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Spørgsmål 

1.  
Hvordan skaber man økonomisk vækst i et samfund? 
Hvad betyder påvirkningen fra udlandet? 
Hvorfor er den danske økonomi så sund, som det er tilfældet lige nu?

2.  
Redegør for de informationer der kommer frem i bilaget.

3.
Diskuter med udgangspunkt i bilaget, om Danmarks økonomiske vækst 
kan eller skal baseres på den såkaldte kreative klasse - forskere, desig-
nere, ordsmede, IT-nørder og andre hjernearbejdere. 

4.
Til sidst skal du fremlægge din eksamensopgave (5-10 minutter). 
Hvis du finder det relevant, kan du inddrage opgaven i din besvarelse af 
spørgsmål 1-3. 
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Danmark er verdens sjettemest kreative land 

TALENTJAGT Professor Richard Florida 
gav verden begrebet »den kreative 
klasse«, som skal drive den økonomi-
ske vækst i fremtiden. Hans nye bog 
handler om den globale kamp om det 
kreative talent. 

Af Bente Bundgaard 

Fakta: Det kreative Danmark 

Richard Florida vurderer et lands kreativitet efter 
en samlet vurdering af de tre t’er: Talent, tekno-
logi og tolerance. 

Danmark ligger pænt med antallet af mennesker 
i kreative erhverv, men har færre avancerede 
forskere end f.eks. Finland. 

På teknologi-indekset halter Danmark bagefter 
f.eks. målt på antallet af patenter, men til gen-
gæld scorer danskerne på toleranceindekset, 
omend Sverige ligger i top. 

 
Fakta: Verdens mest kreative 

1. Sverige - 0,808 

2. Japan - 0,766 

3. Finland - 0,684 

4. USA - 0,666 

5. Schweiz - 0,637 

6. Danmark - 0,613 

7. Island - 0,612 

8. Holland - 0,611 

9. Norge - 0,595 

10. Tyskland - 0,577 

Kilde: Det globale kreativitets-indeks (med en 
som norm), The Flight of the Creative Class af 
Richard Florida 

 
 
NEW YORK: Norden er suverænt verdens mest 
kreative region, skal man tro Richard Floridas 
nye bog »The Flight of the Creative Class«. Bogen 
omfatter bl.a. et »globalt kreativitets-indeks«, 
hvor alle fem nordiske lande er at finde på top ti. 
Sverige er endda på førstepladsen, og finnerne 
nummer tre. Danmark lander på en sjetteplads. 

Florida blev berømt for i en tidligere bog at 
beskrive den såkaldte kreative klasse - forskere, 
designere, ordsmede, IT-nørder og andre hjer-
nearbejdere - og etablere den tese, at netop 
disse mennesker er kilden til økonomisk vækst i 
videnssamfundet. 

Ifølge den nye bog er den internationale kamp 
om de kreative godt i gang. 

»I dag drejer konkurrencebetingelserne sig 
omkring en central akse: En nations mulighed 
for at mobilisere, tiltrække og holde på menne-
skeligt, kreativt talent,« skriver Florida, som er 
professor i politik ved George Mason University 
og tilknyttet tænketanken Brookings Institution i 
Washington. 

Bogen er skrevet ud fra et USA-centrisk syns-
punkt, og tesen er, at USA er godt på vej til at 
tabe kampen om de kreative. 

»Den globale talentmasse og de prestigefyldte, 
lønsomme kreative industrier, som USA plejede 
at være enerådende på, og som var den aller-
mest nødvendige kilde til landets velfærd, er 
begyndt at spredes rundt omkring på kloden,« 
mener Florida. 
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Kreative - og kræsne 

Konkurrencen kommer især to steder fra. For det 
første lande, som vil tiltrække arbejdskraft, fordi 
de ikke selv har nok - f.eks. New Zealand. Og for 
det andet økonomier på vej frem, som vil holde 
på talent, der ellers traditionelt har søgt mod 
andre kyster - ikke mindst USAs. Et eksempel fra 
Europa kunne være Irland. 

Men den kreative klasse er en kræsen størrelse, 
og de tager ikke bopæl hvor som helst. Skal man 
tiltrække dem, må man have det, Florida kalder 
de tre t’er: Talent, teknologi og tolerance. 

