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Københavnerfortællingen – vækst gennem kultur 
Københavnerfortællingen er Københavns Kommunes vision for fortsat høj livskvalitet og 
velfærdsniveau gennem øget vækst og konkurrenceevne. Kommunens forvaltninger 
bidrager konkret til realisering af fortællingens vision. Dette notat er Kultur- og 
Fritidsforvaltningens udfoldelse af den overordnede vision.  

1. Hvad skal København leve af i fremtiden?  
Københavnerfortællingen tager udgangspunkt i en OECD-rapport fra 2009 om 
hovedstadsområdets konkurrenceevne. Trods en række positive forhold ved København 
og hovedstadsområdet generelt dokumenterer rapporten, at Københavns præstation i 
forhold til vækstindikatorer som BNP pr. indbygger og produktivitet gennem en årrække 
er faldet i forhold til hovedstæder, som København normalt sammenlignes med - 
Stockholm, Oslo, Helsinki1. Færre patenter pr. indbygger end for eksempel Stockholm og 
München fremhæves som en anden indikator på Københavns middelmådige præstations- 
og innovations evne.   

Af rapporten fremgår også, at København i mindre grad tilgodeses, når internationale 
virksomheder skal placere deres hovedstæder, at turister i stigende grad vælger andre 
destinationer, og at højtuddannet arbejdskraft ikke i tilstrækkeligt omfang vælger 
København som arbejdssted.  

Når hovedstadsområdets konkurrenceevne ifølge OECD er bekymrende er det ikke kun 
med tanke på København men også fordi hovedstadsområdets konkurrenceevne og 
vækstrate har stor indflydelse og afsmittende effekt på resten af Danmark:   

� Bruttonationalproduktet (BNP)  
o Tæt på halvdelen af Danmarks BNP skabes i hovedstadsområdet.  

� Arbejdsmarkedet  
o 75 % af samtlige nye job i Danmark i de seneste ti år er skabt i Region 

Hovedstaden. 
o For hver 100 nye job i hovedstadsregionen skabes 20 nye job i det øvrige 

Danmark mod kun 7 den anden vej.  
 
Med Københavnerfortællingen har kommunens forvaltninger fået udstukket en mission. 
En mission, der går ud på at bidrage til genopretning af Københavns konkurrenceevne 
for at sikre vækst og dermed livskvalitet for København - og for hovedstadsområdet som 
en dokumenteret vækstmotor for resten af Danmark.  
 
1. 1 Vækst-trends 
Globaliseringen har ændret vilkårene for verdensøkonomien. Den traditionelle 
industriproduktion er flyttet til især Asien og Østeuropa. For Danmark betyder det bl.a. 
et behov for at identificere ”nye” erhverv, som kan fremtidssikre væksten i form af 
indtjening og arbejdspladser.  
 
Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning angiver i en 
rapport fra 2010 fire overordnede trends med markant indflydelse på fremtidens 
væksterhverv 2.  

                                                 
1
 http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/InternationaltFokus/~/media/1183EF6C21E4491183C044A40D7C3F22.ashx 

2
 http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Erhvervs/PDF10/100624_Erhvervsklynger.ashx samt interview med Erhvervs- 

og Byggestyrelsen 
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1. Miljø (Miljø og bæredygtighed) 
2. Sundhed (Sundhed, ernæring, velfærd, bioteknologi) 
3. Kreativitet (Kreative erhverv; herunder musik, film, spil, litteratur, mode, design, 

kompetencer, sport mm) 
4. Digitalisering (understøtter innovation i de øvrige kategorier) 

 
Rapporten angiver, at der er et stigende behov for kompetencer og viden, som er indlejret 
i kulturelle forhold, der svært kan kopieres eller flyttes udenfor landets/regionens 
grænser. Og at de virksomheder, der skaber vækst, er virksomheder, der udvikler 
radikalt nye løsninger og derigennem nye markeder.  
 
Fremtidens væksterhverv er bl.a. drevet af behovet for at finde løsninger på f.eks. 
miljømæssige udfordringer, for at øge sundheden i befolkningen, eller for at imødekomme 
efterspørgslen på individuelle og kreative løsninger. Ny teknologi, og især den digitale 
teknologi, understøtter udviklingen af individuelle løsninger, der er overkommelige at 
erhverve for det brede flertal af forbrugere.  
 
I Øresundsregionen er vækstkategorierne miljø og sundhed i dag repræsenteret i stærke 
erhvervsklynger som Green Tech og Medicon Vally. OECD rapporten opfordrer 
København til at skabe bedre rammevilkår for de kreative erhverv for at sikre sunde 
forretningsmodeller og dannelsen af erhvervsklynger indenfor denne vækstkategori også. 
Hvis denne bold skal gribes forudsætter det, at kreativitet sættes på vækstdagsordenen.  
 
