværkrelaterede kulturinstitutioner på øen bruger af markedsføringskanaler og digital synlig-
hed, efterfulgt af en præsentation af turismeaktørers fokus på og brug af markedsføringskanaler om-
kring kunsthåndværk.  

4.1 Synlighed af ACAB-virksomheder (efter kategori)  
I det følgende underafsnit præsenterer vi resultaterne fra interviewundersøgelsen blandt 45 ACAB-
medlemmer omkring synlighed og markedsføring, inklusive digital synlighed. Vi starter med at præsen-

tere resultater omkring kunsthåndværkervirksomhedernes markedsføringsbudgetter, både i økonomi 
og i tid. Herefter præsenterer vi resultater omkring medlemskaber i forskellige faglige organisationer 
og en turisme destinations markedsførings organisation som ”Destination Bornholm”, hvor vi ser et op-
lagt potentiale for opnåelse af store fælles goder gennem et tættere samarbejde. Herefter præsenterer 
vi kunsthåndværkernes nuværende markedsføringskanaler, såvel de digitale som de trykte medier. Vi 
slutter af med en kortlægning af de forskellige aktiviteter som kunsthåndværkerne deltager i (også) for 

at gøre opmærksom på deres virke.  

4.1.1 Markedsføringsbudget: Økonomi og tid 
De fleste kunsthåndværkere har en lille økonomi – og deraf følger også et lille markedsføringsbudget 
(se figur 11). Størrelsen af markedsføringsbudgettet og andelen af tid der bruges på markedsføring af-
spejler dog også forskelle i strategi og markedsorientering. Af de adspurgte 45 medlemmer har over 

halvdelen, 25 virksomheder, et markedsføringsbudget der ikke overstiger 5000 kr. om året. Godt en 
fjerdedel, 12 virksomheder, skiller sig ud ved at bruge over 20.000 kr. om året på markedsføring, her-
iblandt flere, der bruger mange gange flere midler.  

 

Figur 11: Frekvens af forskellige størrelser af markedsføringsbudgetter  
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Som det ses af tabel 21 nedenfor, er der stor forskel på hvad de forskellige kunsthåndværker virksom-
heder afsætter af økonomi til markedsføring. Ikke overraskende placerer alle de store veletablerede 
virksomheder sig i kategorien med de højeste markedsføringsbudgetter (også mange gange større end 
startpunktet for kategorien). Imidlertid er det interessant, at der også blandt de dedikerede kunsthånd-
værkere i vækstlaget er to virksomheder, der har et meget beskedent markedsføringsbudget på under 

5000 kr. Det drejer sig om meget veletablerede kunsthåndværkere, der er anerkendte i brede kredse, 
så deres navn eller virksomhedsnavn i sig selv er i stand til at vække genkendelse.  

Blandt mikrovirksomhederne er der en stor spredning på markedsføringsbudgetterne. I den ene ende 

af spektret findes virksomheder, der bruger under 1000 kr. om året. Det er dels kunsthåndværkere der 
pga. livssituation vælger at forsørge sig langt overvejende fra lønarbejde, eller af andre grunde ikke har 
et veletableret værksted, hvor folk kan komme på besøg. I den anden ende af spektret ligger kunst-
håndværkere der har kunsthåndværket fra eget værksted som eneste eller primære indkomstkilde, 
trods en lille økonomi.  

Ikke overraskende bruger de ældste kunsthåndværkere kun et beskedent budget på markedsføring. 
Dette kan dels skyldes at de allerede er veletablerede og anerkendte, og således ikke har så meget brug 
for at investere i markedsføring længere, og dels at de er i en livsfase hvor flere bliver mindre udad-
vendte i deres virke, selv om de fortsat er aktivt udøvende kunsthåndværkere med høj kvalitet og ska-

berevne.  

Tabel 21: Markedsføringsbudget-kategorier fordelt på virksomhedstyper 
Type Antal  0-1000 kr./år 1001-5000 kr. 5001-20.000 kr. Mere end 20.000 kr.  

1 5 0 0 0 5 

2 11 0 2 5 4 

3 10 2 4 2 2 

4 8 3 3 1 1 

5 11 5 6 0 0 

Sum 45 10 15 8 12 

Mht. tidsforbrug, bruger over halvdelen af virksomhederne maksimalt 5 timer/mdr. på markedsføring 
(se figur 12). I de tilfælde, hvor der er tale om større virksomheder, hvor kunsthåndværkeren ikke selv 
laver fx digital markedsføring, men har overladt dette til en ansat, er tidsforbruget for den ansatte ikke 
estimeret. 
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Figur 12: Tidsforbrug på markedsføring, frekvens 

 

Mht. tidsforbrug til markedsføring (se tabel 22), er det ligesom med budgettet tydeligt, at det er virk-
somhederne i type 1 og 2, der bruger mest tid på markedsføring, dog med den ”krølle”, at hvor kunst-
håndværkerne i type 2 virksomhederne, dvs. de dedikerede kunsthåndværkere i vækstlaget, typisk selv 

skal stå for deres markedsføring (og altså skal tage tid fra deres egentlige kunsthåndværksmæssige 
virke til dette), har kunsthåndværkere i de store veletablerede virksomheder typisk ansatte medarbej-
dere der (også) tager sig af (meget af) markedsføringen. Den angivne tid dækker kun over kunsthånd-
værkerens eget tidsforbrug (altså eksklusive ansatte medarbejderes tidsforbrug).  

Ligesom med budgettet til markedsføring, viser mikrovirksomhederne en stor diversitet i hvor meget 
tid, der rettes til markedsføring. Igen afspejler dette dels om virksomheden er vækst-orienteret, eller 
om den snarere er i en dvale-fase, hvor kunsthåndværkerne af forskellige årsager har valgt en livsform, 
hvor fx lønarbejde fylder meget, og der derfor ikke er så meget hverken tid til markedsføring, eller tid til 
produktion at markedsføre.  

Det er de ældste kunsthåndværkere, der bruger mindst tid på markedsføring, helt i tråd med fordelin-
gen omkring markedsføringsbudgettet.  

Tabel 22: Tidsforbrug til markedsføring, fordelt på virksomhedstyper 
Type Antal  <1 t/md 1-5 t/md 5-10 t/md >10 t/md Ved ikke 

1 5 0 0 4 1  

2 11 0 4 3 4  

3 10 1 5 2 1 1 

4 8 3 2 2 1  

5 11 6 4 1 0  

Sum 45 10 15 12 7 1 
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4.1.2 Medlemskab i faglige organisationer og Destinationen 
Som en del af kortlægningen af markedsføring og synlighed af kunsthåndværkervirksomheder, er alle 
de deltagende kunsthåndværkere spurgt om deres medlemskab i forskellige organisationer og forenin-
ger. Grundet undersøgelsesdesignet siger det sig selv, at alle de 45 interviewede kunsthåndværkere er 
medlemmer af ACAB – det er jo en del af udvælgelseskriteriet.  

Som det ses af tabel 23 nedenfor, er det virksomhederne eller kunsthåndværkerne i type 1 og 2, dvs. 
hhv. de store veletablerede kunsthåndværkervirksomheder og de dedikerede kunsthåndværkervirk-
somheder med vækstpotentiale, der prioriterer at dyrke netværk så vel som synlighed gennem med-
lemskab af faglige organisationer og turismedestinations organisationer. Dette har sandsynligvis meget 
at gøre med den omsætning, virksomheden har, og hvad der derfor er mulighed for at afsætte til beta-

ling af faglige kontingenter. Imidlertid springer det i øjnene at kunsthåndværkerne i type 3, dvs. de de-
dikerede kunsthåndværker mikrovirksomheder med vækstpotentiale også skiller sig ud som havende 
et større antal medlemskaber end de øvrige mikrovirksomheder. Dette viser, at antallet af medlemska-
ber ikke kun er afhængigt af økonomi og omsætning, men i høj grad også af prioritering af faglige net-
værk og dedikation til kunsthåndværket som erhverv.  

Destination Bornholm er den forening, (bortset fra ACAB selv, som de jo qua udvælgelsesmetoden per 
definition er medlemmer af) hvor flest er medlemmer. Af de 45 adspurgte ACAB-medlemmer er 18 
medlemmer i Destination Bornholm. Vi har ikke spurgt dem, der ikke er medlemmer, om årsagerne til 
dette. Nogle få har uddybet (se kommentarer nedenfor). Selv Danske Kunsthåndværkere og Designere 

er kun 16 af de 45 medlemmer af, efterfulgt af 12 der er medlemmer i deres lokale handelsstandsfor-
ening. Syv er medlemmer af anden national KHV-organisation (fx Glasnet), 3 af udenlandske KHV-orga-
nisationer, 6 af andre faglige organisationer.  

Tabel 23: ACABernes medlemskab i forskellige organisationer, fordelt på virksomhedstyper 
Type Antal  ACAB Danske 

KHV 
Anden 
KHV-org 

Uden-
landsk 
KHV-org 

Anden 
faglig 
org 

Dest 
Bh 

Handelsst.-
forening 

Medlemskaber 
Gns/KHV 

1 5 5 1 2 0 1 5 3 3,4 

2 11 11 8 0 1 3 7 4 3,1 

3 10 10 3 3 1 1 2 1 2,1 

4 8 8 2  1 0 0 1 1 1,6 

5 11 11 2 1 1 2 3 1 1,9 

Sum  45 16 7 3 6 18 10 2,1 

 

4.1.2.1 Medlemskab af Destination Bornholm og kendskab til bornholm.info 
Som det fremgår af tabel 23 ovenfor, er 18 af de 45 interviewede kunsthåndværkere medlemmer af De-
stination Bornholm. Dette er et påfaldende lavt tal, når man tager i betragtning af størstedelen af 
kunsthåndværkerne giver udtryk for at turister og besøgende på øen udgår en stor del af deres kunder, 
ligesom en meget stor del giver udtrykt for gerne at ville kunne styrke markedsføringen – både af deres 
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egen kunsthåndværkervirksomhed, men især af Bornholm som en destination for kunsthåndværk-inte-
resserede. I forbindelse med forslag til brugen af Bornholms nye titel som World Craft Region (se se-
nere i rapporten) fremhæves vigtigheden af markedsføring af Bornholm som kunsthåndværk-destina-
tion såvel nationalt som internationalt også. Destination Bornholm arbejder netop med markedsføring 
af Bornholm på destinations-niveau, og har meget fokus på kunsthåndværk og oplevelsesøkonomi, og 

her er derfor et oplagt felt, hvor et tættere samarbejde mellem Destination Bornholm og kunsthånd-
værkervirksomhederne (enkelt og som forening) vil kunne give synergieffekter til gavn for alle deltagere 
og Bornholm som helhed.  

Selv om der ikke er spurgt systematisk til årsagerne til ikke at være medlem af Destination Bornholm er 
det vores klare indtryk at økonomien er en meget væsentlig årsag. Et medlemskab i Destination Born-
holm koster for mindre kunsthåndværkervirksomheder ca. 1000 kr. + moms/år, hvilket svarer til mere 
end det samlede markedsføringsbudget for knap en fjerdedel af kunsthåndværker virksomhederne (el-
ler: 10 af mikrovirksomhederne, dvs. fra kategori 3, 4 og 5). Destination Bornholm har dog i en årrække 
differentieret prisen for medlemskab, så det er billigere end tidligere for mikrovirksomheder. Dette er 

der imidlertid mange af kunsthåndværkerne der ikke ved. Samtidig er der mange af dem, der ikke ken-
der den nye digitale platform, bornholm.info, som Destination Bornholm har fået opbygget, og som 
kan rigtig meget af det som kunsthåndværkervirksomhederne efterspørger mht. øget synlighed af 
kunsthåndværket nationalt og internationalt. Undersøgelsen peger på at øget dialog mellem parterne 
kan skabe grobund for et løft af kunsthåndværkerne individuelt og som løftestang for øen samlet set.  

Øget information til kunsthåndværkerne om Destination Bornholms arbejde og om fordelene ved og 
prisen for medlemskab, vil være vigtigt for at skabe det match, hvor kunsthåndværkerne får hjælp til en 
markedsføring og eksponering de efterspørger, og Destination Bornholm for styrket sit indhold inden-
for kunsthåndværk. Det vil være vigtigt at formidle den synlighed det giver den enkelte kunsthåndvær-

ker at være med på bornholm.info, men også lægge vægt på den styrkelse af det kollektive brand af 
Bornholm som kunsthåndværker-ø det vil betyde, at have en så mangfoldig andel af kunsthåndvær-
kerne præsenteret på platformen, med kollektive fordele til følge. Betydningen af søgeoptimering og 
markeds-eksponering på destinationsniveau er også vigtigt at formidle til kunsthåndværkervirksomhe-
derne, gerne med henvisning til eller eksempler fra fødevareproducerende mikrovirksomheder, og de-

res fordele af at være medlemmer i DB. 

Seksten af de adspurgte svarer bekræftende til ”kender du Destination Bornholms nye planform Born-
holm. Info og dens muligheder for at synliggøre events og (medlems) virksomheder?” (se tabel 24), altså knap 
så mange, som der er medlemmer. Til gengæld er det hele 29 af de 45 der udtrykker ønske en grundig 

introduktion til Bornholm.info. Hvis det fx i regi af projektet ”Danske Turistkompetencer” vil være muligt 
at arrangere kurser, hvor de deltagende kunsthåndværkere kan få hjælp til at arbejde med deres præ-
sentation af egen virksomhed op Bornholm.info gennem praktisk anvendelse af færdigheder der arbej-
des med i et kort kompetenceforløb, er det vores vurdering at det vil være en stor og nødvendig hjælp 
for at mange af kunsthåndværkerne vælger at komme med på bornholm.info, og lærer at navigere i 
back-end af platformen således at de kan bruge det til fortløbende formidling af deres virksomhed og 
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aktiviteter i denne, samtidig med at de der i gennem er med til at styrke den fælles formidling af en le-
vende, attraktiv kunsthåndværker-ø, der til fulde lever op til sin fine titel som World Craft Region. Be-
mærk, at der vil være behov for at kunne låne bærbare computeren til et evt. kursusforløb eller aftenmøde.  

Tabel 24: Kendskab til og ønske om introduktion til bornholm.info 
Type Antal  Medlemmer i DB  Kender Bornholm.info  Interesseret i intromøde om bornholm.info 

1 5 5 5 1 

2 11 7 5 8 

3 10 2 3 7 

4 8 1 1 4 

5 11 3 2 9 

Sum  18 16 29 

 

Af relevante kommentarer omkring forholdet til eller forventningerne til eller kendskabet om Destina-
tion Bornholm nævnes bl.a. prisen på medlemskab (med reference til tidligere erfaringer), også en fø-
lelse af ikke at få nok ud af den investering, medlemskab repræsenterede for virksomheden. To kunst-

håndværkere refererer til ’metaltræthed’ mht. markedsføring overfor turister, mens flere andre (5) 
fremhæver at de ikke er tilstrækkeligt ”markedsorienterede” til at de føler at medlemskab er relevant 
for dem, eller at de (tidligere) ikke fik nok ud af medlemskabet. Imidlertid er der mange af disse erfarin-
ger der ligger år tilbage, og som har bevirket at kunsthåndværkeren ikke pt er opdateret om Destina-
tion Bornholms arbejde, inklusive Bornholm.info og platformens styrker fx gennem søgeoptimering, 
som de små virksomheder ikke selv har råd til at etablere. Der er en enkelt, der fremhæver positive og 

nylige erfaringer med Destination Bornholm og Bornholm.info, og anbefaler at Destinationen gør sig 
mere umage for at formidle nytte af Destinationens arbejde for kunsthåndværkerne. I forlængelse 
heraf peger undersøgelser af udviklingen indenfor fx Regionale fødevarer, på vigtigheden i at samar-
bejde på ø- eller destinationsniveau, fordi den stærke fælles fortælling kommer alle til gode – også de 
mindste virksomheder. Vigtigheden af at formidle Bornholms tilbud til potentielle gæster, også før de er 

på øen, skal understreges. Sammenligner man tal for opnået eksponering for forskellige aktører, træ-
der vigtigheden af DB’s arbejde tydeligt frem: DB har opnået 149 millioner eksponeringer af Bornholm, 
og har ca. 45.000 følgere på Facebook af ”Bornholm – Velkommen til oplevelsernes ø”, mens kulturinsti-
tutionerne til sammen har ca. 13.000 følgere, og ACABs folder trykkes i 45.000 eksemplarer.  
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4.1.3 Brug af elektroniske medier til at gøre opmærksom på virksomhed 
Adspurgt hvilke elektroniske medier kunsthåndværkerne bruger til at gøre opmærksom på deres virk-
somhed (med udgangspunkt i 2017) er billedet fra de 45 medlemmer som følger (tabel 25):  

Tabel 25: Hyppighed af forskellige typer af elektroniske medier brugt i kunsthåndværkervirksomheder  
Elektronisk medium Antal  

Hjemmeside 38 

Facebook 33 

Instagram 29 

Bornholm.info 11 

YouTube videoer 3 

Andre elektroniske medier, inkl. Twitter, Open2Day, et par stykker nævner videoer og TV udsendelser, 
samt udsendelse af elektroniske nyhedsbreve 

15 

 

Størstedelen af virksomheder bruger mellem to og fire forskellige elektroniske midler, som det fremgår 
af figur 13 nedenfor, der viser fordelingen af det samlede antal elektroniske midler, hver kunsthånd-
værkervirksomhed bruger. 

 

Figur 13: Fordeling af antal forskellige elektroniske medier brugt i kunsthåndværkervirksomhederne 
 

Ser man på fordelingen af brugen af de forskellige elektroniske markedsføringsmedier mellem de for-
skellige typer af virksomheder (tabel 26 nedenfor) se man ikke overraskende, at det er de største virk-
somheder (type 1 og 2) med de største markedsføringsbudgetter, der bruger de fleste forskellige elek-
troniske medier til at gøre opmærksom på sig selv. Alle typer af KHV-virksomheder synes dog at være 

meget godt med hvad angår hjemmeside og Facebook, mens der er et klart skel mellem de mere og 
mindre dedikerede virksomheder i forhold til brug af såvel Instagram som Bornholm.info og brug af 
videoklip i deres markedsføring. Kun to af de interviewede virksomheder har fravalgt brugen af elektro-
niske medier.  
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Tabel 26: Brug af forskellige elektroniske markedsføringskanaler, fordelt på typer af KHV virksomhed 
Type #  Hjem-

me-
side 

Face-
book 

Insta-
gram 

Born-
holm.info 

Tripad-
visor 

Videoer fx 
YouTube 

Andre In-
gen  

1 5 5 5 5 4 2 3 Nyhedsbreve, video på færgen, 
Open2day; google reklamer 

0 

2 11 10 11 11 4 1 7 Open2day, Instagram videoer 0 

3 10 8 5 6 0 0 2 Nyhedsbrev, Open2day,  1 

4 8 6 5 5 0 0 1 Google plus; skriver til udstil-
lingssteder 

0 

5 11 9 7 2 1 0 2 Flyers, twitter, Fællesbutik har 
markedsføring; CD-rom, 

1 

Sum  38 33 29 9 3 15  2 

 

4.1.4 Annoncering i trykte medier 
Adspurgt om brug af annoncering i forskellige foldere, brochurer, magasiner og dagblade der primært 
distribueres lokalt, kan man se at de individuelle løsninger som visitkort eller postkort er hyppigst 
brugt, efterfulgt af annoncering i den folder, som ACAB hvert år udgiver, altså en folder der er målrettet 
formidling af kunsthåndværk på Bornholm og som har en meget vid distribution, bl.a. ligger den på 

færgerne til øen, og på de fleste overnatningssteder (se tabel 27). Knap to tredjedele af kunsthåndvær-
kerne annoncerer desuden i andre lokalt distribuerede brochurer, især ”Bornholm [årstal]” og ”Kort& 
Godt”. Elleve virksomheder har desuden annoncer i eller skriver artikler til Denne Uges Bornholm. 

Tabel 27: Fordeling af annoncering fra de 45 ACAB-medlemmer   
Annonceringssted/måde Hyppighed 

ACABs folder 38 

Egen brochure 12 

Visitkort og/eller postkort 39 

Andre brochurer (herunder nævnes ”Bornholm 17” 11 gange; ”Kort og Godt” 9 gange, Svaneke 
Guiden 4 gange, og desuden Rønne Guide (Tidende), Rønnekortet (handelstandforeningen), Cykel-
guide (Tidende) og Magasinet Bornholm, samt AOF.  

28 

Denne Uges Bornholm 11 

Annoncer i aviser og blade (oftest i forbindelse med julestue eller særarrangement) 5 

Web annoncer 9 

 

Ser man på fordelingen af brug af annoncering mellem de forskellige typer ar virksomheder (tabel 28), 
kan man også her se forskel på virksomhederne afhængig af størrelse (omsætning) og dedikation. 

Langt de fleste annoncerer i ACABs egen folder (med undtagelse af Kategori 4), ligesom langt de fleste 
har egne visitkort og postkort. Færre har egen brochurer (tre fra hver af kategorierne 1, 2 og 3), men 
enkelte i kategori 4 og5 har det også. I forhold til annoncering i brochurer og DUB er der en tydelig ud-
skillelse, hvor det er virksomhederne i kategori 1 og 2, der overvejende er dem, der bruger markedsfø-
ringsbudget på annoncer disse steder. Ligeledes er det dem, her har webannoncer, film eller slides på 
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Færgen m.v. Der er kun ganske få virksomheder (i alt 4), fra mikrovirksomhederne hhv. Kategori 3 og 5, 
der slet ikke annoncerede i 2017.  

Tabel 28: Brug af annonceringssteder, fordelt på typer af virksomheder 
Type An-

tal 
ACAB 
fol-
der 

Egen 
bro-
chure 

Visitkort/ 
postkort 

Andre brochurer DUB Avi-
ser/blade 

Web-annoncer 
m.v. 

In-
gen  

1 5 5 3 5 (5) Kort & Godt, Svaneke 
Guiden, Bornholm 18, 
Destination Bornholm, 
Magasinet Bornholm 

5 3 (ved 
udsalg, 
jul osv.) 

3, film på færgen; 
slides på færgen, 
Bornholm.nu; 
destination BH 

0 

2 11 11 3 11 (9) Kort&Godt; Svaneke 
Guiden, Bornholm 18, 
Destination Bornholm, 
Rønne Guiden tidende, 
Cykelguide, Rønne kort 
(handelsstandsforening) 

4 4 (ved 
udsalg, 
jul osv.) 