Det betyder f.eks., at man har en kreativ masse 
i form af en pæn andel af landets arbejdende 
befolkning beskæftiget i kreative fag. Det er 
bredt defineret og rækker f.eks. fra designere til 
højteknologiske forskere. 

Desuden må området have et fremskredent 
teknologisk stade, og sidst men bestemt ikke 
mindst må det være tolerant og f.eks. ikke være 
fremmedfjendsk eller homofobisk. 

Florida mener klart, at det er en regeringsopgave 
at indrette sig, så landet er tiltrækkende. F.eks. 
ved at investere i uddannelse og fremme innova-
tion. 

I stigende grad orienterer den kreative klasse 
sig desuden mod regioner og ikke nødvendigvis 
lande, siger Florida. 

»De tænker ikke bare på USA vs. England, Sve-
rige vs. Canada, eller Australien vs. Danmark. De 
tænker på Silicon Valley vs. Cambridge, Stock-
holm vs. Vancouver, eller Sydney vs. Køben-
havn,« skriver han. 

Men ikke alle mener, at det er så enkelt. Ikke alle 
nok så kreative, talentfulde mennesker er frit i 
luften svævende individer uden tilhørssted, som 
bare kan vælge at slå sig ned hvorsomhelst.  

 
Forhindringer 

I en anmeldelse af bogen skriver Business Week, 
at »de fleste professionelle mennesker lærer sig 
færdigheder, der er specifikke for deres virksom-
heder, og kan ikke så nemt hoppe fra, når de 

får øje på en bedre arbejdsgiver - eller et bedre 
land. Der er også andre ting, der afskrækker så-
som at rive ens familie op med rode eller vanske-
ligheder med at opnå arbejdstilladelse.« 

Ikke desto mindre går tendensen mod øget 
geografisk mobilitet. I Canada er f.eks. 18 pct. af 
befolkningen indvandrere, og tallet er 22 pct. i 
Australien, skriver Florida. 

Spørgsmålet er så, om de nye medborgere er af 
den type, som kan bidrage til øget økonomisk 
vækst i, hvad man inspireret af Richard Florida 
kunne kalde den kreative tidsalder. 

business@berlingske.dk 

www.creativeclass.org 

 



 

 
 
 
 
 
paratviden -->  
1.  

Hvordan skaber man økonomisk vækst i et 
samfund? 
Hvad betyder påvirkningen fra udlandet? 
Hvorfor er den danske økonomi så sund, som 
det er tilfældet lige nu?

2.  --> 
Redegør for de informationer der kommer 
frem i bilaget.

3.  -->
Diskuter med udgangspunkt i bilaget, om 
Danmarks økonomiske vækst kan eller skal 
baseres på den såkaldte kreative klasse 
- forskere, designere, ordsmede, IT-nørder og 
andre hjernearbejdere. 

4.  -->
Til sidst skal du fremlægge din eksamensop-
gave (5-10 minutter). 
Hvis du finder det relevant, kan du inddrage 
opgaven i din besvarelse af spørgsmål 1-3.

 
 
 
 

 
Paratviden er den viden, du har fra un-
dervisningen, avislæsning eller læsning 
af pensum eller andre samfundsfaglige 
bøger. 

 

Redegør. Det ord ser så uskyldigt ud, men 
det er det ikke. Det betyder for det første, at 
du skal kunne genfortælle de væsentligste 
informationer i kilden. Men det skal gøres på 

en måde, der viser, at du har forstået teksten og kan 
problematisere den. 

 
 
 
Nu skal du have mange bolde i luften. Dis-
kuter betyder at du blandt andet vælger at 
sige noget om det der direkte er spurgt om 
i spørgsmålet, men også fremdrager andre 
ting som du mener (og begrunder) er vigtige. 

 

HVORDAN? 
Begynd med et ultrakort resume af dit 
eksamensprojekt. Husk, at censor ikke 
har læst det på forhånd. 
Redegør derfor, hvad der er det væsent-
ligste i projektet og begrund hvorfor. 
Vær forberedt på, at du herefter vil få 
spørgsmål til dit eksamensprojekt. 

 