 

2. En kultur for vækst?  
I Kommuneplanstrategien for 2010 ”Grøn vækst og Livskvalitet” udpeges 4 
hovedudfordringer for fremtidens København:  
1. Befolkningen vokser 
2. Konkurrenceevnen svækkes 
3. Den sociale sammenhængskraft er under pres 
4. Trafikken bliver mere intens 

Særligt miljø og sundhed indtager en dominerende position i kommuneplansstrategien. 
De skitserede tiltag, som skal imødekomme de 4 udfordringer identificerer bl.a. kulturen 
som bidragsyder i forhold til den sociale sammenhængskraft og i forhold til at skabe 
attraktive rammer for bylivet. I forhold til spørgsmålet om at fremme hovedstadens 
konkurrenceevne indtager kulturen derimod ikke nogen fremtrædende plads.  

Kreativitet identificeres i fremtrædende forskningsrapporter som et af fremtidens 
væksterhverv. Derfor bør kulturens potentiale for at bidrage til væksten i langt højere 
grad italesættes og indgå i kommunens vækststrategi. Hovedargumenterne er:    

- En imødekommende, kulturelt eksperimenterende og tolerant by er et trækplaster 
– ikke kun for københavnerne, men også for turister, internationale virksomheder, 
investeringer samt for højtuddannet arbejdskraft – dansk som international.  

 
- Kreative er blandt de hurtigst voksende sektorer med årlige vækstrater på helt op 

til 20 pct.3 - ti gange gennemsnitsvæksten for erhvervslivet4.  
 
                                                 
3
 http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Erhvervs/PDF10/100624_Erhvervsklynger.ashx 

4
 http://www.sm.dk/data/Lists/Publikationer/Attachments/98/kreative%20erhverv.pdf 
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Flere byer satser eksplicit på kreative erhverv som vækstfaktor: fra ”Culture is our 
business” i Toronto til ”Creative London”. Effekten udebliver ikke. I England står de 
kreative erhverv eksempelvis for 8 procent af BNP, og de kreative erhverv i Storlondon 
eksporterer tre gange så meget som de finansielle erhverv 5. 
 

- Hvis udviklingen inden for de kreative erhverv (musik, design, arkitektur, film 
mm.) kobles med udviklingen inden for oplevelseserhverv (sport & fritid, events, 
turisme mm) udgør området en endnu mere betydelig vækstfaktor. I 2006 stod 
den således for6:  

o Mere end 10 pct. af den samlede økonomiske værdiskabelse i Danmark 
o En omsætning på 8 pct. af den samlede omsætning (eller 257 mia. kr.)  
o En beskæftigelse på 10 pct. af den samlede beskæftigelse.  

 
- Dertil kommer spill-over effekter til øvrige erhvervsområder (når kulturprodukter 

anvendes som supplement til en virksomheds kerneprodukt - eks. it- og 
telebranchen). I dette perspektiv er de kreative erhvervs bidrag til værdiskabelse, 
omsætning og beskæftigelse større end hvad der umiddelbart kan udledes af 
traditionelle statistikkoder.   

 
Kreativitet er således både en forudsætning for udviklingen af attraktive kulturtilbud til 
borgere og besøgende og et væsentligt parameter i forhold til at fremme byers og 
regioners konkurrenceevne. Kreativitet og et innovativt kulturliv er gensidig forbundne og 
afhængige. En stærk fællesnævner er, at det er lysten og nysgerrigheden, som driver 
værket.   
  
I forhold til Københavnerfortællingen bør hovedstadens kulturelle og kreative kvaliteter 
derfor indtage en langt mere fremtrædende position som bidragsyder til livskvalitet men 
også som en dokumenteret vækstdriver i lighed med erhvervskategorierne miljø og 
sundhed.  

 
3. Rammebetingelser afgør mulighederne for kultur for vækst  
Kultur- og fritidslivet har en stærk egenværdi. Dette kulturpolitiske grundsyn udgør 
basis for den kommunale administration af byens kultur- og fritidsliv og har været med 
til dels at skabe gode rammer for både den frie og den foreningsorganiserede udfoldelse, 
dels været med til at sikre både professionelle aktører og repræsentanter for vækstlag og 

                                                 
5
 http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Erhvervs/PDF10/100624_Erhvervsklynger.ashx 

6
 Statistik – Oplevelsesøkonomi i Danmark, 2006 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) 
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undergrundskultur mulighed for at skabe sig en synlig platform, publikum og plads til 
udvikling.  
 