4, Hylde m varer 
på Dest Bh; Slide-
show på færgen;  
Open2Day, FB 
(boosts) og Insta-
gram 

0 

3 10 8 3 8 (3) Kort&Godt, Born-
holm 18, Svanekeguide, 
(Kunstrunden & AOF 
bladet) 

1 1 1 2 

4 8 4 1 5 0 1 0 0 2 

5 11 10 2 10 0 0 2 1 0 

Sum 45 38 12 39 17 11 10 9 4 

 

4.1.5 Aktiviteter hvorigennem ACABerne gør opmærksom på deres virksomheder 
Foruden annoncering og elektroniske medier, deltager mange virksomhederne i en række forskellige 
aktiviteter for at gøre opmærksomme på sig selv (se tabel 29). Nogle af aktiviteterne kombinerer salg 
med markedsføring; andre er primært markedsføringsaktiviteter. Nedenfor er alle aktiviteter taget 
med, der har markedsføringsformål.  

Tabel 29: Hyppighed af andre markedsføringsaktiviteter 
Markedsføringsaktivitet Hyppighed 

Udstillinger 40 

Varer placeret i strategisk udvalgte butikker 27 

Kunstrunden (i 2017) 23 

Strategisk placering af produkter på restauranter 15 

Markedsdeltagelse 15 

Arrangementer i kulturugen 13 

Strategisk samarbejde med andre erhverv (fx kokke, turist aktører mv) 11 
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I øvrigt nævnes en lang række aktiviteter, hvorigennem ACABerne gør opmærksom på deres virksom-
heder, inkl. gallerier i udlandet, udsmykningsopgaver på hoteller og forskellige offentlige steder inklu-
sive udsmykning af kirke, journalistbesøg og kontakt til livsstilsmagasiner, fortæller medierne på Born-
holm når der sker noget, hænger international medieomtale i udhængsskab; udarbejdelse af undervis-
ningsmateriale; Fair Trade relaterede projekter, klima- og miljø-relaterede projekter, har placeret ting 

på hoteller; produkter på hylde hos Destination Bornholm; udgivelse af hæfter om KHV, filmprojekter, 
internationale samarbejder, m.v. 

Det er særligt interessant at se at udstillingsaktivitet er meget central for at markedsføre eller gøre 

opmærksom på kunsthåndværker-virksomhederne og deres varer. Det samme er dog gældende for at 
have varer placeret i strategisk udvalgte butikker (som fx Kunstmuseets butik, eller Grønbechs Gårds 
butik, eller i Louisianas butik og andre museums-butikker), og for keramikere og glaspustere der laver 
brugsting er placering af produkter på strategisk udvalgte restauranter også noget, der betyder rigtig 
meget for omsætningen, interessen og besøgene på værkstederne.   

Ligesom i forhold til mange andre valg, er der her markante forskelle mellem de forskellige typer af 
virksomheder (ses af tabel 30 nedenfor). 

Type 1 fravælger markeder som aktivitet. For dem er det relevant at have varer i strategisk udvalgte bu-

tikker og lave strategiske samarbejder med placering af produkter på restauranter og hoteller, det nye 
Besøgscenter, deltage som sponsor og donerer præmier i forbindelse med store lokale events som fx 
Sol Over Gudhjem. Udstillinger er også relevante. Emballage er designet, så det bliver endnu et mar-
kedsførings-element.  

Virksomhederne i type 2 satser i højere grad på udstillinger i kombination med at have varer i strate-
gisk udvalgte butikker, og andre strategisk samarbejder, der giver dem synlighed og efterspørgsel, som 
fx journalistbesøg, placering af markedsføringsmateriale ved overnatningssteder m.v. Markeder er 
også en meget anvendt aktivitet for denne gruppe, ligesom Kunstrunden er det.  

For Type 3 og 4 er udstillinger en vigtig aktivitet at deltage i for at opnå synlighed, ligesom det strategi-
ske samarbejde med restauranter er det. Markeder er ikke så relevante for denne gruppe. Det samme 
billede gentager sig for den ældste gruppe af kunsthåndværkere, dog med den forskel at de er mere 
aktive i forhold til Kunstrunden. 
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Tabel 30: Brug af andre markedsføringsaktiviteter, fordelt på virksomhedstyper 
Type An-

tal  
Mar-
keder 

Udstil-
linger 

Kunst-
runde 

Kul-
turuge 

Varer i strate-
gisk udvalgte 
butikker 

Strategisk place-
ring af produkter: 
Restaurant 

Strategisk samarbejde med andre erhverv (fx kokke 
eller turistaktører) 

Em-
bal-
lage 

1 5 0 4 3 3 5 5  (5) Griffen; løbesedler på hoteller & campingpladser; 
Stammershalle, Besøgscenter; Biennaler; støttet Sol 
over Gudhjem (spons & præmier); Fair Trade projekt;  

5 

2 11 9 11 9 7 10 7 (5) Varer på hylde i Destinationen; udgiver hæfter om 
arbejder (til salg); journalistbesøg og opsøgende kon-
takt til Bh Tid, livsstilsmagasiner mv.; samarbejder 
med kokke; placeret ting i fx Bank; visitkort /postkort 
på overnatningssteder 

6 

3 10 2 9 2 0 5 1 4 (Gallerier, vejbod, undervisningsmaterialer) 4 

4 8 2 6 3 1 4 1 3 Gallerier, biennaler, triennaler; Udvalgt netbutik 
med god instagram (UnikaK); ting på hoteller 

1 

5 11 2 10 6 2 4 2 3 (samarbejder med andre KHV’ere, samarbejde med 
kirker; samarbejde med musikere) 

5 

Sum 45 15 40 23 13 28 16 20 21 
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4.1.6 Aktivt medvirkende til at få besøg af grupperejser?  
På en turist-destination som Bornholm er der også rig mulighed for at få besøg af forskellige grupper 
rejser. Vi har spurgt kunsthåndværkerne, om de selv har været aktive i at arrangere besøg til værk-
sted/butik af følgende grupper (se tabel 31 nedenfor).  Her ses en markant forskel mellem de forskel-

lige typer af virksomheder, hvor det er de store, veletablerede virksomheder, der står for langt største-
delen af de ’besøg’ de selv har været med til at arrangere. Ikke overraskende, men måske alligevel et 
område, der kunne opdyrkes mere, og som ville egne sig godt for en kollektiv indsats, fx samling af 
værksteder, der ønsker at indgår på en ”kunsthåndværker rute” for busture eller temarejser. Også inte-
ressant at en af de store veletablerede kunsthåndværkere specifikt målretter sig om lejrskoler og priori-
terer at give dem et foredrag (og aktiviteter med børnene), bl.a. for at højne oplevelsen af at være på 

Bornholm, og fordi hun kan mærke, at det skaber et engagement og en loyalitet, så andre kommer 
igen…  

Tabel 31: Initiativ omkring gruppe-besøg, fordelt på virksomhedstyper 
Type Antal  Kryds-

togt 
Bus-
ture 

Te-
ma-
rejser 

Kunstfor-
eninger 

Andre grup-
per 

Journalister, fotografer, blog-
gere 

Sum 

1 5 2 1 2 2 2 (lejrskoler) 1 10 

2 11 1 0 0 0 0 0 1 

3 10 0 0 0 1 0 1 2 

4 8 0 0 0 0 0 0 0 

5 11 0 0 0 2 2 0 4 

Sum 45 3 1 2 5 4 2 17 

 

4.1.7 Deltagelse i eksisterende kulturarrangementer  
Bornholm som turistdestination har igennem flere år arrangeret dels Kulturugen (i sensommeren) og 
senest (fra 2015) også Kunstrunden (i Kristi Himmelfarts ferien i foråret). Destination Bornholm er en 
aktiv medspiller i begge initiativer som bl.a. har til formål at skabe opmærksomhed om Bornholm som 

hhv. kultur og kunst/kunsthåndværk destination, samtidig med at arrangementerne er placeret, så de 
kan være med til at tiltrække turister i skulder-sæsonen. Begge arrangementer har relevans for kunst-
håndværk, uden dog at være dediceret målrettet kunsthåndværkere alene. Kunstrunden henvender sig 
til såvel kunsthåndværkere som kunstnere (kunstmalere, skulpturer m.fl.), men er ikke kurateret, dvs. 
at der ikke er et bedømmelsesudvalg, der garanterer en vis minimum standard. En turismetracking af 
events i maj 2018 viser, at kendskabet til Kunstrunden er stabilt blandt besøgende (8% af de rejsende i 

maj måned), og at 10% af de turister som deltog i Kunstrunden tillægger arrangementet afgørende eller 
stor betydning for deres beslutning om at tage til Bornholm (5% i 2017 og 17% i 2016), og 25% af delta-
gerne giver arrangementet topkarakter. For 82% af turisterne i perioden har arrangementet mindre el-
ler ingen betydning (Inzights, 2018a). Samme kilde beregner at Kunstrunden 2018 har tiltrukket 143 
personer, som via estimering af gennemsnitslængde af ophold, typer af overnatningssteder og deres 

gennemsnitsudgift som døgnforbrug, kan omsættes til en økonomisk værdi af 300.000 kr.  
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På opfordring fra Destination Bornholm har vi spurgt de 45 interviewede ACAB-medlemmer om deres 
deltagelse (som værter) i hhv. Kunstrunden og Kulturugen, samt om eventuelle årsager til ikke at del-
tage. Netop det sidste er en vigtig type af information for at kunne vurdere, om der er eventuelle juste-
ringer i setuppet der kan overvejes for at gøre arrangementerne endnu mere relevante for de kurate-
rede kunsthåndværkere.  

Som det ses af tabel 32 nedenfor, har 25 af de 45 adspurgte ACAB-medlemmer deltaget i Kunstrunden i 
2017 og 19 planlagde at gøre det i 2018. Som det også ses, er det primært de dedikerede kunsthånd-
værkere i virksomheder med vækstpotentiale, og de ældre kunsthåndværkere, der benytter sig af at 

deltage i Kunstrunden. I både type 1 og 3 nævnes at arrangementet opleves som for niveaumæssigt 
blandet til at de selv ønsker at deltage, selv om de roser markedsføringsmaterialet for Kunstrunden. 
Flere af de nyuddannede i gruppe 3 har ikke haft tid til at kunne producere tilstrækkeligt til at de ville 
være med. I gruppe 4 er manglen på eget/præsentabelt værksted en årsag til ikke at deltage. Flere i 
denne del af mikrovirksomhederne nævner også deltagergebyret (på 625 kr.) som værende højt. Det 
skal dog bemærkes at deltagere i de andre grupper fremhæver vigtigheden af et deltagergebyr på 

mindst denne størrelse, for at sikre en vist minimum-standard blandt deltagerne. Andre nævner, at de 
faste åbningstider for deltagere i Kunstrunden kommer på tværs af andre aktiviteter, eller deres fysiske 
formåen pga. sygdom.  

Tabel 32: Deltagelse i Kunstrunden, fordelt på virksomhedstyper 
Type An-

tal  
Deltagelse i Kunstrunden (antal & kommentarer) 

Tidligere ’18 Kommentar om årsag til ikke at deltage 

1 5 3 2 Åbne alligevel; til infomødet var vi skuffede over oplægget og mødet (ustruktu-
reret). Forfladiget arrangement. Én ved ikke hvad det er; en anden planlægger 
at deltage næste år. 

2 11 9 9 Har for travlt på værksted til at der kommer mange mennesker på den tid af 
året. Kursusdeltagelse samtidig.  

3 10 2 1 Flere i denne gruppe kommenterer at deres værksted er for lille eller at de 
ikke har eget værksted; andre er åbne alligevel og synes de kan spare gebyret. 
Andre kommenterer at brochuren er flot, men niveauet hos deltagerne er alt 
for blandet – dvs. for lavt hos mange. Flere nyuddannede havde ikke tid til at 
nå at producere ting til Kunstrunden. Nævner at nogle klager over meget få 
besøgende 

4 8 4 1 Højt deltagergebyr (625) og få besøgende; for lange åbningstider (4 fulde 
dage). Der er flere i gruppen der ikke har eget (præsentabelt) værksted at invi-
tere folk hen. Andre har ikke tid (evt. pga. sygdom).  

5 11 8 6 Flere i denne gruppe er ude at rejse på denne tid af året, eller har ikke læn-
gere et værksted de synes er præsentabelt nok til at tilmelde sig.  

Sum 45 26 19  
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Der er ikke overraskende færre kunsthåndværkere, der deltager i Kulturugen (tabel 33) end i Kunstrun-
den. Arrangementerne i Kulturugen har et anderledes officielt udtryk, samtidig med at de skal passe 
ind i det tema, der er valgt for årets Kulturuge. Det er primært de største kunsthåndværker-virksomhe-
der, der kan imødekomme dette, dvs. virksomhed i type 1 og 2.   

Tabel 33: Deltagelse i Kulturugen, fordelt på virksomhedstyper 
Type An-

tal  
Deltagelse som arrangør i Kulturugen (antal & kommentarer) 

’17 Kommentar om årsag til ikke at deltage. 

1 5 3 Årsag til ikke at deltage: Rejser/ er slidte på det tidspunkt af sæson. 

2 11 5 Travlt tidspunkt på året (fx for undervisere), og i produktion og andre samarbejder. En en-
kelt siger at det kan være svært at passe ind i tema.  

3 10 0 Flere nævner mangle på værkstedsfaciliteter som årsag til ikke at være med; eller at de 
ikke syntes, de passede ind i tema; ikke tror det er vigtigt at være med. Eller ikke har tid 
for produktionen.  

4 8 1 Ditto 

5 11 1 Flere kommenterer, at de ”bare” holder åbent, men at planlægningen starter tidligere, end 
de har lyst til at binde sig til planer. Nogen udtrykker, at det bliver for store arrangemen-
ter til deres smag. 

Sum 45 10  

 

I forhold til Biennalen (tabel 34), er det kun kunsthåndværkere indenfor materialerne ler og glas, der 
kan deltage, dvs. 37. Af disse har 24 tidligere deltage i Biennalen eller sideaktiviteter i forbindelse med 
biennalen. Af interviews fremgår det dog, at mange flere overvejer at deltage i den og de kommende 
biennaler. Samtidig fremhæver flere, at det ved biennalerne er deres kerne-målgruppe, der kommer til 
øen, og at det derfor er særligt vigtigt for dem at deltage.  

Det er vigtigt at bemærke, at 5 ud af de 7 kunsthåndværkere i kategori 4 (dvs. mikrovirksomheder, hvor 
kunsthåndværk er en bibeskæftigelse i forhold til anden indtægt) har deltage i biennale-relaterede akti-
viteter. Dette er en indikator for den høje kvalitet, der er at finde i denne kategori, trods lille volumen af 
produktion og meget lille økonomi.  

De ældre kunsthåndværkere har kun deltaget i begrænset omfang, men mange er interesserede i at 
bidrage med fx artist talks, eller foredrag om brugen af det lokale ler – som dog vil kræve oversættelse 
til engelsk. De ældre kunsthåndværkeres erfaring vil med fordel kunne benyttes i side-arrangementer i 
forbindelse med biennalen.  
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Tabel 34: Deltagelse i Biennalen og sideaktiviteter, fordelt på virksomhedstyper 
Type Antal (ler el-

ler glas 
Deltagelse i Biennalen tidligere (relevante materiale) 

# Kommentar 

9 3 3 Deltagelse i sideudstillinger, når det er glas. Ikke for tekstil & metal 

2 10 8 Sideudstillinger, når det relevante materiale. Guidede ture; sociale arrangemen-
ter.  

3 9 4 Flere end de 4 overvejer at deltage eller planlægge at deltage i side-udstillinger 
og Open Call. Interesse i jubilæumsudstilling og at arrangere workshops (men 
mangler midler)  

4 7 5 Flere end de 5 overvejer at deltage; flere kommenterer at det er deres nøgle-mål-
gruppe, der kommer til Biennalen. En enkelt mener ikke, det er umagen værd.  

5 8 4 Flere overvejer at bidrage med side-events, som fx Artist Talks, eller en guidet tur 
til lokalt ler (vil kræve oversættelse til engelsk) 

Sum 37 24  

 

4.2 Kultur- og uddannelsesinstitutioner 
Bornholms Kunstmuseum, Hjorths Fabrik og Keramikmuseum, Grønbechs Gård, Biennalen og Glas- og 
Keramikskolen (Designskolen Bornholm – KADK) er blevet interviewet om: 

• Deres egen opfattelse af deres rolle i forhold til kunsthåndværket på Bornholm 
• Hvordan de allerede i dag bidrager til synliggørelse og markedsføring af kunsthåndværket på 

Bornholm 
• Hvilken rolle de forskellige eksisterende events spiller i forhold til synliggørelse og markedsfø-

ring af institutionerne selv og kunsthåndværket på Bornholm 

Derudover er de blevet interviewet om, hvordan markedsføringen af kunsthåndværket på Bornholm 
yderligere kunne styrkes og hvilken rolle WCR udpegningen kunne spille og hvordan den kan bruges til 
at udvikle kunsthåndværket yderligere. Visionerne på disse områder er rapporteret i Kapitel 5. 

4.2.1 Institutionernes rolle 
Hver af de fem institutioner og aktører har en særlig rolle at spille ift. kunsthåndværket på Bornholm. 
De to museumsinstitutioner har i sagens natur en museal rolle, dvs. de skal indsamle, bevare og for-
midle bornholmsk kunsthåndværk, hvor Hjorths Fabrik primært har fokus på det håndværksmæssige 
og Kunstmuseet primært på det kunstneriske. Hjorths Fabrik er derudover også et produktionssted 
med salg af egen produktion, altså et levende værksted, hvor aktivitetsrummet giver besøgende mulig-

hed for selv at prøve kræfter med keramik. Hjorths Fabrik tilbyder også studerende fra Glas- og Kera-
mikskolen mulighed for sæsonarbejde, som bidrager med praktisk erfaring med keramikproduktion og 
–teknikker, som de ikke opnår på skolen. Eleverne er meget glade for at være en del af stedet og 
Hjorths Fabrik bidrager på den måde også til udviklingen af det nutidige miljø omkring keramikken. Det 
gør Hjorths Fabrik også ved med mellemrum at inddrage bornholmske keramikere i udstillingerne og 
andre aktiviteter, fx foredrag. Kunstmuseet ser sig også have en rolle i forhold til det internationale 
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samarbejde bl.a. ved sammen med Glas- og Keramikskolen at lave et internationalt udblik og ved fore-
læsninger på skolen. Afgangsudstillingen bidrager også til de studerendes uddannelse ved, at de får 
erfaring med at lave udstilling og alt hvad der følger med det.  

Grønbechs Gård – Bornholms Center for Kunsthåndværk & Design, der i lighed med de to museer også 
er udstillingssted, betragter sig selv som kunsthåndværkets eget hus eller center. Her er alle kunst-
håndværk repræsenteret, både i den faste udstilling, de skiftende udstillinger og i butikken. Derudover 
kunne centret også med fordel anskues som et specialiseret væksthus der kunne fremme virksom-
hedsudviklingen og kommercialiseringen indenfor kunsthåndværk og understøtte nye virksomheder på 

området såvel som koordinere yderligere synlighed og markedsføring i forhold til særlige markeder og 
kundesegmenter.  

Biennalen ser sig selv som en garant for en international eksponering og synliggørelse af Bornholm 
som et vigtigt center for glas og keramik, særligt ift. de professionelle indenfor de to retninger og så-

kaldte ”special interest” turister, såsom samlere, kunstforeninger o.lign. Biennalen tiltrækker udenland-
ske kunstnere og kunsthåndværkere og selvom konkurrencen er hård er der også et væsentligt antal 
bornholmske deltagere pga. den høje kvalitet på Bornholm. Derudover inviterer Biennalen også til, at 
bornholmske glaskunstnere og keramikere arrangerer egne udstillinger eller events, som promoveres 
som en del af Biennalens program. Disse ”adjoining” events bliver i stigende grad en væsentlig del af 

Biennalen. Biennalen (KADK) kuraterer også en udstilling med bornholmsk kunsthåndværk, som skal 
ud at rejse. Alt dette kan lade sig gøre fordi kvaliteten er så høj.  

Glas- og Keramikskolen/Designskolen Bornholm - KADK ser sig selv som leverandør af nye mulige 
kunsthåndværksdesignere ind i fødekæden på Bornholm og er derudover arrangør af Biennalen. Sko-

lens rolle er selvfølgelig uddannelse indenfor området med ambitionen om at tiltrække de bedste ta-
lenter. Skolen betragter også sig selv som et videnscenter der kan være med til at udvikle kunsthånd-
værket yderligere rent fagligt. Det er noget helt særligt, at uddannelsen er indenfor kunsthåndværk, 
den eneste del af KADK, hvor “håndværk” indgår. Uddannelsen er ved at blive omdannet til en kunstne-
risk professionsbachelor med to praktikperioder, hvilket gerne skulle medvirke til endnu mere samar-
bejde med virksomhederne indenfor branchen på Bornholm.  

Undersøgelsen blandt kunsthåndværkerne bekræfter i øvrigt vigtigheden for Bornholm af Glas- og Ke-
ramikskolen (og andre kunsthåndværker uddannelser som Bornholm Textil Seminarium i Hasle) på 
øen: Godt 2/3 af de 29 kunsthåndværkere, der har virksomheder der er yngre end 20 år, er uddannet 

på Bornholm. Glas- og Keramikskolen blev etableret i 1999, og derfor er denne tidsramme valgt.  

4.2.2 Institutionernes synliggørelse og markedsføring 
Alle institutioner og aktører med udstillingsvirksomhed fremhæver, at de synliggør og markedsfører 
kunsthåndværket på Bornholm gennem formidling i form af udstillinger, guidede rundture, bogudgivel-
ser, foredrag, arrangementer i forbindelse med Bornholms kulturevents osv. Stederne markedsfører 
sig i høj grad til øens turister, både højsæsonens børnefamilier og skuldersæsonernes 50+ rejsende på 

miniferie. Men de spiller også en rolle ift. formidling til bornholmske børn og unge såvel som elever fra 
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resten af Danmark på skolerejse og har som mål at skabe interesse for kreative fag og fremme kreativi-
tet. Både Hjorths Fabrik og Grønbechs Gård arbejder målrettet med projekter i samarbejde med børne-
haver og skoler. Senest har Grønbechs Gård haft et samarbejde med Bornholms Produktionsskole. 
Disse aktiviteter udføres gennem huskunstnerprojekter. Hjorths Fabrik samarbejder også med et 
udenøs museum om et skoleprojekt der sætter fokus på håndværk i bred forstand. Dette fokus på 

”craftmanship” fremhæves også af Glas- og Keramikskolen som noget der kunne blive unikt for Born-
holm og bredes ud som en del af kulturen, så alle der vokser op på Bornholm stifter bekendtskab med 
det. Denne ”maker” eller ”craftman” kulturelle kapital ville kunne bidrage positivt til Bornholms udvik-
ling. 

Alle aktørerne benytter sig af flere af de klassiske markedsføringskanaler for bornholmske attraktioner 
og events, herunder Denne Uges Bornholm, Bornholm Kort & Godt, Bornholm 2018 samt Born-
holm.info. De er også aktive på Facebook og Instagram, hvor flere af dem dog gerne ville blive bedre til 
at udnytte sidstnævnte mulighed på de sociale medier, helt i lighed med mange af kunsthåndværkerne 
selv. Bornholms Kunstmuseum er også på Google Arts. Biennalen benytter sig i høj grad af sit store net-

værk i forbindelse med markedsføring og synliggørelse af eventen og i forhold til at tiltrække opmærk-
somhed og gæster. Samlet set har aktørerne ca. 13.000 følgere på Facebook, heraf uden tvivl mange 
gengangere, men ikke desto mindre en betragtelig rækkevidde. Til sammenligning har Bornholm – Vel-
kommen til oplevelsernes ø lige under 45.000 følgere. Flere af institutionerne har også været besøgt 
ifm. presseture, hvilket opleves at have rigtig god effekt. Der er mest tale om livsstilsmagasiner, særligt 

dameblade. Denne form for synliggørelse sammen med bloggere anses for at have betydeligt potenti-
ale for yderligere at kunne fortælle om Bornholm som kunsthåndværker-ø og –miljø af høj kvalitet og 
med mulighed for mange gode oplevelser, ganske som det er sket på fødevareområdet. Især Hjorths 
Fabrik og Grønbechs Gård har også glæde af krydstogtsturister og ser et potentiale i flere af dem. 

Glas- og Keramikskolen bidrager også til markedsføring og synliggørelse af Bornholm som kunsthånd-
værker-ø i kraft af markedsføringen af uddannelsen. Her anvender skolen i vid udstrækning beliggen-
heden på Bornholm og Bornholms kunsthåndværkerhistorie og –miljø. 

4.2.3 Institutionernes brug og gavn af Bornholms kulturevents 
Bornholms tre kunst- og kulturevents, Kunstrunden, Kulturugen og Biennalen spiller på hver sin måde 

en væsentlig rolle ift. synliggørelse og markedsføring af kunsthåndværket på Bornholm og institutio-
nerne benytter sig af disse events på forskellig vis og har også forskellige oplevelser af effekten. Kunst-
runden betragtes generelt som en kulturevent, hvor der er fokus på den enkelte kunstner eller kunst-
håndværker og langt mindre på de faste udstillingssteder. Institutionerne bliver mest et add-on eller en 
indgangsaktivitet der giver et overblik eller byder på en historisk vinkel. Besøgsaktiviteten såvel som 
salget fra stedernes butikker påvirkes ikke betragteligt af Kunstrunden (dog oplever Grønbechs Gård 

såvel som Bornholms Kunstmuseum en positiv effekt på antal besøgende).  

Kulturugen har dog større effekt samlet set og opleves generelt som en meget positiv samlende event 
der giver mulighed for at komme i direkte kontakt med et kulturinteresseret publikum, dog i mindre 

grad for Kunstmuseet end de andre institutioner. Flere af institutionerne giver udtryk for at opleve, at 
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der efterhånden er besøgende, som rejser specifikt efter Kulturugen. Kulturugen og Biennalen smelter 
til dels også sammen, idet alle tre udstillingssteder er vært for særudstillinger i forbindelse med Bienna-
len (Hjorths Fabrik dog kun, når det er keramik der er temaet for Biennalen. Her viser Hjorths Fabrik 
nutidig keramik af ACAB-medlemmer). Kunstmuseet oplever det dog svært at bidrage med andre ud-
stillingsaktiviteter til Kulturugen, da temaet først kendes sent ift. at kunne arrangere udstillinger, hvilket 

typisk kræver en toårig horisont. Hjorths Fabrik benytter sig af Kulturugen til at lave særarrangementer, 
i år vil der bl.a. være tale om byvandringer (på egen hånd eller med guide) knyttet til udstillingen om 
relieffer samt åbent om aftenen. Grønbechs Gård benytter Kulturugen til at lave strategisk publikums-
udvikling og søger en blanding af det mere folkelige og intellektuelle for at kunne trække nye gæster til 
stedet. Kunstmuseet benytter sig i mindre grad af Kulturugen som anledning til særlige arrangementer 

og fokuserer sin indsats i den periode på Biennalen.  

4.3 Turismeaktører og Destination Bornholm   
Samlet for alle interviews med turismeaktører på Bornholm (spændende over hele værdikæden, fra 

transportører og overnatningssteder over restaurationer, oplevelsesleverandører til detailhandel) gæl-
der, at de peger i retning af, at der er lang række muligheder for et tættere samarbejde og dermed ge-
vinster for den enkelte virksomhed, men også for hele øen. Der er dog allerede en række initiativer og 
aktiviteter, primært ledet af Destination Bornholm. Disse omfatter pressearbejde, markedsføring i 
trykte og online medier samt kampagner og direkte udvikling i forhold til specifikke målgrupper som 

krydstogtsgæster.  

4.3.1 Destination Bornholms pressearbejde 
Destination Bornholm informerer altid journalister/influencere om Bornholms status som kunsthånd-
værker-ø samt, at Bornholm nu er World Craft Region. Kunst og kunsthåndværk bliver altid nævnt på 
velkomstmøder med journalister, ligesom sammenhængen med madkulturen også fremhæves – at 
mange restauranter bruger bornholmsk kunsthåndværk på bordene. Alle journalister får ACAB brochu-

ren. Der har det seneste år været 3 rundvisninger for journalister på Grønbechs Gård. Den 14.-16. sep-
tember 2018 kommer Kunstmagasinet på besøg for at deltage i åbningen af European Ceramic Context 
og skal hele d 15. september ud og kigge på bornholmsk kunsthåndværk. Kulturformidleren.dk var på 
besøg i midten af august 2018. Kunsten Media var på besøg i foråret. 

4.3.2 Markedsføring af kunsthåndværk ved Destination Bornholm 
Destination Bornholm fokuserer på at få formidlet Bornholm til potentielle gæster inden de er på Born-
holm, samt til gæsterne, når de er her. Her indgår kunsthåndværk som en del af fortællingen af Born-
holm. Specifikke kunsthåndværk-relaterede formidlinger nævnes nedenfor:  

• I Kort & Godt 2018 blev afsnittet om Kunst og Kunsthåndværk revideret i samarbejde med 

ACAB, så det fortæller om WCR og alle de nye ting, der sker på dette område.  
• På Bornholm.info er der omtale af kunsthåndværk på 4 danske, 4 engelske og 3 tyske temasi-

der. Der har her været 42.936 sidevisninger og 35.456 unikke besøg det seneste år. 
• På Destinationens sociale medier ((Facebook/Instagram) her der været 3indlæg med en samlet 

rækkevidde på ca. 34.000 personer og et indlæg med ca.  1.000 nåede personer. 
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• World Craft Region har været en del af kommunikationen i både den tyske og danske kam-
pagne i 2018. Se fx tysk landing-page her: http://www.visitdenmark.de/de/daenemark/zeit-zu-zweit-

oder-mit-der-familie-auf-der-sonneninsel-bornholm-2018. Se indstik fra Politikens Lokalaviser (196.000 
læsere) (figur 14) og Berlingske (145.000 læsere) samt IdeNyt landsdækkende (1.054.715 læsere) 
(figur 15).  

 

Figur 14: Eksempel på DB’s formidling af WCR. Indstik i Politikens lokalaviser (196.000 læsere), 05.04.2018.  
 

I 2018 har der Destination Bornholm organiseret to “familiarization trips” med i alt 11 krydstogtsrede-

rier. Der har i begge tilfælde indgået et besøg på Grønbechs Gård med en rundvisning og orientering 
om World Craft Region ved centerlederen. Besøget har også omfattet Hjorts Fabrik, hvor der er blevet 
fortalt om mulighederne for rundvisninger. Ved én-til-én møder med krydstogtrederierne indgår orien-
tering om WCR og besøg hos kunsthåndværkere også altid. Krydstogtkoordinatoren kontaktes også af 
agenter der arrangerer busture for skibene. Her er der mulighed for at henvise til fx Hjorts Fabrik, hvil-
ket har medført at de har afgivet tilbud på tre forskellige ture, bl.a. med besøg hos Hjort, en keramiker 

http://www.visitdenmark.de/de/daenemark/zeit-zu-zweit-oder-mit-der-familie-auf-der-sonneninsel-bornholm-2018.
http://www.visitdenmark.de/de/daenemark/zeit-zu-zweit-oder-mit-der-familie-auf-der-sonneninsel-bornholm-2018.
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(Casius Clay) og på Grønbechs Gård. Både Bente Hammer og Baltic Sea Glass indgår i dag regelmæssigt 
i busture. 

Kunstrunden har formået at samle ca. 120 kunstnere. Over de første tre år har arrangementet medført 

mere end 30.000 besøg hos deltagerne. Kunstrundekortet uddeles hele året i turistinformationerne til 
turister der er interesserede i kunst og kunsthåndværk. 

 

Figur 15: Eksempel på DB’s markedsføring af Bornholm som WCR (markering af forfatter). Annoncering i Ide-nyt 
11.09.2018 
 

4.3.3 Turismeaktørers markedsføring af kunsthåndværk 
Overnatningsstederne er kendetegnet ved blandt andet at være en aktiv part i markedsføringen af 

Bornholm sammen med Destination Bornholm og transportørerne. Derudover har de i rigtig mange 
tilfælde – dog undtaget feriehusudlejerne – en meget direkte kontakt med øens gæster. De er derfor en 
vigtig formidlingskanal for kunsthåndværk (og andre oplevelser) til øens gæster. 
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Kunsthåndværk er – med få undtagelser, særligt omkring events som kulturugen og kunstrunden – ikke 
et fokusområde for turismeaktørernes formidling af Bornholm når de skal tiltrække kunder. Flere inklu-
derer kunsthåndværk som noget der formidles til gæster, der allerede er på øen. Dette ofte ikke et re-
sultat af et bevidst fravalg, om end flere aktører nævner, at for at samarbejder skal udbygges, er det 
vigtigt at flere end kun de mest etablerede kunsthåndværkervirksomheder viser interesse i samarbejde 

omkring events og oplevelser. 

Destination Bornholms nye formidlingsplatform, bornholm.info, skiller sig ud fra resten af turismeaktø-
rernes formidling af Bornholm ved at have kunsthåndværk (ganske vist stadig sammen med kunst) som 

ét af de temaer, de formidler. Destination Bornholm oplever dog at de har svært ved at skaffe fotos, 
nyhedshistorier og dyberegående artikler om kunsthåndværk. Et tættere samarbejde med kunsthånd-
værkerne vil forhåbentligt kunne afhjælpe dette, til fælles gavn (se anbefalinger).  

4.3.4 Viden og kunsthåndværk efterspørges for at kunne formidle bedre 
Vi har spurgt de interviewede turismeaktører om deres egen viden om kunsthåndværk. På nær en en-
kelt aktør siger alle interviewede, at de ikke føler, at de ved nok om kunsthåndværk. De ved ‘noget’ eller 

‘lidt’, og de savner en indsigt, der kan styrke deres formidling af kunsthåndværket. En enkelt betegner 
sin viden som rimelig grundig viden og peger på personlige engagementer i kunsthåndværk.  

Overnatningsstederne peger alle på, at de uden tvivl med fordel kunne gøre mere i forhold til formid-

ling af kunsthåndværket. Blandt de adspurgte nævner en enkelt aktør, at man laver pakkesalg, hvor 
Bornholms Museums 4 steder indgår. En anden aktører bruger hotellets lobby til at udstille kunsthånd-
værk. Bornholms Kunstrunde og Bornholms Kulturuge kender man generelt og en enkelt aktør bruger 
aktivt Bornholms Kulturuge i markedsføringen af Bornholm. Men derudover indgår fortællingen om de 
to events primært til kunder, der allerede er på øen. Der udtrykkes anerkendelse af betydningen af de 
to events for øens turisme. 

Generelt er formidlingen af øens kunsthåndværkere ikke i fokus blandt overnatningsstederne. Det er 
ikke et bevidst fravalg, og der er ikke som sådan en forklaring på hvorfor kunsthåndværk ikke er i fokus. 
Overnatningsstederne anerkender alle værdien af kunsthåndværket om end på forskellige niveauer. 

Nogle mener at kunsthåndværk er en ”reason to go” for Bornholm, mens andre mere ser kunsthånd-
værk have en understøttende værdi for gæsten, der er på øen. Når de skal pege på hvorfor, at de så 
ikke bruger kunsthåndværket i før, under og efter et besøg, så peger de på flere forhold; 

• Fokus i markedsføringen er rettet mod overnatningsproduktet 

• Der er ikke volumen nok i kunsthåndværk 
• Kunsthåndværkerne har en forpligtelse til at række ud mod overnatningsstederne 

Transportørerne gør også klart, at kunsthåndværk ikke indgår som en aktiv del af deres markedsføring. 
De har dog på forskellig vis alligevel forsøgt at understøtte kunsthåndværket på øen, eksempelvis gen-

nem Juleskibet og gennem økonomisk støtte til Kulturugen. En anden transportør bruger aktivt Kunst-
runden og Kulturugen i deres markedsføring. De peger på vigtigheden af, at man understøtter hinan-
den og hjælper hinanden gennem samarbejde. 
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En detailhandelsrepræsentant peger på, at man har forsøgt sig med samarbejde i forskellige konstella-
tioner. Vedkommende peger på, at kunsthåndværkerne skal byde ind med de nødvendige leveringer. 
Oplevelsen er, at alene de store og meget veletablerede kunsthåndværkere kan levere ind på opgaven. 
Der peges på, at formidlingen af kunsthåndværk koster tid for detailhandlen. Det betyder, at der også 
forventes en vis fortjeneste. Ting der sælger sig selv nemt, er det nemmeste at arbejde med. Igen peges 

på vigtigheden af samarbejde og fornøjelsen ved at lykkes sammen.   

En oplevelsesleverandør vil gerne etablere et tættere samarbejde med kunsthåndværkerne. Dialogen 
er i gang i forhold til eks. at sikre fade og krukker fra bornholmske leverandører og dermed give en 

mere helstøbt bornholmsk oplevelse. Leverandøren er en aktiv part i Kulturugen med en egen event. 
Kunstrunden indgår ikke i Gaardens formidling og/eller markedsføring. En anden oplevelsesleverandør 
vil gerne gøre mere, end det der allerede gøres og peger på den unikke position vi sidder i som ø grun-
det kunsthåndværket. De formidler i nogen grad kunsthåndværk via sociale medier, men mere kan gø-
res iflg. dem selv. En oplagt mulighed i denne sammenhæng er desuden at historien om, at Bornholms 
Regionskommunes gave til alle brudepar er bornholmsk kunsthåndværk formidles i langt højere grad 

end tilfældet er i dag. 

For Kunstrunden har Destination Bornholm fået kortlagt de formidlingskanaler, de besøgende til Kunst-
runden maj 2018 nævner som dér, hvor de første gang fik kendskab til arrangementet. Af figur 16 ne-

denfor fremgår det, at omtale af arrangementet, fra venner, familie eller bekendte, er en vigtig kilde. 
Dette understreger betydningen af bornholmernes eget kendskab til – og positive oplevelse af – kultur-
events og kunsthåndværk, pga. deres vigtige rolle som formidlere.  

 

Figur 16. Kilder til kendskab til Kunstrunden. Fra Inzights (2018a) side 26. 
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5 Visioner for synliggørelse af Bornholms kunsthåndværk og 
WCR 

I denne del af rapporten præsenterer vi visioner og forslag til styrkelse af synliggørelsen af Bornholms 

kunsthåndværk i forhold til turisterhvervet – både generelt, og i forbindelse med den nye titel som 
World Craft Region. Vi præsenterer visionerne fra hhv. kunsthåndværkere, kulturinstitutioner og fra tu-
rismeaktører.  

Som allerede nævnt har historien om at Bornholm er blevet udnævnt til at bære titlen ”World Craft Re-

gion” været emne for besøgende journalister og medier siden Bornholm opnåede titlen i efteråret 
2017, og omtalen heraf og kunsthåndværket på Bornholm har været eftersøgt på Bornholm.info. Det er 
med andre ord en historie, som medierne og visse af gæsterne er interesseret i. Det er et positivt ud-
gangspunkt. Imidlertid er der blandt de centrale aktører en vurdering af, at Bornholm endnu langt fra 
udnytter potentialet for synlighed og attraktivitet som destination på dette felt til fulde – og derfor er 

det interessant at spørge nærmere ind til, hvordan dette så kan udnyttes bedre.  

5.1 Visioner fra kunsthåndværkerne  

5.1.1 Forslag til synliggørelse af Bornholms kunsthåndværk til turister 
Alle de 45 interviewede kunsthåndværkere fra ACAB er blevet bedt om at komme med forslag til synlig-
gørelse af Bornholms kunsthåndværk og kunsthåndværkere i forhold til turister. De er også blevet 
spurgt om forslag til, hvad Bornholm (altså en lang række ikke nærmere afgrænsede aktører på øen) 
kan gøre for at udnytte titlen som WCR. 

Svarene er grupperet efter virksomhedstypologien (se tabel 36), men ligesom ovenfor på den måde, at 
lignende forslag samles og præsenteres under den type, hvor de er foreslået første gang. 

I tabel 35 nedenfor er forslagene kondenseret og summeret. Dvs. forskellige versioner af samme for-

slag samlet ét sted, hvor det først optræder (hvilket betyder, at forslag bliver samlet i den ”type” hvor de 
først er modtaget). Det skal fremhæves, at flere anfører at de mener at synliggørelsen allerede fungerer 
godt, især gennem Grønbechs Gård og ACAB-folderen og dens store distribution.   

I tabel 36 er kunsthåndværkerne selv inde på at styrke markedsføringen, både gennem kuraterede ud-

stillinger, gennem lækkert formidlingsmateriale (fra lækre bøger til film) og ruter, der inviterer gæsterne 
ud på øen og ind i værkstederne, eventuelt med en genindførelse af Kunsthåndværkerbussen. Og vi-
suel formidling af at Bornholm er en WCR, både gennem bannere/skilte, formidling af historien på alle 
transportformer til øen, og gennem foldere og QR-koder, og gennem montre med ting. Der er også 
mange forslag om samarbejder i forhold til markedsføring af Bornholm som en kunsthåndværkdestina-

tion – i samarbejde med turistaktører og fødevareaktører – inklusive journalistbesøg, hvor kunsthånd-
værkerne byder ind med ressourcer der kan sikre opbygning eller styrkelse af personlige relationer. 
Den allerlavest-hængende frugt er formidling af Destination Bornholms nye platform, Bornholm.info, til 
kunsthåndværkerne. Mange kender den ikke, og efterspørger ting, som denne platform netop kan og 
skal (se afsnit 4.1.2). 
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Der tales også meget om samarbejder der sikrer, at kunsthåndværkernes ting ses/opleves i brug rundt 
omkring – på restauranter, hoteller, overnatningssteder, og det pointeres at det er vigtigt at finde de 
rette match. Måske er rådgivning eller procesfacilitering her noget, der kan løfte potentialet.   

Endelig pointeres det fra flere, at det er vigtigt at kunsthåndværket ikke forfladiges ved at blive blandet 
med billige souvenirs. Det er vigtigt at formidle, hvorfor tingene er kostbare, bl.a. gennem at give gæ-
sterne indblik i tilblivelsesprocessen. Dette går godt hånd i hånd med at styrke det oplevelsesøkonomi-
ske aspekt i kunsthåndværket; men spørgsmålet er, om kunsthåndværkerne kan trives med det. Her er 
måske tale om grader og om tilvænning; men kan være et emne for et fyraftensmøde i fx ACAB i samar-

bejde med fx Destination Bornholm og/eller CRT. 

Synliggørelse af Bornholmsk kunsthåndværk og WCR-titlen tænkes på flere måder, fra fælles emballage 
med visuel identitet, til kurateret vandreudstilling med tilknyttet formidling (plakater, journalist-kontakt, 
TV osv.) som ambassadør, og også en længerevarende målrettet formidling af Bornholm som kunst-

håndværkerdestination, rette mod de særligt kunsthåndværk-interesserede grupper i ind- og udland, 
som en gruppe af kunsthåndværkere måske kunne forestå i strategiske samarbejder med andre er-
hverv (Turist- og fødevarer), hvis der fx kan opnås støtte til det. 
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Tabel 35: Forslag fra kunsthåndværkere til synliggørelse af Bornholms kunsthåndværk overfor turister 
Type Forslag 

1 At udnytte WCR-titlen i forbindelse med journalistbesøg eller -kontakter. Ønske om at annoncere mere, men ikke midler til det. Måske fælles WCR eller ACAB-embal-
lage (pose). Sørge for at sikre det høje faglige niveau. Visuel identitet på emballage. Sørge for at historien om ACAB/kunsthåndværk er på fx færgen, hoteller, lufthav-
nen – alle de steder, hvor folk ankommer - og at der er montre med ting og en folder om WCR. Udnytte de oplevelsesøkonomiske aspekter af kunsthåndværket, med fx 
værkstedsbesøg og ’artist talks’ og events hvor udførelsen af kunsthåndværket vises. Lanceringsevents af årets nye ”modeller” indenfor kunsthåndværk. Events og 
oplevelser. Grønbechs Gård gør det rigtig godt, og ACAB folderen ligeså. Kan de to styrkes? 