Lysen er også udgangspunktet for de mennesker, som arbejder for at skabe sig en levevej 
ud fra deres kunstneriske talent. Denne positive drivkraft skal sikres gode 
rammebetingelser, så idérigdom og talent kan omsættes til vækst i økonomiske termer i 
form af indkomst, arbejdspladser og produktion.  
 
København er i flere forskellige sammenhænge udnævnt til at være verdens bedste by at 
leve i og verdens bedste cykelby. De parametre, som ligger til grund for disse 
udnævnelser går bl.a. på, at København er en uformel og tolerant by med høj livskvalitet. 
Københavns kultur- og fritidsliv er kendetegnet af høj kvalitet, og byen har mange 
aktiviteter i det offentlige rum – ved vandet og i grønne og trygge byrum. København er 
tillige kendt for at være en by med let adgang til viden i form af universiteter og 
biblioteker. Dertil kommer et højt kvalitativt niveau inden for kreative erhverv som 
design, samtidskunst, musik, mad, film og arkitektur. Byens kreative potentiale er 
således vurderet stort og skiller sig positivt ud i international sammenhæng.  
 
Udfordringer for Københavns kreative erhverv 
Copenhagen Business School har analyseret hvilke udfordringer Københavns kreative 
erhverv har og hvilke rammevilkår der med fordel kan forbedres.7 Analysen og dens 
anbefalinger understøtter OECD-rapportens opfordring til København om at sætte fokus 
på at sikre sunde forretningsmodeller og dannelsen af stærke erhvervsklynger af kreative 
erhverv.  

De udfordringer, som de kreative entreprenører møder i København er blandt andet:  
• For stor afstand mellem erhvervslivet og kulturlivet – sprogligt, mentalt og 

kompetencemæssigt 
• Springet fra enmandsvirksomhed til en virksomhed med flere ansatte er for stort 
• Der er for lidt samarbejde og spill-over mellem de kreative fag 
• Byens høje omkostningsniveau (husleje, skattesystem mm) 
• Der mangler adgang til risikovillig kapital 
• Samarbejdet mellem det offentlige, forskning og erhvervsliv halter 
• Der er for lidt koordination mellem offentlige myndigheder 

 
Særligt processen fra kulturel ildsjæl til iværksætter til virksomhed bør understøttes og 
professionaliseres hvis talentmassen - og dermed vækstmulighederne - ikke skal tabes 
på gulvet eller flytte til andre storbyer, hvor mulighederne for at opbygge egen 
virksomhed er bedre end i København.  

Sammenfattende kan man konkludere, at rammebetingelserne for kreative iværksættere i 
hovedstadsområdet bør opgraderes, hvis målet er at skabe øget vækst i form af 
beskæftigelse og produktion med udgangspunkt i Københavns kreative potentiale.   
 
 

4. Vækst i kultur og fritid - Vækstpyramiden  
Kultur- og Fritidsområdet har mulighed for at bidrage til øget økonomisk vækst i 
København indenfor tre vækstkategorier: 
 

                                                 
7
 Rammebetingelser for Københavns Kreative brancher, 2006. Copenhagen Business School.   
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• Attraktiv by – innovativ og rig kulturel infrastruktur 
• Vækst i turist- og serviceerhverv 
• Kreative erhverv – når kreative processer og produkter bliver til erhverv 

 
Kultur- og Fritidsforvaltningen bidrager positivt til udvikling af København som attraktiv 
by og til vækst indenfor turisme og serviceerhverv. Hvis forvaltningen skal spille en aktiv 
rolle i Københavnerfortællingen skal de kreative erhverv inddrages i langt højere grad end 
i dag. Prioriteringen kan se ud som følgende illustration:  
 

 
 
Nedenfor gennemgås de tre vækstkategorier samt konkrete anbefalinger til hvordan 
kommunen og Kultur- og Fritidsforvaltningen kan arbejde for at fremme kreativitet som 
vækstfaktor.   
 

Attraktiv by 
Gennem de seneste 10 år er den kreative klasse udpeget som et væsentligt parameter i 
den globale konkurrence om at tiltrække virksomheder, investeringer og højtuddannet 
arbejdskraft8. Den kreative klasse tillægges samfundsmæssig betydning fordi den, som 
arbejdskraft, primært er ansat i virksomheder, hvor den betales for at besidde 
specialviden, at tænke nyt og at innovere. Den kreative klasse tiltrækkes af byer med 
særlige kvaliteter: et rigt kulturliv, rekreative udfoldelsesmuligheder samt åbenhed og 
tolerance over for folk med anderledes livsstil og værdier.  
 