2 Markedsføring af Bornholm som Kunsthåndværker ø. Gøres bl.a. gennem product-placement: At kunsthåndværket bliver brugt (og set i brug) rundt omkring på øen, 
på restauranter og hoteller. Måske skal man tænke i sponsering fra Kunsthåndværkerne, eller samarbejder. Vigtigt at finde de steder, der passer ind i ens eget – hvor 
spiser den rigtige kunde. Dette er måske en proces, der kan inspireres til i fællesskab? Evt. samarbejder med de små, nye iværksættere, evt. samarbejde med Gourmet 
Bornholm eller BCB og en ’strategisk parring’. Der nævnes også mulighed for at placere kunsthåndværk der, hvor folk opholder sig (hoteller, dyrere sommerhuse?). 
Markedsføring gennem bog, fx ACAB kogebog (yndlingsretter serveret på kunsthåndværk) med Anders Beier og Sune Rasborg, eller en kaffebords-bog om øens kunst-
håndværkere historisk til nutid, inklusive landskaber, inspirationssteder osv. Guide eller kort med ”kunsthåndværker rute” – fx samarbejde med Tidende omkring 
”kunsthåndværkerkort”. Mulighed for at tænke samarbejder mellem ACAB foldergruppen og Tidende? ”Guidebook to the Makers”? Lave og formidle forskellige ”ruter” 
til kunsthåndværk… den korte, den lange, den nordlige, den sydlige, 5-10-15; tematiseret efter materialer eller inspiration eller type. QR koder. App. Vise turisten vej. 
Kunsthåndværker ”runde” i samarbejder med Destinationen; faste arrangementer for turister. Film på færgen om kunsthåndværk og WCR; eller udsmykning med 
lange fotostadier. Omtale af ACAB/WCR/Kunsthåndværk i DAT magasinet og i lufthavnen. Stickers på produkter om WCR/ACAB. Tænke fælles markedsføring af Born-
holms Kunsthåndværk større – så det ikke bliver den enkelte, men destinationen der markedsføres… der, hvor der er kunsthåndværk interesserede, både nationalt og 
internationalt. Kunne ske gennem grupper af kunsthåndværkere, der arbejder for at skabe synliggørelse over et par år. Måske med fonds-støtte? Samtænke med 
turisme og fødevarer (foldere og smagsprøver med… og folk?). Fællesbutik med Bornholms kunsthåndværk, men ikke nødvendigvis på Bornholm, hellere i Køben-
havn… Eller anden fokuseret synliggørelse derovre. Synliggørelse af kunsthåndværket for vinter-turister (gerne gennem Bornholm.info).  

3 Medieeksponering for fx tyske turister inden de kommer hertil, fx gennem udlejningsbureauer (også i Tyskland). Husk at tjekke om ACAB folderen er på færgen til 
Sassnitz. Mere skiltning til Kunsthåndværkere. Mange bor ude på landet. Evt. et overordnet KHV skilt? Husk at det også skal kunne læses på engelsk. 
Vigtigt IKKE at blande kunsthåndværket med billige souvenirs. Forslag om at kunsthåndværkeren åbner deres værksteder og private hjem mere op – også markedsfø-
ringsmæssigt; formidler tilblivelsen af tingene. Giver god formidling af hvorfor tingene er kostbare. Journalistbesøg. 

4 Mulighed for salg af kunsthåndværk allerede på færgen? Synliggørelse af KHV allerede før eller ved ankomst til øen. Fælles-præsentation af bornholmsk kunsthånd-
værk i Velkomstcenteret. Mere personlige, sjovere skilte til de enkelte (åbne) værksteder. Analyse af hvilke brochurer/foldere/pr-tiltag, der virker bedst (fx hvordan det 
kan være nogle kunsthåndværkere oplever at ”Bornholm 18” giver mere respons end Destinationens produkter). Gøre brochurerne endnu mere lækre, inkl. ACAB 
folderen. Interesse for at undersøge, hvad man rent kundemæssigt får ud af at have en udstilling, fx på Grønbechs Gård. Mere digital synliggørelse (Apps, websites). 
[Igen – Bornholm.info kendes og bruges kun af at fåtal af kunsthåndværkerne – her er en lavt hængende frugt at plukke gennem at udbrede kendskabet til platformen 
hos kunsthåndværkerne]. Styrke Grønbechs Gård, så det fungerer bedre som kunsthåndværkets hus.  

5 Sikre, at Grønbechs Gård (GG) viser kunsthåndværk ”rent”, uden ulandsting. Biennalens fortælling om kunsthåndværk, placeret på Bornholm, er vigtig. Vigtigt at have 
aktiviteter med andre kunsthåndværkere udefra. Banner eller lign., så folk ved at de ankommer til en WCR når de ankommer til Bornholm. Kuraterede udstillinger i 
smukke omgivelser, og god mediedækning (TV, journalister, plakater osv.). Vandreudstilling i bestemt opstilling som ambassadør. Fællesbutik for Kunsthåndværk. 
Genindføre kunsthåndværkerbus. 
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Tabel 36: Forslag fra kunsthåndværkerne til Bornholms udnyttelse af WCR-titlen, inkl. egne mulige input 
Type Forslag KHV byder ind med 

1 Organisere særlig journalist-tour med fokus på kunsthåndværk. Invitere de dygtigste fag-journalister, fx Lotte 
Freddy. Sikre det høje kunsthåndværker niveau; passe på at det ikke bliver forfladiget (også indenfor ACAB). Over-
vejelser om behov for ”gen-kuratering” af medlemmer? Bruge WCR som mulighed for at formidle alle ACAB-med-
lemmers internationale kontakter og styrke de internationale forbindelser. Vigtigt samarbejde mellem ACAB og 
Destination Bornholm om WCR, fordi folk der kommer til Bornholm ikke nødvendigvis vil bruge penge på Kunst-
håndværk; men folk der ser det i brug på fx restaurant i København, de vil over og se hvor det kommer fra og 
købe det. Dvs. behov for mere markedsføring af Bornholm som kunsthåndværkerdestination udenfor øen. Kunne 
man fx lave Louisiana-butikken om til en ACAB butik i en periode? Formidle historien om WCR i DUB, og en opfor-
dring til at gæster ”køber en del af historien med hjem” (i stedet for souvenirs fra Kina). Gøre GG til huset for WCR-
titlen, for at kunne udnytte GG’s potentiale bedre (anses som ikke fuldt udnyttet pt). Målrette sig Louisiana-seg-
mentet blandt turisterne. Måske indlede samarbejde med Kunstmuseet. Studietur fra WCR Bornholm til studietur 
til anden WCR; og formidling og udstilling i forbindelse med dette. Forårs-og efterårs happenings, med lancering 
af nye ”kollektioner” af kunsthåndværk, ny mad, nye produkter, nye modeller. Fx ”Høstets produkter i ny-desig-
nede gin & tonic glas ;-) I samarbejde mellem ACAB, Gourmet Bornholm, Destination Bornholm, måske flere. Regi-
onale aktører. Fælles definition af WCR-titlen: Hvad den betyder, og hvad den indeholder på Bornholm (a la miche-
lin-stjerne). Fælles WCR emballage (visuel identitet) 

Kunsthåndværker tilbyder overnatning, så det også 
bliver en social oplevelse, der opbygger relationer. 
Medbringe Flyers (WCR flyer?) til kontakter, gallerier 
og butikker i udlandet. 
Indgå i særligt udvalg mht. udvikling af ideer om-
kring WCR 
Bidrage med Artist Talks. 
Stille store krav til os selv som KHV for at udnytte 
titlen; være stolte af den; fortælle om den; være 
med i annoncering på mange niveauer. 
 

2 Styrke markedsføringen af Bornholm som KHV-destination. Tage seriøst at vi er mange kunsthåndværkere, og at 
det er noget særligt. Der kommer folk udelukkende for at besøge KHV, fx fra Flow Gallery. Det giver stolthed og 
respekt. Bredt boost af markedsføringen (Destination Bornholm, officielle BRK, ACAB). Fx at alle journalister får 
tilbudt en Kunsthåndværk rute og information om WCR (inkl. besøg på Designskolen, Museerne, GG). At BRK gør 
opmærksom på WCR når de præsenterer sig fx på Christiansborg. Kunsthåndværk burde fylde lige så meget som 
gourmet. KHV på Destination Bornholms hjemmeside. Stickers i vinduerne hos alle ACAB-medlemmer; måske 
sticker på ting der sælges i andre butikker (andre steder)? Bruge WCR til at differentiere Bornholm yderligere fra 
andre turist-destinationer i Danmark. Film om KHV på færgen og artikel i DAT magasinet/lufthavnen 
Bog med det historiske, nutidige, værksteder, værkstedsfotos, skole, museer osv., gennemgang af lokale materia-
ler, geologi, naturgrundlag. Seriøs, coffee-table-agtig bog. Guide (a la mad-kort fra BHT) over KHV på Bornholm  
KHV bus/ekskursion fra Folkemødet. Arbejdsgruppe i ACAB om internationale kontakter og hvordan de kan bru-
ges i WCR regi. Delegationer fra Bornholm ud i verden; mere kommunikation internationalt; inklusive kommunika-
tion på engelsk på ACABs hjemmeside og Bornholm.info. Udnytte eksisterende internationale kontakter fx til Ja-
pansk keramik by; residency besøg og udvekslingsprojekter. Temarejser med fokus på WCR, med værkstedsbe-
søg. Digital guide/platform til kunsthåndværk inkl. åbningstider, kontaktinfo mv. så det er nemt at finde uanset 

At alle ACABere sætter WCR og ACAB logo på deres 
egne hjemmesider 
Gerne bidrage til bog. 
Åbner gerne værksted for tema-busture. 
Deltage i WCR gruppe, fx arrangere delegations-
rejse fra Bornholm 
Artist talks for fx tema-busture. 
Arrangere workshops 
Lave hjemmeside på engelsk og søgeoptimere den 
– men kræver hjælp. 
Give interview til bog-projekt. 
Bruge eksisterende internationale kontakter bl.a. i 
japansk keramikby Mashico.  
Bidrage til udvikling af ”retningslinjer” for WCR og 
formidling heraf. 
Kvalitetsfotos. 
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hvornår på året man kommer (inkl. museer og institutioner). Bruge WCR-titel til at udvide sæson. Udvikle ”ret-
ningslinjer” for WCR. Manifest, dogmeregler, værdigrundlag, kriterier… Udvikle materiale alle ville kunne bruge i 
formidling af WCR.  

3 Samarbejdende formidling af KHV sammen med turist- og gourmet-aktører. Artist in Residence program for at invi-
tere dygtige kunsthåndværkere fra resten af verden? Udveksling og relationer. Hjorts som omdrejningspunkt. 
Tænke stort. Evt. også samarbejde med kunstnere, der kommer herover og maler? Samarbejder med fx restau-
ranter, så når man kom derfra, fik man rabat hos en given kunsthåndværker… og vice versa). Gensidig henvisning 
til hinanden. Kunne Destinationen hjælpe her? Rute ”fra bord til mave” – hvor folk ser stellet blive lavet, og så spi-
ser på det på restaurant senere… Arrangere stor KHV-festival eller lign. Fx Danmarksmesterskab i drejning og 
Craft Week i Nexø. Markedsføre Nexø som mekka for kunsthåndværk? Markedsføre naturen på Bornholm i for-
bindelse med WCR. Mesterlæreuddannelse – måske inspiration fra Norge og lave en nordisk ramme for (og sam-
arbejde om) mesterlæreuddannelser indenfor kunsthåndværk? Markere GG tydeligere som Kunsthåndværkets 
Hus.  

Bidrage med gode internationale kontakter mht. er-
faringsudveksling 
Artist talks 
Arrangere workshop på Designskolen i regi af WCR 
Bidrage til Artist in Residence projekt. 
Deltage i arbejdsgruppe for WCR-titlens brug 
Involvere Keramik-fabrikkens ejere 
Deltage i arbejdsgruppe om internationale forbin-
delser og brug af dem i forbindelse med WCR 
Udvikle klar definition af hvad WCR er 

4 Årlig Craft Festival på Bornholm. Samarbejde med andre WCR’s i forbindelse med biennalerne 
Månedlige arrangementer, på Højskolen eller i Møllen, artist talks, se teknikker i brug; drejning på Hjorts, Raku-
brænding udenfor Møllen; teknikker i tekstil… Messe-deltagelse for fx 8 ACABere, og tage af sted i WCR regi.  

Åbent hus 
Fællesudstilling, sjove events, pop-ups 
Arbejdsgruppe om events 
Vise teknikker 
Aktivitetskalender med WCR-relaterede events i 
Møllen. 
Internationale forbindelser 
’fange’ krydstogtsturister / arrangere en WCR tour. 
Være del af delegation med fælles-formidling 

5 Gøre opmærksom på titlen, formidle, støtte økonomisk. National og international markedsføring. Mere info om 
WCR på nettet! Studietur, fx til Irland. Sikre at KHV forbliver rent – ikke GG som ”kunsthal” eller med ulandsting! Se 
og bruge det lokale ler. Kontakt til kulturministeriet; støtte til at WCR-kunsthåndværkere kommer ud i verden? 
Bruge Møllen som seminar-center for WCR. Prestige-events, også med kunsthåndværkere ovrefra. Netværk –fx 
hvor WCR-personer kan overnatte hos andre WCR personer. 

Praktisk hjælp 
Bruge kontakter 
Storytelling, fx livshistorie; kunsthåndværker liv.  
Viden og kendskab til det lokale ler.  
Oversætte WCR materiale til japansk. 
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5.2 Visioner fra kultur- og uddannelsesinstitutionerne 
Kultur- og uddannelsesinstitutionerne er også interviewet om forslag til yderligere synliggørelse og 

markedsføring af kunsthåndværket på Bornholm samt hvilken rolle World Craft Region udpegningen 
kan spille både i forhold til denne synliggørelse, men også generelt for udviklingen af kunsthåndværket 
på Bornholm. 

5.2.1 Kultur- og uddannelsesinstitutionernes forslag til hvordan synliggørelsen og 
markedsføringen af kunsthåndværket kan styrkes 

Der er flere af forslagene stillet af kunsthåndværkerne selv der går igen hos kultur- og uddannelsesin-
stitutionerne. Dette gælder bl.a. mere udbredt og bedre anvendelse af sociale medier, især Instagram, 

flere presseture især målrettet special medier indenfor livsstil, kunst, design og kunsthåndværk samt 
markeder og messer. I forhold til sidstnævnte ser institutionerne dog ikke helt det store potentiale i en 
fælles indsats i forhold til markeder, mens de til gengæld ser et potentiale i en fælles messestrategi og –
indsats. Derudover ser de alle sammen, men især dem der er erfarne arrangører af udstillinger, også et 
potentiale i flere fælles rejsende udstillinger af bornholmsk kunsthåndværk eller kombinationen af 

bornholmske kunsthåndværkere med udenøs, nationale eller internationale kunstnere der udstiller 
sammen.  

Institutionerne peger også på et øget fokus på at trække kunsthåndværkere fra resten af Danmark eller 
udlandet til Bornholm på ophold og udveksling. De kommende Artist in Residence enheder på Hjorths 

Fabrik vil tilbyde sådanne faciliteter for keramikere. Men det kan også være udveksling direkte mellem 
kunsthåndværkere på Bornholm og kollegaer andre steder fra ligesom der kan være tale om Master 
Classes med de bedste af de bedste på Glas- og Keramikskolen.  

Det er således gennemgående for de yderligere forslag til synliggørelse, at der lægges vægt på aktivite-

ter der kan tiltrække besøgende med en særlig interesse for kunsthåndværk, enten som udøvende eller 
som ”special interest” turist eller at man gennem aktiviteter udenfor Bornholm kan skabe salgskanaler til 
tilsvarende målgrupper. Samtidig er flere af institutionerne selvfølgelig også selv afhængige af at være 
interessante besøgssteder for turister i almindelighed. Det fordrer også fortsat markedsføring og syn-
liggørelse gennem de eksisterende kanaler og medier. Både ift. tiltrækning af de særligt kunst-, design- 

og kunsthåndværksinteresserede gæster og en mere bred målgruppe ser institutionerne samarbejdet 
med Destination Bornholm som en afgørende faktor. Særligt ift. at arrangere presseture, understøtte 
brandingen af Bornholm i kraft af WCR udpegningen og synliggøre den store pallette af kunsthåndvær-
kere og –kunsthåndværksoplevelser på Bornholm anses Destination Bornholm for at spille en betragte-
lig rolle i samarbejde med kunsthåndværkerne og institutionerne. 

På andre områder, fx messeaktiviteter og kuratering af udstillinger mener institutionerne til gengæld, 
at der skal særlig indsigt og viden om kunsthåndværk og markedet for kunsthåndværk, herunder vær-
dikæderne samt netværk til for at kunne realisere flere af den type aktiviteter. Ift. messer foreslår Grøn-
bechs Gård en fælles flerårig strategi med fundraising til messedeltagelse, særligt udvalgt ift. markeder 
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og segmenter. Der skal være tale om messer målrettet high-end shops og gallerier, ikke engros (gift-
waremarkedet), turistmesser eller andre B2C (business-to-consumer) messer.  

Et par af udstillingsstederne ser også et potentiale i flere krydstogtsgæster, specielt de mindre, mere 

eksklusive krydstogtsskibe og derigennem vigtigheden af et samarbejde med Destination Bornholms 
krydstogtskoordinator i den forbindelse.  

Bornholms Kunstmuseum er med i Google Arts & Culture (https://artsandculture.google.com/; 

https://artsandculture.google.com/partner/bornholms-kunstmuseum) og forslår det udvidet til Born-
holms kunsthåndværkere som led i synliggørelsen af WCR udpegningen. Bornholms Kunstmuseum har 
endvidere gode erfaringer med at bruge Instagram, hvor det er lykkedes også at få eksterne parter til at 
bruge #. Det kunne også bruges til at skabe opmærksomhed omkring WCR udpegningen og Bornholms 
særlige status som kunsthåndværker-ø.  

Hjorths Fabrik mener, at man samlet kan gøre noget mere på eventdelen, både på øen og udenfor i 
fællesskab. Her bruger Hjorths Fabrik eksempler på hvordan de selv arbejder sammen på tværs af af-
delingerne i Bornholms Museum som paralleller til hvordan kunsthåndværkerne kunne arbejde sam-
men på tværs eller med andre typer virksomheder.  

Flere af institutionerne og aktørerne udtrykker bekymring for om løbet er ved at være kørt for nyheds-
værdien af udpegningen til World Craft Region og har savnet, at regionskommunen fulgte op på arbej-
det med at lave ansøgningen og koordinere værtskabet for bedømmelseskomiteen ved at koordinere 
en brandingindsats der omfatter fælles fortælling om Bornholm som kunsthåndværkerregion, udarbej-

delse af grafisk udtryk og retningslinjer for anvendelsen. Der er enighed om, at det stadig har stor be-
tydning, som fortsat kan udnyttes markedsførings- og udviklingsmæssigt, at Bornholm som det første 
sted i Europa har opnået udpegningen. Der er dog behov for en fælles strategi, visuelt udtryk og ret-
ningslinjer for hvad man må sige og gøre. 

Der udtrykkes også bekymring for Biennalens fremtid, idet den ved placering hos KADK kan risikere at 
blive nedprioriteret, når der skal spares og undervisning og uddannelse i sagens natur må prioriteres 
først. Derfor efterspørges det, sammen med forankring af arbejdet med WCR i fremtiden, at der sikres 
ressourcer til såvel arbejdet med Biennalen som opfølgning på udpegningen i form af en koordinator, 
facilitator eller lignende. 

Flere af institutionerne fremhæver også ”product placement”, som samarbejdet mellem Lov i Listed og 
Kadeau, som noget der kan have stor betydning både for den fælles fortælling om Bornholms kunst-
håndværks særklasse og for den enkelte kunsthåndværkers forretningsudvikling og som kunne frem-
mes yderligere.  

https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/partner/bornholms-kunstmuseum
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5.2.2 Kultur- og uddannelsesinstitutionernes visioner for hvordan World Craft Region 
udpegningen kan fremme synliggørelsen af kunsthåndværket og bruges til dets 
udvikling 

Flere af institutionerne og aktørerne peger på bevægelsen omkring madkulturen som nyttig inspiration 

for kunsthåndværket i opfølgningen på udpegningen til World Craft Region. Det er endvidere oplagt 
med et samarbejde med aktørerne indenfor fødevareområdet. Begge dele handler om kvalitet og det 
er lykkedes at italesætte Bornholm som et kvalitetsstempel i sig selv indenfor mad og fødevarer. Det 
burde også kunne lade sig gøre for kunsthåndværk. Det bliver også påpeget, at kunsthåndværket har 
mere værdi end bare oplevelsen og købet hos den enkelte kunsthåndværker. Der er tale om en kulturel 
kapital der kunne betegnes ”craftmanship” med en vigtig placering i kulturlivet og kulturen. Det bør 

man ikke bare anerkende og italesætte, så det bliver respekteret og derigennem bliver et endnu stær-
kere brand, men også bevidst understøtte med aktiviteter, fx ift.- børn og unge eller ift. kunsthåndvær-
kernes faglige udvikling. Kunsthåndværket har altid været en del af Bornholms brand, men det kunne 
godt trænge til et boost, hvilket WCR passende kunne være anledning til.  

De interviewede har flere forskellige inspirationskilder til hvordan udviklingen kunne konceptualiseres 
eller organiseres. Flere ser organiseringen, styrken og fundraisingen omkring Gourmet Bornholm som 
et mål for udviklingen af ACAB og WCR udpegningen. Andre peger på succesen i Kolding med at positio-
nere sig ift. design, hvilket bl.a. har bredt sig ud i erhvervslivet og uddannelser gennem initiativet De-
sign2Innovate. Kolding har i dag en regional position som Syddanmarks designhovedstad. Tilsvarende 

kunne Bornholm opbygge en position som craftmanship region med udgangspunkt i WCR-titlen, base-
ret på alle de eksisterende ressourcer og kapaciteter. Både Gourmet Bornholm og Design2Innovate er 
realiseret gennem strategisk fokus og tilvejebringelse af midler til udvikling og koordination. Dette an-
erkendes af de interviewede og der er enighed om, at det vil kræve en tilførsel af ressourcer for at 
kunne drage fuldt udbytte af WCR-titlen og mobilisere den til yderligere udvikling af kunsthåndværket.  