Tager man udgangspunkt i, at tolerante miljøer tiltrækker talent, der skaber teknologisk 
og økonomisk udvikling, er den kulturelle infrastruktur et væsentligt 
konkurrenceparameter - på linie med et veludbygget luft- og vejnet, et respekteret 
uddannelsessystem, høj levestandard samt velfærdsydelser af høj kvalitet.  
 
Københavns mange frivillige bidrager til et højt aktivitetsniveau i byens kultur- og 
fritidsliv. Det samme gør borgernes egen udfoldelse gennem øvelokaler, havnebad, 
cykelruter mm. Dertil kommer de kommunale basisydelser, som biblioteker, idrætsanlæg 
mv. som - sammen med kommunale og selvejende kunst- og kulturinstitutioner, 
festivaler mv. – er med til at skabe det attraktive byliv, som også tiltrækker 
virksomheder, investeringer og højtuddannet arbejdskraft.   
 
En attraktiv by er en sjov og spændende by, men også en grøn og tryg by med høj 
livskvalitet. Derfor hører byudvikling også med til denne kategori.   
 

                                                 
8
 Herunder Richard Florida og senere Elizabeth Curid. 
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Anbefalinger til fokuseret strategisk indsats 
Hvis der skal arbejdes strategisk med udviklingen af byens kulturelle infrastruktur som 
en vækstdriver, skal fokus være på kvalitet af tilbuddene, ligesom det skal sikres, at også 
det nye, eksperimenterende kulturliv gives plads og udviklingsmuligheder. Dette 
forudsætter en løbende prioritering og tilpasning af kommunale kultur- og fritidsudbud 
og tilskudsområder. 
 
Nedenstående forslag er gengivelser af gode råd, hentet fra forskningsrapporter, interview 
med nøglepersoner indenfor oplevelsesøkonomi (se også bilag 1. og 2.) samt 
forvaltningens forslag til budgetønsker 2012.   
 
Rammer 

- Etablering af pulje til huslejekompensation for at udnytte tomme lokaler 
midlertidigt til vækstlaget 

- Frizoner, f.eks. Toftegårds Plads og ungdomskulturel frizone på Carlsberg 
(budgetønske 2012) 

- Etablering af containerby til foreningers og nonprofit-organisationers aktiviteter på 
Refshaleøen (budgetønske 2012) 

- Pulje til udvikling og etablering af næridrætsanlæg og foreningsfaciliteter 
(budgetønske 2012) 

- Kompetenceudvikling – f.eks. kurser inden for digitalisering (budgetønske 2012)  
 
Kreative alliancer  

- Inviter nye samarbejdspartnere inden for – også uforpligtende – til workshops om 
alt fra strategi over byudvikling til konkrete projekter.  

 
Intern åbenhed 

- Skab tværgående, forpligtende samarbejder mellem forvaltninger i forhold til 
kommuneplan, lokalplan og anlægsopgaver  

 
Vækstlagsfokus 

- Udviklingszone for kulturelle iværksættere (budgetønske 2012)  
- Kompetenceudvikling af frivillige (projektledelse, eventarrangører mv.), f.eks. via 

Copenhagen Volunteers (budgetønske 2012) 
 
Synliggør Københavns styrker  

- Tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende og arbejdskraft via 
praktisk hjælp, mulighed for engagement i kultur- og fritidslivet samt digital 
”velkomstpakke” via Cultural Volunteer Program (budgetønske 2012)  

- Kulturhavn som international begivenhed (budgetønske 2012) 
- Invitation til borgerne om at udforske det underjordiske København (bl.a. i 

forbindelse med udgravning af Cityringen, herunder også udvikling af digital 
formidling via platforme som VÆGGEN (budgetønske 2012)  

 
 
Vækst i turisme og serviceerhverv  
Afholdelse af events og festivaler tiltrækker publikum både nationalt og internationalt og 
giver øget indtjening i byens serviceerhverv. Det gælder taxakørsel, luftfartselskaber, 
restaurantbesøg, hotelovernatninger osv. Begivenhederne er tillige med til at brande 
København som turist- oplevelsesdestination. En stor andel af de gæster og turister, der 
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gæster København for at opleve en given festival eller event kommer fra Storkøbenhavn 
samt fra øerne, Jylland og Sydsverige. 
 
Anbefalinger til fokuseret strategisk indsats 
For at arbejde strategisk med denne vækstdriver skal prioriteringen af de events og 
festivaler som ydes tilskud ske ud fra en vurdering af begivenhedens potentiale for 
København, dels i forhold til Københavns værdier, dels i forhold til lokale 
samarbejdspartnere. Det skal bl.a. sikres, at særligt de enkeltstående og midlertidige 
events formår at bibringe byen viden og erfaring, som kan bruges i andre sammenhænge.  
Outgames og Distortion er begge eksempler på begivenheder, hvis værdier ligger i 
forlængelse af Københavns ønske om at være en åben, tolerant og levende by.  
 
Synliggør Københavns styrker – lokalt og internationalt 

- Find den københavnske løsning på Venedig-biennalen for at tiltrække København 
international opmærksomhed hvert andet år. F.eks. ved at give Jazzfestivalen et 
løft hvert fjerde år, så den bliver endnu mere interessant og synlig for 
udefrakommende, mens en anden festival – f.eks. samtidskunstfestivalen – med to 
år forskudt tilsvarende løftes.  

- Eventpulje til finansiering af store events 
- Eventstrategi til prioritering af de rette events ud fra Københavns særegenhed og 

strategiske interesser, f.eks. DGI Landsstævne 2017 (budgetønske 2012).  
- Krav til internationale begivenheder og event om kreative partnerskaber med 

lokale aktører og erhverv for at sikre aftryk på byen. 
 
 

Kreative erhverv – når kreative processer og produkter bliver til erhverv 
Der kan udledes tre overordnede metoder for, hvordan kreative erhverv genererer direkte 
økonomisk vækst.  
 
1. Kunstnerisk produktion  
Kulturelle og kreative erhverv har mulighed for at lade designkompetencer og produkter 
udvikle sig til decideret erhversvirksomhed. F.eks. har PHs og Arne Jacobsens design 
givet virksomheder som Louis Poulsen og Fritz Hansen mulighed for at producere lamper 
og møbler, som markedsføres og sælges i hele verden under kvalitetsmærkatet ”Danish 
Design”.    
 
2. Ringe i vandet 
Erhverv kan også udvikle sig som en klynge omkring et kreativt produkt. Dette er bl.a. 
baggrunden for Sveriges succes med en filmfond. I Trollhättans er det ikke 
filmproduktionerne, som skaber den største indtjening i området, men derimod de 
mange virksomheder som lokaliserer sig i området for at levere input til 
filmproduktionerne (eksempelvis specialeffekts, stunt, sceneproduktion, catering, 
kameraer mv.), der skaber økonomisk vækst i form af arbejdspladser. Med 
udgangspunkt i et kreativt produkt kommer væksten således til udtryk i en række 
sideerhverv, der spreder sig som ringe i vandet. 
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3. Spill overeffekt til andre brancher 
Kreative processer, som vi kender dem fra kulturlivet, kan overføres til andre 
erhvervsområder og bl.a. bruges i kompetenceudvikling, til at fremme nye og innovative 
måder at tænke på, (produkt)udvikle og formidle. Et oplagt eksempel er spilhuset i 
Pilestræde, hvor filmudviklere og computerspilsproducenter i samarbejde har formået at 
udvikle spil, som i global sammenhæng er blevet til kommercielle succeser. Udvikling af 
mobilapplikationer til eks. smartphones er et andet eksempel på gensidig 
kompetenceudvikling og indtjeningskilde mellem kreative spil- og designudviklere og 
etablerede teleselskaber.   
 
Anbefalinger til fokuseret strategisk indsats 

Hvis Københavns Kommune skal arbejdes strategisk inden for denne vækstkategori skal 
grænserne mellem kultur- og erhvervsstøtte i visse tilfælde kunne flyde.  
   
Få det til at vokse 

- Rådgivning fra ildsjæl til professionel iværksætter. Et samarbejde mellem Kultur- 
og fritidsforvaltningen og Københavns Erhvervscenter kan bringe kulturen tættere 
på forretningsverdenen (sprogligt, mentalt og kompetencemæssigt)   

- Etablering af et væksthus for professionelle/kommercielle iværksættere og 
kreative erhverv, hvor de kreative fag og niveauer blandes med øvrige erhverv for 
synergieffekter og klyngedannelse (budget 2012).   