Flere af institutionerne peger i den forbindelse på behovet for en specialiseret erhvervsservice med 
indgående kendskab til kunsthåndværk, dets forretningskoncepter og værdikæder samt drivkræfter og 
motivation hos kunsthåndværkere for at kunne hjælpe de kunsthåndværkere der er motiveret for 
vækst med deres virksomhedsudvikling. Lederen på Grønbechs Gård er certificeret som vækstkonsu-

lent svarende til de kompetencer Væksthusene tilbyder og ville kunne tilbyde specialiseret erhvervsser-
vice. En sådan specialiseret erhvervsservice ville også kunne bidrage til at organisere fælles markedsfø-
rings- og salgsindsatser som fx messer eller udvikling af udstillinger udenfor øen, hvilket anses for vig-
tige tiltag af både kunsthåndværkere og institutioner.  Glas- og Keramikskolen vil til gengæld kunne bi-
drage med specialiseret efter- og videreuddannelse. Der kunne også være tale om at lægge moduler af 

diplomuddannelser på skolen på Bornholm, men det kræver et vist antal deltagere for at kunne lade sig 
gøre med mindre man understøtter det særligt. Der er også mulighed for at arbejde yderligere med 
Master Classes formen og tilbyde flere. De er generelt meget efterspurgte og trækker folk til. For lokale 
kunsthåndværkere kan omkostningsniveauet dog være en barriere. 

Flere af institutionerne har også en forventning om, at titlen som World Craft Region kan tiltrække flere 
kunsthåndværkere til øen og nævner bl.a. Michael Geertsen der er internationalt anerkendt som nylig 
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keramikertilflytter af allerhøjeste kaliber, men også at uddannelsen på Bornholm bliver yderligere at-
traktiv. Her er det et privilegie og en stor fordel, at der er politisk opbakning og kort afstand til det poli-
tiske niveau. Det skal man forstå at gøre brug af og fortsat sikre. Regionskommunen ses ligesom Desti-
nation Bornholm som en meget vigtig partner i at udvikle videre på titlen sammen med kunsthåndvær-
kerne.  

Der bliver også peget på forpligtelsen til at formidle kunsthåndværk og kreativiteten som en del af 
Bornholm kulturelle kapital og historie i forhold til børn og unge. Der skal ikke bare være et kommerci-
elt sigte i opfølgningen på WCR-titlen og kunsthåndværkets videre udvikling, men også et kulturelt og 

dannende sigte med fokus på craftmanship og maker-kultur. 

5.3 Visioner fra Destination Bornholm og turismeaktører 
Destination Bornholm markedsfører som vist ovenfor allerede WCR og kunsthåndværk, og DB’s involve-

ring i nærværende undersøgelse er også et udtryk for organisationens interesse for og initiativ indenfor 
området.  

DB planlægger at opdele temasiden for kunst- og kunsthåndværk på bornholm.info i to, så kunsthånd-
værk får sin egen temaside. Desuden ønsker DB at arbejde yderligere med informationerne på siderne. 

I denne forbindelse understreger DB behovet for input fra kunsthåndværkerne selv, inklusive fra ACAB, 
om events, åbne værksteder, workshops m.v., men primært gennem etablering af profiler på platfor-
men bornholm.info og brug af eventkalenderen. DB anbefaler også, at de enkelte kunsthåndværkere 
og kulturinstitutioner selv omtaler WCR i deres events og virksomhedsprofiler på bornholm.info. Pt. er 
det kun Gudhjem Museum, der omtaler WCR. 

DB ønsker en ’ambassadør’ artikel, hvor en fremtrædende person indenfor feltet fortæller om nomine-
ringen til WCR og hvorfor det gør Bornholm værd at besøge, og hvilke steder man kan opleve grundene 
til at vi har fået titlen.  Se konceptet her (i anden sammenhæng): https://bornholm.info/guide-bombard-
afiskeri-paa-bornholm/ . Drøftelser tages med formanden for ACAB om hvem der kan være ’ambassa-

dør’. 

For at styrke synligheden af kunsthåndværket overfor turister og besøgende ønsker Destination Born-
holm at den specialiserede kunsthåndværker brochure, der udgives af ACAB selv, også udarbejdes på 
engelsk til brug for bl.a. udlevering i turistinformationer til udenlandske gæster, og til brug for uden-

landsk presse. I det hele taget efterspørges flere input fra kunsthåndværkerne til DB for at DB kan 
styrke sin formidling af kunsthåndværket. 

5.3.1 Opbygning af viden om kunsthåndværk hos turismeaktørerne 
De gennemførte interviews med turismeaktører peger på, at der er et stort behov for at øge kendska-
bet til Bornholms kunsthåndværk, og dets excellence på internationalt plan, hos turismeaktører og per-

sonalet i turismebranchen, for at disse kan formidle kunsthåndværket bedre, og derved være med til at 
guide turisterne ud til kunsthåndværkerne, og være med til at formidle historien om Bornholms kunst-
håndværk og øens fornemme World Craft Region titel. Som det også gøres opmærksom på tidligere, 

https://bornholm.info/guide-bombardafiskeri-paa-bornholm/
https://bornholm.info/guide-bombardafiskeri-paa-bornholm/
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har alle turismeaktørerne, bortset fra sommerhusudlejningsbureauer, en stor grad af kontakt med 
øens gæster, og er derfor et meget vigtigt led i formidlingen til gæsterne.  

Gennem dialog om hvad man kunne gøre for at skabe en større viden på tværs af det bornholmske tu-

risterhverv, kommer en række ideer; 

• En rundtur for servicerende personale med udvalgte kunsthåndværkere fra år til år. Turen bør 
gennemføres henover vinteren eller foråret.  

• Nyhedsbreve med hemmelige oplevelser. Kunsthåndværkerne eller deres organisation skal 
fodre turisterhvervet med historier. Sandvig gruppens mailudsendelse fremhæves som forbil-
lede for en enkel og simpel form for orientering. 

• Kunsthåndværkerne kunne på skift åbne deres værksteder og gøre opmærksom på det. 
• Generelt skal kunsthåndværkerne have opmærksomhed omkring behovet for at få information 

ud til blandt andet overnatningsstederne.  

• Udarbejdelse af aktivitetskalender/oversigt i forhold til kunsthåndværk. 
• ‘Bornholm på Bornholm’ - så vi kan lære hinanden bedre at kende 
• Udstillinger på centrale steder på øen 

En af de interviewede opfordrer til, at kunsthåndværkerne i højere grad bliver dygtigere til at række 

hånden ud mod samarbejder. Der er alle muligheder for at forsøge at påvirke samarbejdspartnere i 
dagligdagen.  

5.3.2 Forslag til indhold i kunsthåndværksformidling 
Overnatningsstederne peger alle på, at de uden tvivl med fordel kunne gøre mere i forhold til formid-
ling af kunsthåndværket. Blandt de adspurgte nævner en enkelt aktør, at man laver pakkesalg, hvor 

Bornholms Museums 4 steder indgår. Transportørerne burger – ud over kulturuge og kunstrunden – 
ikke kunsthåndværk direkte i deres markedsføring. De peger på vigtigheden af, at man understøtter 
hinanden og hjælper hinanden gennem samarbejde. En detailhandelsrepræsentant peger på, at man 
har forsøgt sig med samarbejde i forskellige konstellationer, men oplever at det kun er de store og me-
get veletablerede kunsthåndværkere der kan byde ind med de nødvendige leveringer af “oplevelser”. 

Med andre ord er der rum for udvidelse af samarbejder, hvis kunsthåndværkerne byder ind med flere 
‘sikre’ og programsatte oplevelses-aktiviteter. En oplevelsesleverandør vil gerne etablere et tættere 
samarbejde med kunsthåndværkerne. Dialogen er i gang i forhold til eks. at sikre fade og krukker fra 
bornholmske leverandører og dermed give en mere helstøbt bornholmsk oplevelse. Leverandøren er 
en aktiv part i Kulturugen med en egen event. Kunstrunden indgår ikke i Gaardens formidling og/eller 
markedsføring. En anden oplevelsesleverandør vil gerne gøre mere, end de der allerede gøres og peger 

på den unikke position vi sidder i som ø grundet kunsthåndværket. De formidler i nogen grad kunst-
håndværk via sociale medier, men mere kan gøres iflg. dem selv. En oplagt mulighed i denne sammen-
hæng er desuden at historien om, at Bornholms Regionskommunes gave til alle brudepar er born-
holmsk kunsthåndværk formidles i langt højere grad end tilfældet er i dag. 
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5.3.3 Turismeaktørers forslag til formidling af World Craft Region-titlen 
For langt størstedelen (2/3 dele) af de interviewede turismeaktører er WCR et ukendt begreb. Gennem 
dialog om titlen udtrykker alle interviewede, at udnævnelsen har et stort potentiale og naturligvis er en 
historie, der skal fortælles. Blandt budene på hvad man som en del af værdikæden kunne have brug for 
er følgende bud; 

• En enkel og nemt forståelig fortælling 
• Grafisk materiale samt billeder til brug på hjemmesiden 
• Skilt hos kunsthåndværkere 
• Brug af de sociale medier hvor kunsthåndværk og WCR fortællingen ville egne sig. Fokus på slow 

living, autenticiteten i kunsthåndværket, kvalitet fremfor kvantitet.  

• Udsendelse via nyhedsbreve. Både i forhold til turister og erhverv. 
• En fælles workshop. 
• Journalistture 

Interviewrækken peger på, at der er en mangel på samspil mellem kunsthåndværkere og turisterhverv. 

Der peges på en lang række gode og spændende ideer til, hvordan man kan styrke samarbejdet, styrke 
indsigten og markedsføringen af World Craft Region og dermed få en stærkere fortælling om kunst-
håndværk på Bornholm, som hele øen er formidler af. Langt størstedelen af de interviewede anerken-
der betydningen af kunsthåndværk som en styrkeposition for Bornholm, som vi godt kan få mere ud af, 
end vi gør i dag. 

Gennem det forløb det har været at gennemføre nærværende undersøgelse er der identificeret en 
række oplagte samarbejdsflader mellem ACAB og DB, og der har allerede været drøftelser om følgende 
samarbejder:  

• Informationsmøder mellem DB og ACAB 
• Møde om digitale muligheder i DB regi herunder bornholm.info især. Her vil der blive fokuseret 

på individuel hjælp til at komme i gang 
• Fælles indsats med henblik på at skabe bedre kommunikationsmateriale – herunder særlig bil-

leder fra ACABere der er medlemmer i DB. 

På den lidt længere bane er om talt følgende mulige samarbejder: 

• Flere billeder der understøtter ø-fortællingen om kunsthåndværk og WCR 
• Et fælles magasin i lighed med Mad og Mennesker blot i en kunsthåndværk kontekst 
• Intensiveret presse 
• Pop up events/mindre arrangementer 

  



87 
 

Konklusioner og anbefalinger 
På baggrund af den analyse, vi har gennemgået ovenfor, præsenterer vi her en række overord-
nede konklusioner og mere detaljerede anbefalinger til fremtidige indsatser hen imod at få gjort 
World Craft Region titlen til et aktiv til gavn for hele Bornholms erhvervsudvikling, med særligt 
fokus på ACAB-medlemmer, kulturinstitutioner og turismeaktører.  

 

Foto: Sol over Gudhjem, kokkekonkurrence 2018. Hovedret Dak Wichangoen.  
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Som nævnt i introduktionen er Bornholm den første ø i verden og det første sted i Europa, der fik WCR-
titlen. For ikke blot at være ’first-mover’ af navn, men også af gavn, haster det med at udvikle og synlig-
gøre Bornholms styrkeposition på dette område, både nationalt og internationalt. Samtidig skal man 
huske, at på en international bane har Bornholm ganske vist en helt særlig kombination af kvalitet, tæt-
hed og bredde i kunsthåndværk (indenfor såvel niveau som materialer), men i forhold til økonomisk 

opbakning og synliggørelse får mange af de områder, vi kunne sammenligne os med (som fx nye WCR’s 
i Europa) støtte på et helt andet niveau. Derfor drejer en væsentlig del af anbefalingerne sig om at sikre 
ressourcer til koordination af indsatser indenfor områderne kommunikation, kompetenceudvikling og 
kommercialisering der alle tilsammen vil kunne øge værdien af kunsthåndværket på Bornholm for 
Bornholm og afledt heraf for Danmark. Anbefalingerne går dog også i vid udstrækning på, at de forskel-

lige grupper af aktører allerede nu kan gøre meget selv for at styrke ikke mindst kommunikationen på 
de interne linjer på øen. Anbefalingerne vedr. kommunikationsindsatsen drejer sig selvfølgelig også om 
den eksterne kommunikation gennem markedsføring og branding ift. både turister, special interest mål-
grupper som kunstinteresserede og samlere, nye kunsthåndværkvirksomheder og tilflyttere. 

Ift. kompetenceudvikling er anbefalingerne særligt rettet mod erhvervsfremmesystemet, Glas- og Kera-
mikskolen inkl. moderinstitutionen KADK, kunsthåndværkerne selv og Destination Bornholm. Igen er 
der en række tiltag, som umiddelbart kan igangsættes, mens andre aktiviteter ville kræve flere ressour-
cer og længere forberedelse for at kunne komme i gang.  

Tilsvarende på kommercialiseringsområdet. Der er forhold, som den enkelte kunsthåndværker med 
støtte fra fx en specialiseret erhvervsservice ville kunne tage hul på, som fx prissætning, virksomheds-
driftsmæssige redskaber og forretningsudvikling orienteret mod salg. Det kunne også være gennem 
samarbejde med turismeaktører og Destination Bornholm at få flere gæster forbi værksted og butik, og 
en øget synlighed – individuelt og som del af en destinationsmarkedsføring. Et område der til gengæld 

ville kræve en længere vedholdende indsats ville være øget eksport forstået som salg via gallerier og 
high-end shops på udenlandske markeder opdyrket gennem deltagelse i high-end messer.      

Rapportens konklusioner og anbefalinger adresserer aktiviteter og indsatser på forskellige niveauer. 
Først den enkelte kunsthåndværkervirksomhed og samarbejder mellem kunsthåndværkervirksomhe-

der. Dernæst et niveau der involverer turismeaktører og kulturinstitutioner, efterfulgt af et ø-niveau der 
inkluderer BRK, som er titel-indehaveren og derved en meget centralt placeret aktør. Til sidst det natio-
nale og internationale niveau, dvs. et niveau der inddrager relationer mellem aktørerne i de tre forud-
gående niveauer og omverdenen.  
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Figur 1: Undersøgelsens niveauer: Kunsthåndværkervirksomheder; samarbejdsniveau; ø-niveau; omverdensni-
veau.  
 

Et praksisfællesskab opstår, når interaktionen mellem mennesker, aktiviteter og omverdenen udvikler 
sig til et system af relationer, kendetegnet af fælles værdier, sprog og at man gør ”noget” sammen. I et 

praksisfællesskab deler man ressourcer, redskaber og metoder. Man kan således betegne kunsthånd-
værket på Bornholm som et praksisfællesskab. Sådan et praksisfællesskab har selvfølgelig også relatio-
ner ud og ind af praksisfællesskabet. Det er disse relationer der løbende er med til at udvikle praksis-
fællesskabet.   

Samtidig kan ”kunsthåndværkssystemet” på Bornholm og dets mange relationer såvel på Bornholm 
som til omverdenen, nationalt og internationalt, samlet set beskrives som en klynge. I dette tilfælde 
dog en klynge, hvis kernevirksomheder og iværksætteri i høj grad er livsstilsmotiveret, som det også 
tydeligt fremgår af undersøgelsens interview med kunsthåndværkerne. Selvom udgangspunktet alt-
overvejende er livsstilsmotiver, kan klyngens udvikling ikke desto mindre indebære både erhvervsud-

vikling, bosætning og fremvækst af nye virksomheder og aktører med tilknytning til kunsthåndværket.  

Svaret på hvordan WCR-titlen kan blive til gavn for hele Bornholm gennem på den ene side en styrkelse 
af kunsthåndværkerne og på den anden side en øget synliggørelse af kunsthåndværket i relation til tu-
rismen, kan sammenfattes til fire K’er: 

• Kommunikation 
• Kompetenceudvikling 
• Kommercialisering 
• Koordination 
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Bornholms styrkeposition og praksisfællesskabet indenfor ”craftsmanship” og kreative virksomheder 
kan også med fordel tænkes ind i såvel ungdomsuddannelser som fremtidig erhvervsservice. 

I figur 2 er alle relationerne og elementerne i Bornholms kunsthåndværkerklynge sammenfattet, base-

ret på kortlægningen i undersøgelsen. Den tydeliggør grundlaget for Bornholms særlige styrkeposition 
og hvorfor vi helt berettiget har opnået WCR-titlen som den første region i Europa og første ø i verden. 
Figuren synliggør også hvordan kunsthåndværkets eget lokalt forankrede praksisfællesskab, ”crafts-
manship” er forbundet til andre praksisfællesskaber, især turismens praksisfællesskab. 

 

Figur 2: Kunsthåndværkerklyngens diamantmodel inspireret af Porters diamantmodel og baseret på ”Fritids-
klynger” af Jens Kaae Fisker (2016). 
 

Denne fortættede og samtidig stærkt eksternt forbundet (translokale) klynge demonstrerer også beho-

vet for koordination der kan drive den strategiske udvikling. At styrke relationerne på kryds og tværs 
gennem pilene vil være det, der samlet set fører til vækst og udvikling. De fire K’er, Kommunikation, 
Kompetenceudvikling, Kommercialisering og Koordination, er alle indsatsområder der netop vil styrke 
strømmene gennem pilene. 

Anbefalingerne på tværs af indsatsområderne (Kommunikation, Kompetenceudvikling, Kommercialise-
ring og Koordination) og niveauerne samt aktørerne er sammenfattet i tabellen til sidst i rapporten, 
men gennemgås også mere detaljeret i Kapitel 7 Anbefalinger. 
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6 Hovedkonklusioner 
 

Der er stor turisme- og 
brandingmæssig værdi 
for Bornholm af at 

have kunsthåndværk – 
selv om mange kunst-
håndværker-virksom-
heders økonomi er lille 

Bornholm er begavet med en lang række af højt kvalificerede kunsthånd-
værkere især indenfor materialerne keramik, glas, tekstil, træ og metal. 
Mange af kunsthåndværkerne er kendt internationalt, og det er en gruppe, 

der har meget stærke internationale forbindelser i hele verden. Det kunst-
håndværkermæssige niveau og anerkendelsen afspejler sig dog for de fær-
reste i store omsætninger fra deres kunsthåndværkervirksomheder. Det er 
således ikke gennem den direkte omsætning i kunsthåndværkernes egne 
virksomheder, som i 2017 var på knap 28 millioner kroner, deres værdi for 

Bornholm primært skal måles, selv om det absolut er en parameter, som 
de fleste kunsthåndværkere gerne ser stige. Kunsthåndværkernes virksom-
heder skaber egne arbejdspladser til de 45 interviewede kunsthåndvær-
kere (evt. med i forskellige kombinationer med supplerende arbejde), samt 
for 40 ansatte (svarende til 17,89 ansatte årsværk). Imidlertid er kunst-
håndværk en sektor, der med sit store oplevelsesøkonomiske element har 

en vigtig betydning for turismesektoren. Samtidig er brugsting i især kera-
mik og glas ofte forbundet til måltidets æstetik og er således allerede i et 
tæt samspil med de lokale kvalitetsfødevarer og den succes bornholmske 
gourmet-kokke har på Bornholm – såvel som udenfor øen. 

Behov for WCR mar-
kedsføringspakke  

Samtlige interviewede aktører omtaler på den ene eller anden måde beho-
vet for en markedsføringspakke af WCR, for at gøre titel til noget, der dels 
bliver kendt og dels får praktisk betydning for kunsthåndværkerne og tu-
ristaktørerne, og dermed blive til gavn for Bornholm. 

Kunsthåndværkere, tu-
rismeaktørerne og kul-
turinstitutioner ønsker 
at styrke deres samar-
bejde omkring World 

Craft Region titlen 

Helt overordnet ønsker såvel kunsthåndværkere som turismeaktørerne og 
kulturinstitutioner at styrke deres samarbejde omkring World Craft Region 
titlen. For at muliggøre dette, er der behov for koordination fra officielt 
hold, fra BRK som titelindehaver. Såvel kunsthåndværkere som turismeak-
tører og kulturinstitutioner udtrykker også ønske om øget kendskab til og 

kommunikation omkring WCR, og en markedsføring af dette, ledet af titel-
indehaveren. Titlen som World Craft Region vurderes at kunne opnå stor 
effekt gennem øget synlighed og international anerkendelse, og blive en 
anledning til styrket samarbejde og videreudvikling indenfor og mellem 
øens kunsthåndværkervirksomheder og mellem dem og andre sektorer, 

såvel som samarbejder på internationalt plan – hvis der vel at mærke af-
sættes ressourcer til at understøtte dette. Dette forventes at kunne føre til 
en vis stigning i omsætning og beskæftigelse i branchen. Samarbejder med 
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turismebranchen forventes have en større regionaløkonomisk effekt, fx 
gennem brand-styrkelse og sæsonforlængelse, hvis branchen klædes til-
strækkeligt på til at kunne formidle såvel WCR-titlen og Bornholms særlige 
styrkeposition indenfor kunsthåndværk. Ydermere kan effekterne udmøn-
tes i øget kendskab til Bornholm og øget attraktivitet i forhold til at besøge 

eller bosætte sig på øen, fx også for nye eller allerede højt anerkendte dan-
ske eller udenlandske kunsthåndværkere.  

Kunsthåndværkets 

samfundsøkonomiske 
betydning for Born-
holm kendes ikke 

Størrelsen af alle disse forhold og dermed kunsthåndværkets samlede nu-

værende betydning for Bornholm kendes ikke. Der er heller ingen bud på, 
hvilke forventninger, man kunne have til udviklingen samt hvordan den 
kunne følges gennem udvalgte indikatorer over tid, efterhånden som der 
igangsættes strategiske udviklingsaktiviteter. WCC har anbefalet, at betyd-
ningen af kunsthåndværket synliggøres og følges som led i den strategiske 
udvikling afledt af WCR-titlen. For at forstå betydningen af det Bornholm-

ske kunsthåndværk for den lokale økonomi er det nødvendigt at inddrage 
afledte effekter – betydningen for Bornholm som turistdestination af at her 
er arbejdende værksteder at besøge; og at gourmet-oplevelsen på de gode 
restauranter understreges af æstetikken i de lokalt producerede tallerke-
ner, skåle og glas; og den brand-værdi det har for hele øen, at her er så 

mange og så dygtige kunsthåndværkere – både i forhold til attraktion for 
turister, men også i forhold til fx tilflytning og placering af events.  