 
Risikovillighed  

- Etablering af filmfond for at tiltrække international filmproduktion (budgetønske 
2012) 

- Etablering af innovationspulje med risikovillig kapital 
 
København som kunde 

- Flere idekonkurrencer for at skabe nye designklassikere 
- Lav ikonbyggeri – f.eks. ved etablering af et maritimt idrætscenter (budgetønske 

2012) eller når Hovedbiblioteket skal renoveres (budgetønske 2012).  
- Udvikling af nye digitale løsninger med eksportpotentiale, som hvis Stadsarkivets 

projekt ”Travel in Time - Find dine rødder” (budgetønske 2012) udvikler et 
slægtsforskningswebsite med sociale funktioner  

- Støt unge virksomheder, tegnestuer, kunstnere mv. i bygge– og anlægsprojekter  
- Indkøb kunstnere i projekter – f.eks. i ”en by for kunst i det offentlige rum” 

(budgetønske 2012)   
 
Kreative alliancer 

 

   

 

   
 

Støttefunktioner – f.eks. Modeuge, tekstildesign, Danish Fashion 

Institute osv.  

Kernevirksomhed – de kreative – f.eks. Designer 

Erhverv og infrastruktur, Arbejdspladser, eksport mv. – fabrikker, 

materialer, produktion mv. 
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- Understøt de kreative erhverv ved at styrke brancherne. Copenhagen Fashion 
Week, Designprisen Index og computerspilfestivalen Robot er alle eksempler på 
hvordan kommunen kan medvirke til at styrke opbygningen af kreative brancher 
og netværk.  

- Udvikling af brugerdrevne innovative løsninger, f.eks. Library co creative 
(budgetønske 2012) 

 
Lederskab 

- Formulering af klar vision for København som kreativ hovedstad. Hovedbudskabet 
skal være, at en kreativ by er en attraktiv by 

- Nedsættelse af Kultur- og Fritidsforvaltningens Business Task Force for kreative 
erhverv 

 
Vækstlagsfokus 

- De kreative fødekæder skal sikres fra talent til eksportvirksomhed – f.eks. 
børnetræning og professionel artistuddannelse i AFUK (budgetønske 2012) 

- Blanding af professionelle og non-profit aktører – f.eks. kulturel udvikling på 
Refshaleøen (budgetønske 2012) 

 

5. Københavnerværdier som springbræt   
Danmark er et lille land i en global verden – men ikke ubetydelig. Det er f.eks. ”vores” 
cykelstier, de cykler på i Australien, Indien og New York, når Gehl Architects hjælper 
resten af verden med byudvikling, og det er ”vores” særlige danske modernistiske 
arkitekturideal, som Henning Larsen har tilføjet Saudi Arabiens udenrigsministerium, 
ligesom det er ”vores” lave boligblokke, som Bjarke Ingels kombinerer med skyskraberen 
i New York.  
 
Vores internationale succes’er er med at ”Copenhagenize” udlandet. De har alle en klar 
forankring i noget særligt dansk, hvilket netop er pointen: at differentiere sig og tage et 
lokalt udgangspunkt på den globale scene. Omsat til København betyder det, at vi skal 
finde Københavns særegenhed og at vores selvforståelse skal defineres ud fra det vi vil 
være, ikke ud fra det vi var.  
 
Københavnerfortællingen har sat følgende tre Københavnerværdier på den 
fælleskommunale dagsorden: Åbenhed, Eksperimentarium og Risikovillighed.  
 
Åbenhed 
Danmark kan ikke leve af sit eget hjemmemarked alene, hvorfor åbenhed overfor 
omverdenen er en nødvendighed. København skal kunne tiltrække virksomheder og 
arbejdskraft fra udlandet, ligesom københavns arbejdskraft og virksomheder skal 
dygtiggøre sig internationalt og opdyrke internationale markeder for deres produkter.  
Udveksling af viden, varer og relationer er en forudsætning, som kræver åbenhed, 
imødekommenhed og tolerance.  
 
Målsætningen om åbenhed gælder ikke kun Københavns ansigt udadtil, men også 
indadtil for at lykkes. Og det kræver samarbejde på alle niveauer: på tværs af 
institutionsgrænser, myndighedsgrænser, kommunegrænser, landegrænser osv.   
 
Eksperimentarium 
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Eksperimentarium rimer på legeplads og innovation. I forhold til andre storbyer har 
København en relativ flad og ubureaukratisk struktur. København lægger parkanlæg og 
brosten til alt fra koncerter i det offentlige rum og VM i landevejscykling i Indre by.  
Fremadrettet kan man forestille sig Købehavn som teststed for afprøvning af nye 
innovative produkter som elbiler eller ny it- teknologi.  
 
Eksperimentariet kan også bruges til at bringe mennesker sammen på tværs af fag, 
brancher og subkulturer for at se, hvad der kan opstå. Hvis kultur anskues som 
grundforskning, kan den bruges til at afprøve skæve idéer, hvis resultater ikke kan 
forudses, men som kan være med til at udstikke nye veje og inspirere til nye erkendelser 
og innovation. 
 