5 typer af kunsthånd-
værkervirksomheder 

For at kunne håndtere den store mangfoldighed i såvel størrelse som am-
bitioner og motivationer, så vel som biografi, er der lavet en typologi af 

kunsthåndværkervirksomhederne på baggrund af interviews med 45 
ACAB-medlemmer. Denne typologi danner grundlaget for rapportens re-
sultater og analyse, og muliggør anbefalinger, der fokuserer på særlige seg-
menter indenfor den meget diverse gruppe af kunsthåndværkervirksom-
heder. De resulterende typer er vist i nedenstående tabel. 

  

Tabel 1: Typologi for kunsthåndværkervirksomheder 
Type Størrelse Navn Antal 

1 ’Store’ Veletablerede store virksomheder 5 

2 ’Mellem’ Dedikerede kunsthåndværkere med vækstpotentiale 11 

3 ’Mikro’ Dedikerede kunsthåndværker mikrovirksomheder med vækstpotentiale 10 

4 Kunsthåndværk som bibeskæftigelse 8 

5 Kunsthåndværkere med pension 11 
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Der er et udbredt øn-
ske om at øge indtje-
ningen fra sit kunst-
håndværk … 

Knap halvdelen af de interviewede kunsthåndværkere lever udelukkende 
af deres kunsthåndværk. Grundet den høje andel af ældre kunsthåndvær-
kere, og fordi nogle er i en livssituation hvor stabil indtægt prioriteres hø-
jere end muligheden for at skabe sine egne produkter, lever over halvdelen 
af de bornholmske kunsthåndværkere ikke af deres kunsthåndværk alene. 

To tredjelede af alle de interviewede kunsthåndværkere ønsker dog at for-
høje deres indtægt fra kunsthåndværk. Der er altså vilje til vækst. På må-
der, man selv ønsker at definere. At det ikke er alle, der ønsker at øge de-
res indtjening skyldes at en gruppe er tilfreds med deres nuværende ind-
tjening og ikke kan forestille sig at øge indtjeningen uden at skulle foretage 

ændringer i deres virksomhed, som de ikke finder attraktive. 

… gennem øget pro-
duktion og udvidelse; 
øget synlighed bl.a. 

gennem samarbejder 
med kokke, hoteller, 
osv.; og gennem øgede 
priser og mere sats-
ning på repræsentation 

de mest eksklusive ste-
der. 

Kunsthåndværkerne i de forskellige typer virksomheder har forskellige visi-
oner om hvordan de ønsker at øge deres indtjening. Hvor type 1 taler om 
øget websalg og eventuelt effektivisering af arbejdsgange, samt fornyelse 

indenfor design og kollektioner, taler dem fra type 2 der laver brugskunst 
om øgning af produktionen, eventuelt gennem outsourcing eller ansættel-
ser af flere medarbejdere, samt gennem yderligere samarbejder med re-
stauranter, kokke, hoteller m.v. Dem der satser mere på unika taler i stedet 
om at øge deres priser. Markedsføring er allerede meget i fokus og ønskes 

styrket. Kunsthåndværkerne i type 3 ønsker at kunne øge deres produktion 
og salg –helst direkte fra eget værksted. De unika-producerende kunst-
håndværkere i denne gruppe fokuserer på at producere mere til udstillin-
ger. De kunsthåndværkere, der pt. har kunsthåndværk som bibeskæfti-
gelse er typisk tilfredse med deres nuværende balance mellem lønarbejde 
og egen virksomhed. De ældste kunsthåndværkere overvejer at justere på 

prisen snarere end på produktionen, men generelt er det skaberglæden 
snarere end virksomhedsøkonomien, der er i fokus. 

Oplevelsesøkonomi i 

synergi med turisme-
sektoren: De arbej-
dende værksteder er 
vigtigste salgskanal for 
¾ af kunsthåndværker-
virksomhederne 

Det direkte salg af kunsthåndværk fra eget værksted/butik er den vigtigstes 

salgskanal for knap trefjerdedele af kunsthåndværkerne, hvilket også un-
derstreger forbindelsen til turismesektoren, grundet det store oplevelses-
økonomiske element i salget af kunsthåndværk. Der sælges dog gennem 
en lang række kanaler, inklusive gennem udstillinger, gennem at have ting i 
kommission i andres butikker (typisk meget specialiserede butikker) og i 
mindre grad gennem markeder og fællesbutikker. Seksten af de 45 inter-

viewede kunsthåndværkere solgte ting i udlandet i 2017. Nogle få har ud-
landet som deres primære marked, med op til 80% af deres salg. 
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Ønske om styrkede 
kompetencer til synlig-
gørelse og mere effek-
tiv virksomhedsdrift 
hos mange kunsthånd-

værkere.  

Kunsthåndværkerne efterspørger kompetenceudvikling indenfor deres fag, 
som skal være fagligt meget specialiseret og på et højt niveau, samt inden-
for tre hovedtemaer: 1) markedsføring (markedsføring generelt, brug af so-
ciale medier (inklusive introduktion til Destination Bornholms nye platform 
bornholm.info) og salg (inklusive kalkuler til prissætning)), 2) virksomheds-

tekniske redskaber som regnskab og budgetter (inklusive brug af budget-
ter til evaluering og effektivisering af arbejdsgange, markedsføringsudgif-
ter osv.) og bedre strukturering af tid; og 3) styrkelse af skriftlig præsenta-
tion til fx ansøgninger af legater.  

Størst ønske om kom-
petenceløft hos mikro-
virksomhederne med 
vækstpotentiale (type 
3, 4 og 2). 

Ønskerne til kompetenceløft er klart koncentreret i dels de dedikerede 
kunsthåndværkervirksomheder i vækstlaget (typer 2), og dels i mikrovirk-
somhederne i type 3 og 4. Ønsket om kompetenceløft er allerstørst i virk-
somhederne i type 3. Dette kan dels forklares med, at der her er mange af 
de unge kunsthåndværkere, der endnu er i fuld gang med – eller lige i be-

gyndelsen af – at opbygge deres kunsthåndværkervirksomhed, eller endnu 
fokuserer på lønarbejde, og føler at de mangler kompetencer for at kunne 
realisere deres drøm om at kunne leve af deres kunsthåndværk alene. 

Udbredt oplevelse af 
”ikke at tale samme 
sprog” som erhvervs-
fremme-konsulenter.  
Viden om erhvervs-
fremme-aktører er 

koncentreret hos de 
største kunsthåndvær-
ker-virksomheder. 

Set i forhold til det stærke ønske om kompetenceudvikling blandt kunst-
håndværkervirksomheder, er der et forholdsvis lavt informationsniveau 
omkring de ydelser som erhvervsfremmeaktører som fx BCB og VHHR kan 
tilbyde virksomhederne, og denne viden er koncentreret blandt de største 
virksomheder, hvor flere også har positive erfaringer med kontakt med er-
hvervsfremmeaktører. Erhvervsfremmeaktørerne og erfaringerne fra kon-

takt med dem får dog også mange frustrerede ord med på vejen, særligt 
centreret omkring en udbredt oplevelse af ”ikke at tale samme sprog”, og 
som kunsthåndværker hverken blive forstået eller tilbudt virksomhedsrele-
vante råd og information. Særligt det massive vækst-paradigme i erhvervs-
fremmeaktørernes aktiviteter gør, at mange kunsthåndværkere føler at det 

’ikke noget for dem’. Dette er ikke overraskende i betragtning af, at kunst-
håndværket og erhvervsfremmesystemet er to vidt forskellige praksisfæl-
lesskaber. For at erhvervsfremmesystemet kan blive relevant for kunst-
håndværkerne, er det påkrævet at det er specialiseret i den forstand, at 
der er branchekendskab og –forståelse, herunder af kunsthåndværkernes 
motivation. BCB’s nyest udviklede iværksætterprojekt, 588, ser ud til at ’tale 

kunsthåndværkernes sprog’ og erfaringer kan med fordel drages herfra og 
bruges i den øvrige rådgivning i forhold til kunsthåndværkere. BCB tilbyder 
fyraftenskurser og workshops indenfor relevante temaer, men grundet tid-
ligere negative erfaringer med erhvervsfremmeaktører, er der i en periode 
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behov for en særligt kunsthåndværker-rettet kommunikation, for at nå 
denne målgruppe. 

Behov for og interesse 

i videndeling – eventu-
elt som ERFA grupper? 

Undersøgelsen viser, at der er visse områder af fx virksomhedsudvikling, 

hvor der med fordel kunne videndeles mere mellem kunsthåndværkerne. 
Dette kan enten foregå uformelt gennem øget kontakt og netværk kunst-
håndværkerne imellem, eller måske bedre gennem mulig etablering af 
”erfa-grupper” som der pt. er etableret i klyngeudviklingsprojektet indenfor 
fødevareudvikling, drevet af Bornholms Landbrug. Behovet er nu identifi-

ceret, men at begynde at imødekomme dette behov vil kræve eksterne res-
sourcer, som fx en koordinerende ressourceperson. Indenfor faglig udvik-
ling er der stor interesse for sparring og videndeling kunsthåndværkerne 
imellem. 

Langt størstedelen af 
de interviewede turis-
mevirksomheder aner-
kender betydningen af 
kunsthåndværk som 

en styrkeposition for 
Bornholm, som vi godt 
kan få mere ud af, end 
vi gør i dag 

Interviewrækken af turismeaktører peger på, at der er en mangel på sam-
spil mellem kunsthåndværkere og turismeerhverv. Der peges på en lang 
række gode og spændende ideer til, hvordan man kan styrke samarbejdet, 
styrke indsigten og markedsføringen af World Craft Region og dermed få 
en stærkere fortælling om kunsthåndværk på Bornholm, som hele øen er 

formidler af. Langt størstedelen af de interviewede anerkender betydnin-
gen af kunsthåndværk som en styrkeposition for Bornholm, som vi godt 
kan få mere ud af, end vi gør i dag. Samarbejde mellem turismeaktører, 
kulturinstitutioner og kunsthåndværkere omkring øgning af kendskabet 
(internt) til øens kunsthåndværk og World Craft Region titlen fremhæves 
som et nødvendigt første skridt. Lige nu er kunsthåndværket at sammen-

ligne med en usleben diamant, som derfor ikke nødvendigvis vækker op-
mærksomhed for andre end kendere. 

Kunsthåndværkerne til-
byder at bidrage med 

mange ressourcer i 
synliggørelsen af WCR 
– økonomi må sikres 
fra anden side 

Der er blandt kunsthåndværkerne stor interesse i internationale samarbej-
der omkring WCR og kunsthåndværk i det hele taget, og kunsthåndvær-

kerne tilbyder selv mange ressourcer (om end ikke penge) i forbindelse 
med anvendelsen af WCR-titlen i en retning, der kommer til at styrke det 
bornholmske kunsthåndværk, synliggøre det, og bidrage til at flere kan 
leve af at være kunsthåndværkere. Imidlertid vil internationale samarbej-
der kræve økonomiske midler, som må sikres fra anden side. 

Kunsthåndværket er en 
del af Bornholms kultu-

Flere af kulturinstitutionerne har også en forventning om, at titlen som 
World Craft Region kan tiltrække flere kunsthåndværkere til øen og sup-
plere fødekæden fra Glas- og Keramikskolen. Regionskommunen ses lige-
som Destination Bornholm som en meget vigtig partner i at udvikle videre 
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relle kapital og WCR-tit-
len forpligter til at 
styrke og udbrede den 

på titlen sammen med kunsthåndværkerne. Der bliver også peget på for-
pligtelsen til at formidle kunsthåndværk og kreativiteten som en del af 
Bornholms kulturelle kapital og historie i forhold til børn og unge. Der skal 
altså ikke bare være et kommercielt sigte i opfølgningen på WCR-titlen og 
kunsthåndværkets videre udvikling, men også et kulturelt og dannende 

sigte. 

WCR-titlen styrker for-
tællingen af Bornholm 

som kunsthåndværker-
ø, hvis den bruges og 
markedsføringsaktører 
klædes godt på 

Fortællingen om Bornholm som kunsthåndværker-ø, er blevet yderligere 
styrket med titlen som WCR. Destination Bornholm markedsfører Born-

holm bl.a. som en kunsthåndværker destination. Medierne er interesse-
rede, der efterspørges materiale og søges information fra journalister, turi-
ster m.fl. Imidlertid viser interviews med udvalgte turistaktører, at turistak-
tørerne ikke føler sig tilstrækkeligt godt klædt på til at kunne ”viderefor-
midle” historien overbevisende og med tilstrækkelig autenticitet. Der er 
altså behov for at klæde denne vigtige gruppe bedre på, så de er bedre i 

stand til at formidle hvad Bornholms kunsthåndværk er, hvor det findes, 
og hvorfor Bornholm er blevet verdens første WCR. Gruppen er nøgleaktø-
rer i formidlingen af det Bornholmske kunsthåndværk til turister.  

Kun en tredjedel af 
kunsthåndværkervirk-
somhederne er bi-
dragsydere til Destina-
tion Bornholm 

I betragtning af at hovedparten af kunsthåndværkerne er optaget af at 
markedsføre sig overfor kunder og gæster, både nationalt og internatio-
nalt, er overraskende få kunsthåndværkervirksomheder bidragsydere til 
Destination Bornholm, hvilket er en barriere for formidling om kunsthånd-
værk på destinationsniveau. Særligt i virksomhedstyperne 2 og 3 er der et 
uudnyttet potentiale for synergi, vor medlemskab af DB og øget samar-

bejde vil kunne løfte formidlingen til fælles gavn og glæde. De meget be-
grænsede økonomier og markedsføringsbudgetter, særligt i type 4 og 5, er 
dog barrierer for nogle af kunsthåndværkervirksomhederne i disse typer. 

Gourmet Bornholm – 

en del af regional mad-
kultur – vigtig inspirati-
onskilde 

De seneste årtiers bevægelse omkring madkulturen kan bruges som nyttig 

inspiration for kunsthåndværket i opfølgningen på udpegningen til World 
Craft Region. Det er endvidere oplagt at søge at udbygge samarbejder med 
aktørerne indenfor fødevareområdet. Både mad og kunsthåndværk hand-
ler om kvalitet og det er lykkedes at italesætte Bornholm som et kvalitets-
stempel i sig selv indenfor mad og fødevarer. Det burde også kunne lade 

sig gøre for kunsthåndværk. Det bliver også påpeget, at kunsthåndværket 
har mere værdi end bare oplevelsen og købet hos den enkelte kunsthånd-
værker. Der er tale om en kulturel kapital med en vigtig placering i kulturli-
vet. Det bør man anerkende og italesætte, så det bliver respekteret og der-
igennem bliver et endnu stærkere brand. Kunsthåndværket har altid været 
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en del af Bornholms brand, men det kunne godt trænge til et boost, hvilket 
WCR passende kunne være anledning til. Flere af de interviewede aktører 
ser organiseringen, styrken og fundraisingen omkring Gourmet Bornholm 
som et eksempel til efterfølgelse vedrørende udviklingen af ACAB og WCR 
udpegningen. Der er således enighed om, at det kræver en tilførsel af res-

sourcer for at kunne drage fuldt udbytte af udpegningen og mobilisere den 
til yderligere udvikling af kunsthåndværket. 

Øget synlighed af 

kunsthåndværket ef-
terspørges af såvel 
kunsthåndværkere 
som turistaktører. 
Samarbejde om Born-
holm.info vil være en 

god start 

Styrket markedsføring og øget synlighed er dels noget kunsthåndværker-

virksomhederne ønsker i forbindelse med egen virksomhedsudvikling, og 
dels et meget massivt udtrykt ønske i forbindelse med hvordan WCR-titlen 
skal bruges til gavn for Bornholm. Der efterspørges fx en platform, hvor 
åbningstider, adresser, kontaktinfo, events m.v. er let tilgængelig for gæ-
ster året rundt, og en platform der formidler Bornholms kunsthåndværk 
både indenfor Danmark (på dansk) og internationalt (dvs. på engelsk og 

evt. andre sprog). Destination Bornholms nye platform, bornholm.info, kan 
meget af de der efterspørges, og har et tema dedikeret til kunsthåndvær-
ket. Platformen er ikke kendt blandt alle kunsthåndværkerne, men gennem 
interviews udtrykker to tredjedele stor interesse i at få en introduktion til 
platformen. Dette er et felt, hvor der er en oplagt mulighed for synergi, der 

bare venter på at blive realiseret gennem information til kunsthåndvær-
kerne om dels bornholm.info, men også om Destination Bornholms øvrige 
arbejde med at brande Bornholm som destination, inklusive kunsthånd-
værket, og hvad den enkelte kunsthåndværkervirksomhed kan få ud af et 
medlemskab af Destination Bornholm – men også betydningen for Born-
holm som kunsthåndværker destination (og som turistdestination gene-

relt)  af at der er et stort antal af kunsthåndværkere, der er så synlige som 
muligt, bl.a. på bornholm.info. Prisen på et medlemskab hos Destination 
Bornholm overstiger, trods differentierede priser, nuværende markedsfø-
ringsbudgettet i 10 af kunsthåndværkervirksomheder. Det vurderes dog at 
gennem formidling af DB’s markedsføringsindsats og den synlighed DB 

medlemmer får, vil flertallet af kunsthåndværkere se fordelene ved et 
medlemskab – i hvert fald i virksomhedstype 2 og 3. Type 4 afholdes må-
ske fra medlemskab af manglende faciliteter til besøg, og ikke alle i type 5 
ønsker stor eksponering. 

Synergimulighed vedr. 
samarbejde om bro-
churer om kunsthånd-
værk 

Et andet eksempel på mulig synergi ved et tættere samarbejde mellem 
ACAB og Destination Bornholm, der er identificeret i løbet af arbejdet med 
rapporten, er udgivelse og distribution af brochurer om kunsthåndværk på 
Bornholm. Det er et område, ACAB selv har varetaget i mange år, drevet af 
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en ulønnet arbejdsgruppe og ofte med eksterne tilskud fra fonde. Et even-
tuelt samarbejde mellem ACAB og Destination Bornholm om markedsfø-
ring af kunsthåndværket på Bornholm, og Bornholm som kunsthåndvær-
kerdestination, er i begges interesse, og vil kunne øge såvel volumen som 
samspil med andre markedsføringskanaler, ligesom det lige er gjort mel-

lem Destinationen og Gourmet Bornholm. Rapporten identificerer i øvrigt 
også bredere tværsektorielle samarbejder, hvor turismeaktører, kunst-
håndværkere og fødevaresektoren (særligt restauranter) udvikler samar-
bejder omkring såvel markedsføring som gensidig henvisning til hinanden, 
til fælles gavn og glæde. 

Interessefællesskab 
mellem kunsthånd-
værk og kulturinstituti-
oner: kunsthåndværks 

eller WCR ruter. 

Der er sammenfald mellem interesser mellem hhv. kunsthåndværkerne og 
kulturinstitutioner omkring øget synliggørelse af kunsthåndværkerne og 
kulturinstitutionerne fx gennem udarbejdelse af (flere) anbefalede ’ruter’ til 
kunsthåndværk-interesserede turister. Det kunne være forskellige geogra-

fiske, materiale-baserede ture; det kunne være temaer eller ’erfarne’ vs. 
’nye’ kunsthåndværkere, der blev præsenteret på en måde, der ledte den 
interesserede gæst videre. På samme måde er der forslag om at lancere 
WCR-ture eller mulighed for WCR gruppebesøg, fx i forhold til krydstogtstu-
rister eller andre grupper. Yderligere er der behov for øget kendskab og 

samarbejde mellem kulturinstitutioner og kunsthåndværkere. Igen er det 
vores opfattelse, at dette vil kræve en koordinerende person, ligesom der 
er det på fødevareområdet. 

Interesse for – og skep-

sis omkring – at ar-
bejde med bæredygtig-
hed 

Der er både interesse og skepsis omkring bæredygtighedsaspekter i kunst-

håndværk. Der er en oplagt mulighed for at videreudvikle kunsthåndværk i 
synergi med Bright Green Island strategien. Det er dog ikke nærmere kort-
lagt i denne undersøgelse. Samarbejder med KADK der har en stærk bære-
dygtighedsprofil (om end ikke på Bornholm) er en oplagt mulighed på 
dette felt. 

 

7   Anbefalinger 

1 Hovedanbefalingen fra undersøgelsen er, at BRK som titel-indehaver investerer i kunsthåndvær-
kerområdet ved at sikre midler til en ressourceperson, der i en længere periode vil have styrkel-
sen af samarbejdet omkring WCR-titlen internt på øen mellem forskellige typer af aktører, og 
styrkelsen af formidlingen af det bornholmske kunsthåndværk ud ad til som sit primære ar-
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bejdsområde, med udgangspunkt i anbefalingerne fra World Craft Council og nærværende rap-
port. Personen skal have kendskab til og interesse for området, og kunne samle trådene mellem 
de mange forskellige aktører og interesser ved at bygge bro mellem de forskellige praksisfælles-
skaber. Koordination og kontinuitet er vigtigt, da mange af de potentialer, som Bornholms styr-
keposition indenfor kunsthåndværk og WCR-titlen skaber, kræver tværsektorielle samarbejder 
for at blive indfriet. Tilførslen af ressourcer er nødvendig for at kunne høste praktiske fordele af 

Bornholms styrkeposition på kunsthåndværkerområdet, da mange af de udøvende kunsthånd-
værkeres økonomi er så lille, at ressourcerne prioriteres til faglig udvikling, på bekostning af så-
vel markedsføring som bredere destinations-løftende projekter. Centrale arbejdsopgaver omfat-
ter kommunikation mellem interne parter og til eksterne interessenter og målgrupper (fx gæ-
ster, eksterne kunsthåndværkere, andre WCR’s, kunsthåndværkermesser og –museer), og at 

sikre, at der bliver udarbejdet en kommunikationsstrategi for WCR. Koordination mellem aktører 
og sikring af fremdrift i initiativer vil være to andre hovedopgaver for ressourcepersonen, med 
udgangspunkt i anbefalingerne fra WCC-E juryen og nærværende rapport. Et fjerde vigtigt punkt 
vil være fundraising til fx effektueringen af en flerårig strategi for synlighed i forhold til udvalgte 
high-end segmenter af kunsthåndværk-kendere, fx gennem bornholmsk deltagelse i særlige in-
ternationale kunsthåndværker messer, markeder, gallerier m.v. 
På baggrund af erfaringer fra såvel Bornholms fødevaresucces som andre tværsektorielle of-
fentlige-private samarbejder der har vist, at et bredt ejerskab og engagement er afgørende for 
effekten af indsatsen, anbefales det, at en sådan sekretariatsfunktion ikke placeres i BRK’s egen 
organisation, men refererer til en styregruppe med repræsentanter fra BRK, ACAB, KADK, kunst-
håndværker-repræsentanter, DB, Bornholms Museer og Grønbechs Gård.  