Risikovillighed  
For at understøtte værdierne om åbenhed og eksperimentarium er det en forudsætning, 
at København bakker op i praksis og tør satse – også på det anderledes, nyskabende og 
uprøvede. Risikovillighed handler ikke blot om risikovillig kapital, men også om 
risikovillighed i forhold til at flytte og forhandle om grænser fra ”hvad plejer vi at gøre?” 
til ”hvad er muligt at gøre?”. 
 
 

6. Opsamling 
Overordnet opsamling på hvad der skal til for at sikre kreativ vækst en ligeværdig 
placering på kommunens vækstdagsorden:  

Hvad? 
 
 

Fælles budskab og vision: 
 
    

Kulturelle og kreative erhverv  
er afgørende for Københavns  
fremtidige vækstmuligheder i  
forhold til arbejdspladser,  
omsætning, eksport og  
international branding.  

 
 
 
 
   
  

Hvordan? 
 
 

Indsatser og initiativer: 
 
 

Arbejde strategisk med hele  
værdikæden – fra vækstlag  
til inkubationsmiljøer  
til vækstmiljøer til 
virksomhedsplan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem? 
 
 

Offentligt privat samspil:  
 

Koordineret samarbejde på  
tværs af brancher,  

organisationer og offentlige  
myndigheder.  

 
Fælles løsninger på fremtidens  
udfordringer og muligheder.  

Erkendelse af  
fælles afhængighed.  
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Bilag 1. Udvalgte projektforslag til realisering 
Projektforslag Beskrivelse  
1 Lederskab:  
Vision for 
København som 
kreativ hovedstad  

Formulering af klar vision for København som kreativ hovedstad. 
Hovedbudskabet skal være, at en kreativ by er en attraktiv by.  
For at sikre bredt ejerskab skal visionen udvikles i et tværfagligt 
samarbejde mellem kommunes forvaltninger.  
Visionen kan udbygges med konkrete anbefalinger, som der kan 
arbejdes med politisk.   
For at føre visionen ud i livet kan nedsættes en Business Task 
Force for de kreative erhverv 

2. Få det til at 
vokse! 
Inkubations/ 
væksthus for 
kreative erhverv  

Der etableres et inkubations/væksthus som kan indeholde 
følgende funktioner:  
 
- Kontorfællesskab og fælles faciliteter for entreprenører indenfor 
de kreative erhverv. Frie pladser skal reserveres til mere løst 
tilknyttede aktører.  
 
- Åben rådgivningsskranke hvor byens kreative erhverv kan få 
vejledning og sparring i forhold til forretnings- og projektudvikling. 
Rådgivningsskranken skal også fungere som 
netværkskoordinering.  
 
Realisering af væksthuset kan ske i et tværfagligt forløb og 
projektudvikles i samarbejde med planerne for udvikling af nye 
byområder. Nordhavn, Carlsberg eller gerne en helt tredje 
beliggenhed kan overvejes. Hvis væksthuset indgår i 
byudviklingsmæssig sammenhæng, kan det være en forudsætning, 
at brugerne bidrager aktivt hertil.  
 
En pulje kan overvejes tilknyttet væksthuset. Formål: at støtte 
udvikling af konkrete projekter, der knytter an til København som 
eksperimentarium.         

3. København 
som kunde  
Skab nye 
markeder og 
afsætnings-
muligheder.   

A) Afgrænsede forvaltningsopgaver gøres til genstand for 
idékonkurrence for kreative erhverv, f.eks. udvikling af digitale 
kulturprojekter eller nye former for brugerinddragelse 
 
B) Ikon byggerier overrasker og er med til at brande København 
som en by, som formår at illustrere sine værdier på en gennemført 
og kompromisløs måde ”dont tell it, show it”.  
 
Københavns Ejendomme prioriterer 2 % af den samlede 
byggemasse til ikon byggeri, hvor der gøres en særlig indsats for at 
inddrage nye kreative kompetencer, nye arkitekter, tegnestuer, 
indretningsarkitekter, designere eller kunstnere i projektering af 
byggeriet.  
 
Her tænkes blandt andet på funktionelle bygninger som f.eks. 
daginstitutioner, ældrecentre, døgninstitutioner eller andre, som 
drives på baggrund af et veldefineret tema (bevægelse, musik, 
kunst, miljø) og hvor tema og arkitektur kan sammentænkes og 
skabe synergi.  
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Bilag 2. Sammenfatning af udfordringer og løsningsforslag 
Nedenfor er notatets væsentligste udfordringer for øget vækst med udgangspunkt i byens 
kreative potentiale opsummeret i stikordsform.  
 