Organisatorisk anbefales det at søge inspiration fra Foreningen Gourmet Bornholm her på øen, 
men også Design2Innovate i Region Syddanmark og der kan tænkes forskellige scenarier mht. 
hvem der påtager sig et arbejdsgiveransvar. Et scenarie kunne være, at opgaverne samles hos 
én fast person (som hos Foreningen Gourmet Bornholm), mens et andet scenarie kunne organi-
seres omkring delte opgaveløsninger i et netværksorienteret set-up, hvor de mere koordine-
rende og drivende opgaver ligger hos én person, fundraising-opgaver placeres hos BRK’s eksi-

sterende fundraiser og DB bidrager med turismemarkedsførings- og branding kompetencer. 
Det anbefales, at styregruppen definerer arbejdsopgaver og organisatorisk set-up samt hvor ar-
bejdsgiveransvaret bedst placeres. 

2 Det anbefales, at der snarest udvikles – i et tæt samarbejder mellem titel-holder, ACAB, kunst-
håndværkere, kulturinstitutioner og Destination Bornholm, og gerne med inspiration og erfa-
ringsinput fra udviklingen omkring Regional Madkultur – en kort og klar definition på hvad WCR-

titlen indebærer og betyder for Bornholm. Dermed kan aktørerne opbygge en fælles forståelse 
af WCR-titlen, og der vil være en klar og tydelig hovedfortælling i kommunikationen om WCR til 
øens gæster, journalister m.v. Desuden er det vigtigt, at der udvikles en kommunikationsstrategi 
for WCR, der inkluderer visuelle udtryk for at opnå maksimalt udbytte i forhold til branding. 
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3 Kendskabet til Bornholms kunsthåndværk og de styrker og kvaliteter, som WCR-titlen er givet 
for, skal styrkes blandt turismeaktører, for at det uforløste potentiale, som kunsthåndværket er 
på Bornholm, kan blive forløst og udnyttet til gavn for såvel turismeaktørerne som kunsthånd-
værkere og kulturinstitutioner. Samarbejdet mellem de tre typer af aktører er vigtigt for at ud-
vikle de konkrete projekter, produkter og events, som er synlige for øens gæster, samtidig med 
at de er attraktive for de forskellige aktører. Et styrket samarbejde må bl.a. tage udgangspunkt i 

en fælles forståelse af vigtigheden for alle parter af en styrket fortælling om kunsthåndværk.  

 a Det anbefales, at ACAB og individuelle kunsthåndværkere og kulturinstitutioner oppriorite-
rer at levere materiale til Destination Bornholm med det formål at styrke det faglige indhold, 
mangfoldigheden og mængden af bidrag om kunsthåndværk i den fælles markedsføring af 
Bornholm. Styrken i at forstå Bornholm som én samlet destination (ø-niveau) snarere end 
separate sektorer eller virksomheder (virksomhedsniveau) kan ikke understreges nok, og er 

én af de vigtige erfaringer fra Bornholms fødevaresucces. Det anbefales, at ACAB og kunst-
håndværkerne straks udvikler samarbejdet med DB selv om det til en start må være inden-
for de snævre rammer af de eksisterende ressourcer, snarere end at vente på fx ekstern fi-
nansiering af en større markedsførings- eller kommunikationsindsats, bedre og mere ensar-
tet billedmateriale m.v. Dette både i lyset af, at det haster at få taget WCR-titlen i brug, og i 

lyset af de synergieffekter, der kan opnås ved øget samarbejde og kommunikation. 

 b I forlængelse heraf anbefales det, at DB og ACAB sammen arrangerer møder omkring mar-
kedsføring på hhv. virksomheds- og destinationsniveau. Det skal synliggøre de muligheder 
for eksponering af egen virksomhed, af kunsthåndværkersektoren og for styrkelse af den 
fælles markedsføring af Bornholm som destination, det giver at være medlem af Destination 
Bornholm og benytte såvel DB’s platforme som vejledning. Kunsthåndværkerne opfordres 
til, særligt i type 2, 3 og evt. 4, trods de meget begrænsede markedsføringsbudgetter, at 

melde sig ind i Destination Bornholm og både bidrage til og drage fordel af DB’s arbejde 
med markedsføring af Bornholm og af kunsthåndværk på Bornholm. Erfaringer fra mikro-
fødevareproducenter omkring medlemskab i DB kan måske med fordel inddrages. 

 c DB anbefales at invitere kunsthåndværkerne til arbejdsmøder, hvor de kan få en introduk-
tion til back-end af platformen bornholm.info og få hjælp til selvhjælp til at få en virksom-
hedsprofil og tage flest mulige funktioner i brug. Platformen kan umiddelbart styrke og for-

bedre mange kunsthåndværkeres synlighed. Et styrket samarbejde (og øget medlemskab i 
DB) kan således løfte synligheden af kunsthåndværket de første par trappetrin, selv om der 
skal tilføres ressourcer udefra for at nå længere op ad trappen.  

Flere af anbefalingerne i punkt a, b og c er allerede på tegnebrættet gennem en styrket dialog 
mellem DB og ACAB, bl.a. som udløber af møder i regi af nærværende undersøgelse. 
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4 For at kunne nå længere op ad trappen, skal der tilføres ressourcer udefra, fx til etablering og 
drift af en hjemmeside der samler alle kunsthåndværksrelevante informationer, fra udstillinger 
og events til oplysninger om Artist-in-Residence muligheder, uddannelse, nyetablering som virk-
somhed, sammenslutninger på området, historik og anmeldelser, m.v. 

5 Det anbefales at en koordinerende ressourceperson får tid til rådighed til at arbejde med især 
intern kommunikation for at styrke kendskabet til hinanden og samarbejdet mellem forskellige 

partnere, der alle kan få gavn af WCR-titlen. Når særligt den interne kommunikation fremhæves 
er det fordi undersøgelsen viser, at der er mange ”lavt hængende frugter” der vil kunne høstes 
ved tættere samarbejde aktører og organisationer imellem. De er endnu ikke høstet pga. mang-
lende kendskab eller kommunikation parterne imellem. Fra tidligere projekter er det erfaret, at 
netop vigtigheden af den interne kommunikation ofte undervurderes. 

6 Det anbefales, at fremtidige erhvervsfremmetilbud udformes i tæt samarbejde med kunsthånd-
værkerne eller repræsentanter for dem. En styrket indsats, øget indsigt i og forståelse af kunst-

håndværket samt en justering i ”sprog” vil skulle følges op af en kommunikationsindsats, så 
mange af de kunsthåndværkere der pt ikke tror, at de kan få relevant rådgivning, får nys om ud-
viklingen. Erfaringer fra ’588’ tegner godt, og vil sandsynligvis kunne bruges til videreudviklingen 
af den tætte kontakt til kunsthåndværkervirksomhederne. Informationsmøder om BCB’s tilbud 
målrettet kunsthåndværkerne anbefales udformet i samarbejder med ACAB, og ACABerne anbe-

fales – evt. via ACAB sekretariatet – at holde sig bedre orienteret om BCB’s tilbud. 

 a Et projekt som ”Turismekompetencer Danmark” kan spille en central rolle gennem sin 
unikke mulighed for at tilbyde skræddersyede kurser med lave deltagerantal, og kunne fx 
tilbyde et kursus for receptionister, turistinformations-medarbejdere m.fl. der målrettet går 
efter at klæde dem på med viden indenfor kunsthåndværkerområdet. ”Kend din kunsthånd-
værker ø” kunne indeholde præsentationer om kunsthåndværket af kunsthåndværkere og 
undervisere fra Glas- og Keramikskolen, en introduktion til WCR-titlen; studieture til forskel-

lige arbejdende værksteder indenfor de forskellige materialer samt til fx Grønbechs Gård og 
Hjorts Fabrik; samt en introduktion til det allerede eksisterende elektroniske og trykte mate-
riale på området. Projektet har fået input fra nærværende undersøgelse, og er opfordret til 
at koordinere med ACAB. 

7 På ø-niveau anbefales det, at Bornholms styrkeposition indenfor kunsthåndværk udnyttes til fx 
at arbejde hen imod at Bornholms rolle i et fremtidigt specialiseret, nationalt dækkende er-

hvervsfremmesystem også netop bliver en kunsthåndværk-orienteret rådgivning baseret på et 
indgående kendskab til kunsthåndværkets praksisfællesskab i kraft af samlokaliseringen på 
Bornholm. BCB vil kunne spille en vigtig strategisk rolle her, under forudsætning af at ”sprogud-
fordringen” løses, altså at BCB får kompetencer der kan bygge bro mellem kunsthåndværkets 
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praksisfællesskab og erhvervsfremmesystemets praksisfællesskab. Her kan erfaringer fra ’588’ 
bruges. I den forbindelse er det kommet frem i undersøgelsen at lederen af Grønbechs Gård er 
certificeret vækstkonsulent. 

8 Det anbefales at udnytte de translokale forbindelser både via kunsthåndværkerne selv og via 
Glas- og Keramikskolen til omverdensniveauet, både nationalt og internationalt til at styrke den 
faglige udvikling og innovation i kunsthåndværkets praksisfællesskab. Dette vil kunne indgå som 

en del af den interne koordination og styrkelse af samarbejdet i kunsthåndværkets praksisfæl-
lesskab, som ressourcepersonen kan dedikere tid til. 

9 Det anbefales at understøttelse af kommercialisering er ét af punkterne i en ressourcepersons 
arbejdsbeskrivelse, og at erfaringer inddrages fra Foreningen Gourmet Bornholm – en del af re-
gional madkultur.  

10 I forlængelse af WCC-E juryens anbefaling, anbefales det også på basis af denne undersøgelse, 
at indsatsen for en strategisk udvikling af kunsthåndværket ledsages af en vurdering af den 
samfundsøkonomiske betydning af kunsthåndværkssektoren og at der udpeges indikatorer, 

som kan anvendes til at vurdere udviklingen på baggrund af indsatsen og give input til fremti-
dige strategiske investeringer. Ideelt set bør vurderingen omfatte bl.a. kunsthåndværkets værdi 
for Bornholms turismeaktører og brandingværdi, fx i forhold til attraktivitet både som turistde-
stination, event-destination og tilflytterdestination. 

11 Det anbefales at BRK sikrer at Bornholms styrkeposition indenfor kunsthåndværk og kreative 
økonomier også formidles til børn og unge, som en del af Bornholms kulturelle kapital. 

12 Undersøgelsen identificerer interesse blandt en stor del af kunsthåndværkerne i at indgå i en 

dialog omkring hvorvidt og hvordan bæredygtighedsaspekter kan indarbejdes (mere) i kunst-
håndværket. Nogle keramikere har udviklet et stort kendskab til lokalt ler; andre er meget langt i 
genanvendelse rest-produkter. Begge dele kunne danne grundlag for intern vidensformidling 
under en bæredygtigheds-overskrift. Det anbefales, at der følges op på denne interesse, der 
harmonerer godt med Bright Green Island strategien, og at Glas- og Keramik Skolen involveres, 
da KADK har en stærk bæredygtighedsprofil (om end ikke på Bornholm). Hvis timingen tillader, 

kunne projektet ”Bæredygtig Bundlinje” måske også tage denne bold op. Ligesom i forhold til 
erhvervsfremmesystemet, er det vigtigt, at initiativer koordineres med kunsthåndværkerne, og 
at det sikres at de føler, at der tales et sprog, de forstår. 
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Indsatsområde Kunsthåndværkere Kulturinstitutioner Destination Born-
holm 

Turismeaktører BRK CRT 

Kommunikation 
 
 
 
 

Medlemskaber i DB. 
Tættere samarbejde 
med DB, bidrage til 
KHV formidling på 
destinationsniveau. 
Opprioritere for-
midling til turistak-
tører –evt. via DB -  
så de bliver ”klædt 
på” til at formidle til 
gæster. 
Bidrage til WCR de-
finition, indhold og 
kommunikation; 
samt til journalist-
ture.  

Nævne WCR i egen 
kommunikation. 
 
Muligvis samtænke 
KHV-formidling med 
ACAB og DB. 

Formidlingsindsats 
overfor kunsthånd-
værkerne omkring 
DB’s arbejde, born-
holm.info og vigtig-
heden – også for 
den enkelte - af syn-
lighed som destina-
tion.  
Arbejdsmøder med 
KHV om synlighed 
på Bornholm.info 

Meget lille kend-
skab til WCR og 
kunsthåndværk ud 
over ”de store vel-
etablerede”. Imøde-
kommenhed over-
for at blive ”klædt 
bedre på” til at 
kunne formidle kvh 
til gæsterne.  

Titelindehaver: Initi-
ativ til indsats om-
kring definition af 
indholdet i WCR på 
Bornholm (og invi-
tere de øvrige aktø-
rer til samarbejde). 
Sikre midler til WCR 
kommunikations-
strategi & kommu-
nikationspakke 

 

Kompetence- 
Udvikling 
 
 
 

Fagligt – kræver højt 
specialiseret niveau. 
Interne samarbej-
der; samarbejder 
med KADK og inter-
nationale samarbej-
der. 
 
Kompetenceløft 
vedr. mere effektiv 
virksomhedsdrift og 
markedsføring (in-
klusive fx via Insta-
gram) efterspørges. 

  Tilbydes grundig in-
troduktion til Born-
holms kunsthånd-
værk og til WCR-tit-
lens indhold, for at 
kunne viderefor-
midle. 
Fx gennem projek-
tet ”Danske Turis-
mekompetencer” 

Erhvervsfremme-
aktører: Specialise-
ret tilbud der tager 
udgangspunkt i KHV 
ønsker og drivkraft. 
Rådgivning og til-
bud til KHV bør til-
bydes i et ”sprog” 
kunsthåndværkerne 
forstår. 
’588’ kan give vigtige 
erfaringer om de re-
levant samarbejde 
med KHV. 
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Kan tilbydes via pro-
jekt (DT) eller via 
KHV målrettet op-
følgning fra BCB 

Formidling af WCR 
og ’craftmanship’ til 
børn og unge som 
en del af BH’s kultu-
relle kapital. 
BGI – følge op på in-
teresse omkring 
bæredygtighed hos 
KHV.  

Kommercialisering 
 
 

Øget fælles mar-
kedsføring ift. DB 
og turismeaktører. 
Øget kommunika-
tion og produktud-
vikling med DB. 

Tættere samarbejde 
om KHV og WCR  
Udvikling af nye 
produkter evt. i 
samarbejde med 
DB og KADK 

Øget samarbejde 
med ACAB/KHV.  
Møder omkring 
markedsføring. 
Særligt fokus på 
type 2, 3 og evt. 4.  

  Måle regionaløko-
nomiske effekter af 
kunsthåndværket 
gennem indikatorer 

Koordination 
 
 
 
 

Styregruppeaktører 
”governance” 

Sikre midler til koor-
dination af aktivite-
ter, tiltag og projek-
ter indenfor KHV-
sektoren. Sikre 
samspil mellem 
KHV, turismeaktø-
rer og fødevareer-
hvervet og derigen-
nem styrke alle led i 
værdikæden.  
Koordinere arbejde 
omkring WCR defi-
nition, WCR kom-
munikationsstrategi 
og –pakke.  

Følge udviklingen i 
indikatorer 
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9 Bilag 
 

Bilag 1: World Craft Council Europe Jury rapport, september 2018  
 

WCCE Crafts City Jury Report 

Jury: 

Louise Allen, Design and Crafts Council Ireland 

Hege Henriksen, Norwegian Crafts 

Clive Fiddis – Ceramic / Glass / Education 

Susanne Joker Johnsen – Glass Artist and KDKA 

 

Visit from August 21st - 24th, 2017 

The jury evaluating the application of Bornholm to become a WCC Crafts City are very impressed by the 
quality, authenticity and standard of the craft sector in Bornholm. The rich tradition based originally on 
ceramic and glass production has led to the development of a broad rich and embedded ecosystem of 
craft studios, museums, (Hjorths Fabrik Museum), biennales and education facilities on the island. The 

standard of excellence in craftmanship across disciplines that the jury experienced is on par with the 
best internationally. Within the community the support network and levels of collaboration, (ACAB Arts 
and Crafts Association Bornholm) are impressive and add significantly to the culture of Bornholm itself. 

Education on the island, in a third level capacity, (The School of Design’s Craft Programme in Glass and 

Ceramics on Bornholm) is excellent and has a contemporary international outlook and appeal. The jury 
felt this would be strengthend by a greater development in the secondary sector, possible craft introdu-
ctions at this level would encourage the next generation of craft practice. Further supports such as a 
Graduate ‘Start up’ programme within the existing structure may support the movement of graduates 
to sustainable business, especially in the early years. 

It is clear that the municipality and various support agencies recognise the value of the sector and pro-
vide support to the infrastucture such as Grønbechs Gård, Bornholms Art Museum, and projects 
including the glass and ceramics biennale. 

The development of Den Danske KeramikFabrik is innovative and will assist to develop and preserve 
skills in cermaics and to drive economic development. The co-operative approach is quite unique, aspi-
ring to bring 
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skilled small scale production back to the island and its development is extremely encouraging. Many 
of the larger craft studios Baltic Sea Glass and Bente Hammer have provided significant employment 
on the island. 

Strategies to support the growth of new craft enterprises should be considered. 

The value of the craft sector to Bornholms tourism is apparent, contributing directly and indirectly to 
the buoyancy, attractiveness and prosperity of the region. In economic terms, craft enterprises support 

significant employment and contribute in an intrinsic way to the tourism offering. The jury feel that the 
tourism industry on the island of Bornholm greatly benefits form the vast availability of craft experi-
ences. The jury recommends that the actual economic impact of this sector to be measured and evalu-
ated. 

Ongoing development of Bornholm and the craft sector would benefit from further strategic invest-
ment on an annual basis that impacts directly on the craft studios and enterprises themselves. In the 
designation of the WCC Craft City there is an opportunity for Bornholm to truly position themselves as 
the craft region in Europe. 

Conclusion 

The jury recommends WCC Board to consider Bornholm to become the first European Craft City/Re-
gion. 

Signed on 30th August 2017 

Louise Allen  

Hege Henriksen 

Clive Fiddis  

Susanne Jøker Johnsen 
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Bilag 2: Om World Craft Council og udpegningen til World Craft Region  
I 2017 ansøgte Bornholms Regionskommune (BRK) om, at Bornholm fik status som World Craft Region, 
en titel der gives af World Craft Council, verdens største kunsthåndværkerorganisation, som Statens 
Kunstråd i flere omgange har støttet ACABs medlemskab af. Efter udarbejdelse af ansøgning samt be-

søg af den internationale jury fik Bornholm i efteråret 2017 titlen som World Craft Region, den første af 
sin slags i Europa og den første ø i verden, der opnår denne ærefulde titel. Bornholm har gjort sig for-
tjent til titlen af flere grunde: Dels det meget høje kvalitetsniveau og den autenticitet, som mange af 
øens kunsthåndværkere har, samt deres imponerende organisering i ACAB. Dels den meget stor tæt-
hed og diversitet i udøvende kunsthåndværkere indenfor mange forskellige materialer og metoder, og 

endelig øens alsidige kultur- og uddannelsesinstitutioner, der er målrettet eller spiller en rolle for 
kunsthåndværket og formidlingen heraf. 

Juryen fremhævede betydningen af kunsthåndværkets kvalitet og udbredelse på Bornholm for øens 
turismesektor og anbefalede at der blev undersøgt strategier til at understøtte vækst indenfor nye 

kunsthåndværkervirksomheder, inklusive arbejdet med muligheden for at etablere et start-up program 
for nyuddannede,  og at der blev lavet årlige strategiske investeringer (over en længere periode) under-
støttende udviklingen af kunsthåndværk på Bornholm, så det kom kunsthåndværkerværksteder og 
virksomheder direkte til gode. Juryen var ikke i tvivl om at kunsthåndværket, med dets kvalitet og 
mængde, har en stor betydning for turismeerhvervet, men anbefalede, at den økonomiske betydning 

heraf blev målt og evalueret, bl.a. for at kunne guide fremtidige strategiske investeringer i kunsthånd-
værkersektoren på en måde, så løftet heri kommer hele øen til gode. Samtidig er tildelingen af WCR-
titlen en unik mulighed for at positionere Bornholm som Europas kreative ø, hvilket selvsagt er et po-
tentiale for destinationsbranding. Nuværende rapport kortlægger motivationer og vækst-interesser 
blandt kunsthåndværkerne, deres nuværende formidlingskanaler og –samarbejder, ønsker til kompe-
tenceudvikling, og visioner for anvendelse af WCR-titlen til hele Bornholms bedste fra såvel kunsthånd-

værkere som repræsentanter fra kulturinstitutioner og turismeerhvervet.  

World Craft Council (WCC)’s Craft City program er en nyskabelse i erkendelse af potentialet i den krea-
tive økonomi og som reaktion på den voksende anerkendelse af vigtigheden af samarbejdet mellem 
lokale institutioner, kunsthåndværkere og lokalsamfund for at skabe kulturel, økonomisk og social ud-

vikling. Formålet med WCC’s Craft City program er (egen oversættelse, se originale guidelines på en-
gelsk på (http://www.wcc-aisbl.org/uplisty/2015041731783775.pdf): 

• På globalt plan at fremhæve omdømme og vigtigheden af kreative byer eller områder indenfor 

særlige kunsthåndværks-områder så som træarbejde, vævning, keramik osv.  
• Styrke det lokale potentiale for innovation og udvikling indenfor kreativ økonomi og oplevelses-

turisme. 
• Promovere udvekslingen af viden, erfaring og ’best practice’ i forskellige grene af kunsthånd-

værket, på nationalt, regionalt og internationalt plan.  
• Skabe nye muligheder for samarbejde og partnerskab mellem områder der opnår Craft City, 

eller, som det kaldes i Bornholms tilfælde: World Craft Region. 
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ACAB blev dannet i 2002 og optaget i World Craft Council-Europe i 2015. ACAB er en censureret for-
ening, dvs. at kunsthåndværkere der ønsker optagelse skal vurderes af et eksternt bedømmelsesud-
valg, for at sikre den høje kvalitet i foreningen. Der er pt 64 medlemmer i foreningen (www.acab.dk), 
som rummer kunsthåndværkere indenfor materialerne keramik, glas, tekstil, træ, metal og andet, bosat 
på Bornholm.  