Udfordringerne er sammenholdt med forslag til løsningsforslag, som kan prioriteres og 
konkretiseres yderligere.  
 

Udfordringer Forslag til løsning 
 

Lederskab: Der mangler 
klart signal om, at 
København satser på 
kultur 

• Formuleret politik om København som kreativ 
hovedstad, konkrete tiltag og formidling 

• Nedsættelse af en business Task Force for de 
kreative erhverv 

Forretningskompetence: 
For stor afstand mellem 
erhvervslivet og kulturlivet 
– sprogligt, mentalt samt 
kompetencemæssigt 

• Rådgivning af kreative for større forretningsforståelse 
• Facilitatorer med økonomisk, juridisk og 

erhvervsfaglig baggrund og med indgående kendskab 
til kreative erhvervs vilkår og udfordringer 

Få det til at vokse! Behov 
for klyngedannelser og 
match making 

• Rådgivning af kreative – fra enmandsvirksomhed til 
virksomhed med flere ansatte 

• Inkubationsmiljøer/væksthuse, hvor de kreative 
erhverv og niveauer sammensættes i nye 
konstellationer og kobles med øvrige erhverv for 
synergieffekter.   

• Når kommunen støtter festivaler og events skal der 
stilles krav til plan for udviklingsperspektiver 

Rammer: Adgang til 
lokaler og faciliteter for 
kreative iværksættere  
 

• Fleksibel anvendelse af bygninger og byrum 
• Deregulering  
• Kreative zoner, midlertidighed  
• Billig husleje/erhvervslejemål 
• Strategisk brug af ”nye” byområder  

Risikovillighed: Der 
mangler investeringer og 
kapital 
 

• Innovationspulje/vækstpulje/iværksætterstøtte, 
(flydende overgang - kultur- og erhvervsstøtte)  

• Engager investorer fra projektstart og skab ejerskab  
• Investeringer i kreative brancher med stor spill-over 

effekt – f.eks. Filmfond 
Nye kreative alliancer: 
Samarbejdet mellem det 
offentlige, forskning og 
erhvervsliv halter 
 

• Flere samarbejdsprojekter - både offentlige og private 
- med forsknings- og universitetsverdenen. 
Etablering af inkubationsmiljøer i samarbejde med 
de kreative uddannelser på Holmen, It-universitetet, 
Designskolen og Kunstakademiet.  

• Analyse af kreative erhverv i hovedstaden for at 
dokumentere potentiale og kvalificere 
beslutningsgrundlag 

• Stærkere alliance med Regionen og Vækstforum om 
satsning på kreative erhverv  

• Inddrag eksterne kreative videnskompetencer og 
iværksættere, ad hoc, til idé – og projektudvikling  
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Intern åbenhed: Der er for 
lidt samarbejde og 
koordinering mellem 
offentlige myndigheder 
 

• Tværforvaltningsmæssige samarbejder:  
- Rådgivning (tættere samarbejde mellem 

Københavns Erhvervscenter og KFF)  
- Tænke kultur ind i byudvikling fra start 

TMF/KFF.  
• Kritisk blik på kommunens egne prioriteringer  
• Bedre udnyttelse af kreativt Forum til konkrete 

projekttiltag 
København som kunde 
Skab nye markeder og 
afsætningsmuligheder 

• Københavns Kommune som kunde og bruger af 
byens kreative erhverv (design, kunst, grafik mm)  

• Supplere udbudsregler f.eks. med krav om brug af 
unge tegnestuer til anlægsprojekter  

Vækstlagsfokus: lad alting 
blomstre og sæt områder 
fri – men ha en klar 
strategi. 

• Talentudvikling  
• Støtte ungdomskulturelle projekter og initiativer 
• Stille konkrete krav til kompetenceudvikling – og 

tilknyt gratis procesrådgivning  
• Kompetence-udvikling 

Synliggør Københavns 
styrker – lokalt og 
internationalt  

• Københavns kulturliv skal have mere volumen og 
række ud over kommunens grænser til 
hovedstadsområdet og øresundsregionen (f.eks. 
kulturaftale) 

• Åbne byen mere op for ikke-dansktalende: mere, 
bedre og imødekommende kommunikation af byens 
tilbud til udenlandsk arbejdskraft, turister og 
internationale markeder 

• Mere offensiv kommunikation af Københavns 
værdier og udbud, ”dont tell it, show it”.   

 
 
 
 