ACAB blev i 2015 opfordret af foreningen Danske Kunsthåndværkere & Designere til at søge optagelse i 
World Craft Council (i den Europæiske afdeling), som ’regional repræsentant’ og dermed styrke den 
danske deltagelse i WCC-Europe, hvor Danmark er repræsenteret ved Danske Kunsthåndværkere & De-

signere. Hvert land må maksimalt have to repræsentanter i WCC. ACAB søgte om optagelse og blev 
godkendt som medlem, med økonomisk støtte og opbakning fra Statens Kunstfond, med det formål at 
styrke internationale relationer og kunne indgå konstruktivt i samarbejdsprojekter der promoverer 
kunsthåndværket. 

World Craft Council (WCC) er verdens største internationale organisation for kunsthåndværk og er an-
erkendt af UNESCO. WCC er opdelt i kontinenter og Danmark hører ind under WCC Europe. På 

WCC-Europe’s generalforsamling i efteråret 2015 blev deltagerne orienteret om WCC Craft City pro-
grammet. Som det fremgår af ovenstående (oversættelse af) formål for programmet, er det et program 

der er særdeles interessant for et sted som Bornholm, der i forvejen har en styrkeposition indenfor 
kunsthåndværk og oplevelsesøkonomi, da det vil være med til i endnu højere grad at ”sætte Bornholm 
på landkortet” indenfor kunsthåndværk og (kulturel) oplevelsesøkonomi – endda på det helt store land-
kort.   

  

http://www.acab.dk/
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Bilag 3: Uddybende om metode 
Forud for gennemførelsen af interviewundersøgelsen blandt ACABs medlemmer blev de centrale 
spørgsmål identificeret af projektgruppen (med repræsentanter fra ACAB, CRT og DB), og der blev lavet 
udkast til den konkrete formulering af spørgsmålene, samt hvor det var relevant foruddefinerede svar-

kategorier (dels for at gøre det lettere at besvare for interview-personerne, og dels at lette den efterføl-
gende databearbejdning).  

Samtidig blev der afholdt møder (og telefonmøder) med repræsentanter fra Business Center Bornholm 

(BCB) og Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR) for dels at inddrage relevant viden fra dem fra deres 
samarbejde med og rådgivning af kunsthåndværkervirksomheder, og dels at få deres input til vigtige 
spørgsmål. Begge institutioner blev også spurgt om der var særlige elementer, det ville være vigtigt for 
deres arbejde, at undersøgelsen belyste, således at dette så vidt muligt ville kunne blive flettet ind i in-
terviewguiden. Dette var der dog ikke efterspørgsel på. For BCB gør det sig gældende, at man ganske 
vist har tætte samarbejder med nogle kunsthåndværkere, men ikke har et overblik over sektoren af 

kunsthåndværkere, og slet ikke mikrovirksomhederne.   

Interviewguiden blev efterfølgende færdiggjort med input fra alle i projektgruppen, og herefter blev der 
gennemført to test-interviews. Herefter blev interviewguiden yderligere revideret, og formuleringer til-
rettet. Se bilag 4 for interviewguide. 

I løbet af april og maj gennemførtes 45 interviews med ACAB-medlemmer. Formand for ACAB, Timmi 
Kromann, ledede alle interviews, mens forsker og tidligere sekretariatsleder for ACAB, Rikke Brandt 
Broegaard, tog noter og kom med enkelte uddybende spørgsmål. De fleste interviews blev endvidere 

optaget, for at kunne udskrive noter mere fyldestgørende. Alle informationer blev anonymiseret ved 
gennemskrivningen, og hver interviewperson tildelt et nummer.  

Af hensyn til ressourceforbruget i undersøgelsen, har vi valgt ikke at inddrage senior-medlemmer og 
passive medlemmer i ACAB i undersøgelsen. Endvidere var der enkelte medlemmer, der pga. sygdom 

eller rejse ikke havde mulighed for eller ønskede at deltage i undersøgelsen. I alt er 45 af de 64 med-
lemmer interviewet. Det skal nævnes, at enkelte interview-personer ikke har ønsket at svare på alle 
spørgsmål – særligt føles spørgsmål om omsætning og indkomst meget følsomt for nogle. Der er derfor 
lidt færre svar på spørgsmålene i disse kategorier. Antal svar (n) angives i hvert enkelt tilfælde hvor det 
afviger fra de 45.  

Undersøgelse blandt kulturinstitutioner 

Interview-guide blev udviklet, kommenteret af resten af projektgruppen, og interviews gennemført med 

5 kulturinstitutioner på Bornholm; Bornholms Kunstmuseum, Hjorths Fabrik og Keramikmuseum, 
Grønbechs Gård, Biennalen (sekretariatet for afholdelsen af Biennalen) og Glas- og Keramikskolen (De-
signskolen Bornholm – KADK). 

Alle interviews blev optaget og transskriberet. Se Bilag 5 for interviewguide til kulturinstitutioner. 

Undersøgelse blandt turismeaktører 



111 
 

Interview-guide blev udviklet, kommenteret af resten af projektgruppen, og interviews gennemført med 
9 turismeaktører på Bornholm. De interviewede indbefatter repræsentanter fra værdikæden i turismen 
og dækker derfor over aktører som transportører, overnatningssteder, restaurationer, oplevelsesleve-
randører og detailhandel. Alle interviews blev optaget og transskriberet. Se Bilag 6 for interviewguides 
til turismeaktører. 

Metode til bearbejdning af data 

Konkrete svar er noteret i de prædefinerede svar-kategorier, og afhængigt at formålet med spørgsmå-
let, er svarene analyseret med brug af deskriptiv statistik, som fx sum, gennemsnit, fordeling på per-
centiler, minimum og maksimum, varians, m.v. Data er indtastet i Excel og analyseret her. De resultater 
der er fremkommet gennem den deskriptive statistisk er præsenteret i resultat-kapitlet, ofte med brug 
af grafisk som fx diagrammer og grafer.  

For de åbne svar-kategorier, er der for nogle svar foretaget en gruppering efter gennemlæsning og kva-
litativ analyse. Andre gange er de åbne svar kvalitativt, og har været input til analysen så vel som identi-
ficeringen af ønsker, motivationer, visioner og flaskehalse. Nogle svar er brugt som citater (anonymise-
ret), mens mange ’blot’ har været vigtigt input til den kvalitative analyse, og derfor optræder i en kon-
denseret form, hvor udsagnene ikke som sådan kan genfindes i rapporten.  

Bilag 4: Interviewguide til ACAB-medlemmer  
 

 

World Craft Region Title som aktiv for Bornholms kunsthåndværk og turisme 

Indledende spørgsmål: 

 Hvor gammel er du?  

 Hvad er dit primære fag eller materiale?  

 Har du en virksomhed? 

 Hvor længe har du haft egen virksomhed?  

 Hvor mange timer arbejder du ugentligt i din virksomhed (i 2017/18)? 

 Er der ansatte i din virksomhed? 

 Hvor mange ansatte har du?  

 Er der dele af din produktion du har outsourcet?  

 

Indtægt: 
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 Er kunsthåndværk din eneste indtægtskilde?  

 Hvor stor en andel af din indtægt kommer fra kunsthåndværk? (cirka) 

II.2 Hvis du tænker på sidste års indtægt fra dit fag som kunsthåndværker: Hvilke kilder kommer 
den fra?  
Salg fra eget værksted/butik 

Salg i fællesbutik  
Salg fra andres butikker (kommission)  
Salg i webshop 
Markeder 
Salg ved udstillinger 

Undervisning 
Legater og fonde 
Andet  

 Hvilken af disse kilder får du den største indtægt fra?  

 Ønsker du at forhøje din indtægt fra dit kunsthåndværk?  

 Hvordan ønsker du at forhøje din indtægt?  

 Har du salg i udlandet? 

 Hvordan sælger du i udlandet?  

 Hvor stor en andel af dit salg var i udlandet i 2017?  

 

Visioner og ambitioner: 

 Hvad er vigtigt for dig i dit liv som kunsthåndværker. Hvad driver dig?  

 Har du ambitioner for dit kunsthåndværk, som endnu ikke er indfriet?  

 Hvilke ambitioner er det?  

 Har du skrevet en forretningsplan for din virksomhed?  

 Har du været i kontakt med BCB eller Væksthus Hovedstadsregionen?  

 Hvordan og med hvilket udbytte?  

 Hvad var årsagerne til at det gik sådan (godt eller dårligt)  

 Ved du hvilke ydelser de tilbyder?  

 

Markedsføring: 

V.1 Er du medlem i nogle af følgende organisationer? 
Danske Kunsthåndværkere og Designere 
Anden national KHV-organisation  
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Udenlandske KHV-organisationer  
Andre faglige organisationer? 
Destination Bornholm 
Lokal handelsstandsforening 

 Kender du Destinations Bornholms nye platform bornholm.info og dens muligheder for at 
synliggøre events og (medlems)virksomheder?  

 Ville du være interesseret i at få en grundig introduktion til bornholm.info?  

 Hvilke elektroniske medier bruger du til at gøre opmærksom på din virksomhed?  

 Annoncerer du nogen steder? 

  

V.6 Gør du opmærksom på din virksomhed gennem nogen af følgende aktiviteter: 
Markeder 

Udstillinger 
Kunstrunden 
Kulturugen 
Varer i strategisk udvalgte butikker 
Strategisk placering af produkter på restauranter 

Strategisk samarbejde med andre erhverv (fx kokke eller turist aktører) 
Andet? 

  
Gør du opmærksom på din virksomhed gennem design af emballage?  

V.8 Har du arrangeret at dit værksted/din butik får besøg af nogen af følgende grupper: 
Krydstogsturister 
Busture 
Temarejser 
Kunstforeninger  
Andre grupper  

          Journalister, fotografer, bloggere 

 
V.9 

 
Hvor mange penge bruger du på markedsføring om året? 
0-1000 kr. 

1001-5000 kr. 
5001-20.000 kr. 
Mere end 20.000 kr. 
Ved ikke 

 

V.10 

 

Hvor meget tid bruger du på markedsføring om måneden?  
Mindre end 1 time/mdr. 
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1-5 timer/mdr. 
5-10 timer/mdr. 
Mere end 10 timer/mdr. 
Ved ikke 

 

Kompetencer: 

VI.1 Hvor ligger dine kompetencer? – Opdelt mellem ”Kan og kan lide”, ”kan, men kan ikke lide” og ”kan 
ikke”:  

  Kunsthåndværk    

 Undervisning/kurser    

 Salg    

 Kundeservicering    

 Storytelling    

 Markedsføring    

 Brug af sociale medier    

 Budgetter og regnskab    

 Strukturere tid / effektive arbejdsgange    

 Skriftlige ansøgninger fx fonde og projektbeskrivelser    

 Organisering af events og projekter, fx udstilling, studierejse    

 Håndtering af journalister m.fl.    

 Foto    

 Prissætning    

  

Hvad kunne du tænke dig at blive bedre til? 

 Er du villig til at investere tid i at udvikle dine kompetencer indenfor ovenstående?  

 Er du villig til at investere penge i at udvikle dine kompetencer?  

 Får du hjælp til regnskab og revision?  

 Får du hjælp til fotografering?  

 Får du hjælp til webmaster/IT/Hjemmeside?  

 

Fremtidsmuligheder og interesseområder: 

VII.1 Vil du have lyst at deltage i følgende ting:  
Fællesudstillinger ACAB 
Fællesudstillinger i Danmark 
Fællesudstillinger i udlandet 

Markeder på Bornholm 
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Markeder i Danmark 
Markeder i udlandet 
Messer i Danmark 
Messer i udlandet 

Events på Bornholm 
Events i Danmark 
Fællesbutik 
Journalistbesøg 
Faglige seminarer/kurser/workshops 

Samarbejde med andre kunsthåndværkere, fx udforske nye materialer eller teknikker 
Lære fra dig til andre ACAB-medlemmer (mentor) 
Sammenkomster for ACAB-medlemmer 
Andet 

 Når du tænker på ACAB, er der så noget du synes der mangler?  

Er der noget, du selv har lyst til at bidrage til ACAB med?  

 Har du forslag til hvad Bornholm kan gøre for at udnytte titlen som World Craft Region?  

 Er der noget du har lyst til at bidrage til World Craft Region med? 
Har du lyst til at arbejde med bæredygtighed i forbindelse med dit kunsthåndværk? 

 Har du tidligere deltaget i Kunstrunden?  

 Deltager du i Kunstrunden i 2018? (Kristi Himmelfart) 

 Hvad er årsagen til at du har valgt ikke at deltage?  

 Deltog du i Kulturugen 2017 (åbent værksted eller andet arrangement)?  

 Hvad er årsagen til at du har valgt ikke at deltage?  

 Har du tidligere lavet arrangementer i forbindelse med i Biennalen?  

 Er der noget, du har lyst til at bidrage med i forbindelse med Biennalen?  

 Har du forslag til hvordan Bornholms kunsthåndværk og kunsthåndværkere kan synliggø-
res mere i forhold til turister?  

 

Afslutning: 

Noget andet, du synes vi skal vide eller du vil spørge om?  

 

Spørgsmål om økonomi – bliver behandlet anonymt: 
 
Hvad var din omsætning fra kunsthåndværk i 2017? 

Hvad var din indtjening fra kunsthåndværk i 2017? 
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Bilag 5: Interviewguide til repræsentanter for kulturinstitutioner 
 

SPØRGEGUIDE – KULTURINSTITUTIONER 

Formål med interview af kulturinstitutioner 

Kortlægge eksisterende markedsføringskanaler og samarbejdsmuligheder og identificere måder at syn-
liggøre Bornholms kunsthåndværk yderligere ift. turismen. 

Hovedspørgsmål 

1. Hvordan vil du beskrive jeres rolle i forhold til kunsthåndværket og dets udvikling på Bornholm? 
2. Hvordan bidrager I allerede i dag til markedsføring og synliggørelse af Bornholms kunsthånd-

værk? 
3. Har du nogle ideer til hvordan I enten alene, i samarbejde med kunsthåndværket eller andre 

aktører kunne styrke markedsføringen og synligheden yderligere? (Her kan man også teste 

nogle af de ideer, som kunsthåndværkerne selv er kommet med).  
4. Hvad forventer du at Bornholm kan få ud af titlen som World Craft Region? Hvad skal der til for 

det? 
5. Er der noget, som I særligt har lyst til at bidrage med eller medvirke til ift. World Craft Region? 
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Bilag 6: Interviewguide til repræsentanter for turismeaktører  
 

Spørgsmål til udvalgte turismeaktører i relation til kunsthåndværket, herunder WCR-titlen og områdets 
betydning og udviklingspotentiale 

1. Hvordan arbejder I med kunsthåndværket i formidlingen til jeres gæster helt overordnet (eks. 

mundtlig dialog, digital formidling før, under og efter rejsen, events)? 

Underspørgsmål i relation til det overordnede spm: 

a. Bruger I udstilling/salg af kunsthåndværk i jeres formidling? 
b. Bruger I Kunstrunden og Kulturugen aktivt i jeres markedsføring? 
c. Specifikt for overnatningssteder: Hvordan arbejder I i dag med kunsthåndværket i relation 

til jeres markedsføring i forsøget på at tiltrække gæster til netop jeres overnatnings-
sted(er)? 

2. Hvordan vil du selv beskrive din viden om kunsthåndværket på Bornholm? 

3. Kender du til vores udnævnelse som WCR?  
4. Hvis ja, formidler du WCR på dine platforme/i din formidling til gæsterne? 
5. Hvis nej, hvad ville du have brug for at vide/Hvad ville du have brug for at få? 
6. Hvilke muligheder ser du i forhold til udnævnelsen og hvordan kan vi arbejde videre med ud-

nævnelsen? 
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Bilag 7: Vigtighed af forskellige salgssteder, fordelt på typer af virksomhe-
der 

Ser man indenfor typologi 1, bruger denne gruppe af KHV’ere følgende salgssteder/indtægtskilder:  

Indtægtskilde/type Antal 

Salg fra eget værksted/butik 5 af 5 

Salg fra egen webshop 5 ud af 5 

Salg gennem andres butikker 3 ud af 5 

Salg gennem fællesbutik 1 ud af 5 

Salg gennem udstillinger  1 ud af 5 

Engrossalg  Nævnes af 1 ud af 5 

 

Denne gruppe er veletableret og oplevelsesøkonomien ved at kunder besøger et arbejdende værksted 
er en vigtig del af deres forretning. Samtidig har de alle en velfungerende webshop. Mange sælger end-
videre gennem andre butikker, ofte fx museumsbutikker eller andre ’kvalitetsstemplede’ butikker. For 
én virksomhed er salg af store unikating gennem udstillinger endvidere vigtigt. En enkelt bruger salg 
gennem en fællesbutik. 

Ser man indenfor typologi 2, bruger denne gruppe af KHV’ere følgende salgssteder/indtægtskilder:  

Indtægtskilde/type Antal 

Salg fra eget værksted/butik 11 af 11 

Salg fra egen webshop 2 ud af 11 

Salg gennem markeder 8 ud af 11 

Salg gennem andres butikker 9 ud af 11 

Salg gennem fællesbutik 1 ud af 11 

Salg gennem udstillinger  7 ud af11 

Indtægt gennem undervisning  4 ud af 11 

Salg gennem gallerister, andres webshops og via sociale me-
dier  

Nævnes af 5 ud af 11 

 

Alle i gruppen af dedikerede kunsthåndværkere med vækstvirksomheder har værksted med salgssted 
og/eller butik. Mange sælger gennem andres butikker – igen ofte museumsbutikker eller kunsthånd-
værker butikker, som fx butikken på Louisiana eller på Grønbechs Gård eller keramikmuseet på Fyn. 

For mange i denne kategori er markeder også en relevant indtægtskilde – enten som salg, eller som 
sted at være synlig. Salg gennem udstillinger, og synlighed gennem udstillinger, er også noget mange i 
gruppen gør. Kun få har en webshop – 2 ud af de 11, nok fordi der dels er en investering der skal laves, 
og også fordi de vurderer at den oplevelsesøkonomiske side af deres virksomhed er vigtig – og svær at 
få med i en webshop, når deres navn måske endnu ikke er slået helt fast. Til gengæld nævner 5 ud af 

de 11 brugen af sociale medier til salg (Instagram), og salg gennem andres webshops, som kilder.  Fire 
af gruppen supplerer deres KHV-indtægt gennem undervisning indenfor deres fag. Kun én er i en fæl-
lesbutik.  
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Ser man indenfor typologi 3, bruger denne gruppe af KHV’ere følgende salgssteder/indtægtskilder:  

Indtægtskilde/type  

Salg fra eget værksted/butik 6 af 10 

Salg fra egen webshop 0 ud af 10 

Salg gennem markeder 1 ud af 10 

Salg gennem andres butikker 4 ud af 10 

Salg gennem fællesbutik 0 ud af 10 

Salg gennem udstillinger  5 ud af10 

Indtægt gennem undervisning  4 ud af 10 

Indtægt fra legater og fonde 2 ud af 10 

Salg gennem gallerister og via sociale medier  Nævnes af 2 ud af 10 

 

Det er ikke alle i gruppen af mikrovirksomheder, der har et så etableret eller præsentabelt værksted, at 
de kan foretage salg herfra. Det kan fx være fordi det er en stor investering at skulle etablere eget 
værksted, eller fordi man er nyuddannet. Dette er virkeligheden for 4 af de 10 kunsthåndværkere i 

denne gruppe. De viser og sælger deres ting gennem udstillinger (5), andres butikker (4), og markeder 
(1). Ingen af dem har en webshop. To i kategorien får legater, som understøtter deres arbejde som 
kunsthåndværkere, og 4 supplerer deres indtægt med undervisning indenfor deres fag.  

Ser man indenfor typologi 4, bruger denne gruppe af KHV’ere følgende salgssteder/indtægtskilder:  

Indtægtskilde/type  

Salg fra eget værksted/butik 6 af 8 

Salg fra egen webshop 1 ud af 8 

Salg gennem markeder 2 ud af 8 

Salg gennem andres butikker 4 ud af 8 

Salg gennem fællesbutik 1 ud af 8 

Salg gennem udstillinger  6 ud af 8 

Indtægt gennem undervisning  0 ud af 8 

Indtægt fra legater og fonde 1 ud af 8 

 

I den anden underkategori af mikrovirksomheder, er det heller ikke alle, der har et så etableret eller 
præsentabelt værksted, at de kan sælge herfra. Det kan fx være fordi det er en stor investering at skulle 

etablere eget værksted, eller fordi man er nyuddannet. Mange kunsthåndværkere har en anden uddan-
nelse først, og bliver først i en moden alder kunsthåndværkere. Herfra tager det tid og økonomi at 
etablere sig. Denne gruppe viser og sælger deres ting gennem udstillinger (6), andres butikker (4), mar-
keder (2), fællesbutik (1) og via webshop (1). Ingen underviser, men 1 modtager legater til sit arbejde.  
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Ser man indenfor typologi 5, de ældre kunsthåndværkere, bruger de følgende salgssteder/indtægtskil-
der:  

Indtægtskilde/type  

Salg fra eget værksted/butik 10 af 11 

Salg fra egen webshop 0 ud af 11 

Salg gennem markeder 1 ud af 11 

Salg gennem andres butikker 4 ud af 11 

Salg gennem fællesbutik 4 ud af 11 

Salg gennem udstillinger  6 ud af 11 

Indtægt gennem undervisning  0 ud af 11 

Indtægt fra legater og fonde 2 ud af 11 

Udsmykningsopgaver Nævnes af 1 ud af 11 

 

De ældre kunsthåndværkere har alle et værksted, og de fleste (10 ud af 11) bruger også dette til salgs-
sted. Ingen af dem har en webshop. Foruden salg gennem eget værksted/butik, viser og sælger de de-

res ting på udstillinger (6), i fællesbutikker (4) og i andres butikker (4). Markeder er ikke så meget brugt 
(1), nok pga. det fysisk hårde arbejde med opsætning og nedpakning. 2 får legater, der understøtter de-
res arbejde. Én nævner desuden udsmykningsopgaver som en vigtig indtægtskilde. 
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