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Municipalities marked with a green circle
are partners in the project:
“Cultural Identity , Cultural planning and
mapping in the Oresund Region”
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Culture = new experiencesCulture = new experiences
& new perspectives& new perspectives

Example:
Culture and art opens for new innovation in science and industries
i.e. marketing, experience-base for entrepreneurship, creative class attraction, etc.



Science = new knowledgeScience = new knowledge

Example:
Communication technology opens for new innovation in all creative branches
i.e. tv on mobile phones, sms tourist information from museums, internet networking, etc.



helhedsbilleder af de kreative brancher
hands-on

værktøjer

kompetenceudvikling

perspektivering



Der er tre overordnede grundetre overordnede grunde til, at en kortlægning af kommunens ressourcer inden for de
kreative brancher er interessant, og hvorfor disse brancher bør have speciel fokus i en
koordineret kultur- og erhvervspolitik.:

1. VÆKST
De kreative brancher viser generelt høje vækstrater. De er globalt set en af de hurtigst voksende
økonomiske sektorer målt i beskæftigelse, eksportindtægter og vækstpotentiale.

2. LIVSKVALITET
De kreative erhverv har en række positive afledte effekter i lokalmiljøet og har generelt en vigtig
funktion i at skabe et livligt, mangfoldigt og kulturelt aktivt bymiljø, især hvad angår de brancher,
der tilbyder kulturelle oplevelser såsom teatre, dansescener, museer, forlystelsesparker, caféer
og spillesteder etc. Faktorer som alle bidrager til at højne livskvaliteten for borgerne, giver
prestige og profil til lokalmiljøet og samt positiv branding positivt nationalt og globalt. Dermed
bidrager de kreative erhverv også til at tiltrække højtuddannet arbejdskraft og kreative
ressourcestærke tilflyttere til kommunen.

3. KOBLINGER:
De kreative brancher er ikke blot interessante i sig selv, men de leverer også til andre brancher
og bidrager til værdiskabelse og omsætning her. Desuden har de også spill-over effekter til andre
brancher i form af arbejdskraft og principper for organisering og ledelse af innovationsprocesser



Kreative brancher (virksomheder)

Hvilken type organisation arbejder du for ?
Spørgeskema
Kulturkortlægning

HER ER DU:
Kontaktinformationer >
Type organisationType organisation >
Kulturdomæner >
Aktivitetstyper >
Roller i værdikæden >
Partnere >
Tema. Stedets attraktion >
Tema. Udvikling og koblinger>
Tema. Samarbejder >
Afslutning



Spørgeskema - Kulturkortlægning

Sæt X ved de kulturdomæner du/I beskæftiger jer med:

Visuel kunst

Scenekunst

Events

Kulturarv

Turisme

Arkitektur og byudvikling

Medier

Livslang læring

 Idræt

Sundhed og velvære

Andet Hvad: __________________________________________________

HER ER DUHER ER DU: Kontaktinformationer > Type organisation > KulturdomKulturdomæænerner > Aktivitetstyper > Roller i værdikæden > Partnere > Tema > Afslutning

På de 2 næste sider bedes du kort uddybe, hvad du/I mest arbejder med - inden for hvert af de kulturområder, du har valgt

0

Computerspil
Film/video

Mode og tekstil
Design

Fotograf i
Kunsthåndværk

Installation
Skulptur
Tegning

Billedkunst
Andet



Kortlægning af de kreative brancher i Ballerup kommune - Erhverv. Kultur. Viden. 27.11.2007

Virksomhedernes fordeling på kulturområder
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Livslang læring
16%

Idræt, fritid og
hobby
23%



Kortlægning af de kreative brancher i Ballerup kommune - Erhverv. Kultur. Viden. 27.11.2007

Virksomhedernes fordeling på kulturområder
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HillerHillerøødd

9%9%18%18%15%15%21%21%37%37%HillerHillerøødd

HovedstadenHovedstaden 6%6%15%15%11%11%24%24%44%44%

>5010-495-92-40-1

VirksomhedsstVirksomhedsstøørrelserrrelser -- kreative domkreative domæænerner
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5. Audiences5. Audiences
Consumption
(After Sales

Service)

4. Delivery4. Delivery
(Marketing and

Sales)

3. Circulation3. Circulation
(Outbound
Logistics)

2. Production2. Production
Creation

(Operations)

1. Beginnings1. Beginnings
Pre-production

(Inbound Logistics)

Sustainable
consumption

City as stage
Animation
Agora

Sustainability of
exchange relations
and transactions

Equilibrium
Sustainability

Economics of
amenity
Lifestyle Milieux

5. ENVIRON5. ENVIRON--
MENTALMENTAL

Footfall and
exchange options

Planning/zoning
issues
Access routes

Channels of
exchange
Spaces of
transaction

Proximity
Access
Channels of
exchange

Mixed Use
Development
Adaptive Use
Development
Transport planning

4.4.
INFRASTRUCINFRASTRUC--
TURALTURAL

Symbolic economy
Understanding
diversity of tastes
and lifestyles

Cultural
institutions and
spaces
Communications
platform

Creative
Infrastructure
Vitality and
dynamism of
exchange

Soft Infrastructure
Creative
Infrastructure
Capacity Building

Milieux of
interaction
Civic participation
Creative
infrastructure

3. CULTURAL3. CULTURAL

Diversity of
consumption
Caveat emptor

 Interpretation,
understanding,
access routes

Networks of
exchange
Soft
Infrastructure

Quality of life
Community
cohesion

Literate and
competent workforce

2. SOCIAL2. SOCIAL

Healthy, wealthy,
wise citizens as
consumers

Front-end
marketing
Retail mix and
diversity

Smart distribution
and access vectors
Physical and
virtual capacity

Skill sets
Convergence

Quality of life as
workforce/business
magnet

1. ECONOMIC1. ECONOMIC



Spørgeskema - Kulturkortlægning

Hvilke funktioner er vigtigst for dig/ din organisation i dit/ jeres arbejde?

UDFØRE
PRODUCERE

REPRODUCERE

ARKIVERE
DOKUMENTERE
PRÆSERVERE

SKABE
KREERE

MARKETING
PROMOTION

REKLAME

UDBREDE
DISTRIBUERE

SÆLGE
UDSTILLE

PRÆSENTERE
SUPPORTERE

MODTAGE

TRÆNE
UDDANNE

Sæt X ved de funktioner, du/ I udfører :

Skabende

Udfører, producerer, reproducerer

Markedsfører. reklamerer, promoverer

Udbreder, distribuerer, sælger

Udstiller, præsenterer, modtager, støtter

Arkiverer, dokumenterer, præserverer

Træner, uddanner, underviser

Andet

Hvad? _____________________________________

HER ER DUHER ER DU: Kontaktinformationer > Type organisation > Kulturdomæner > Aktivitetstyper > Roller i vRoller i væærdikrdikæædenden > Partnere > Tema > Afslutning



CREATE IMPLEMENT

PRODUCE

REPRODUCE

PROMOTE

MARKETING

MEDIATE

DISTRIBUTE

SELL

EXIBITE

PRESENT

SUPPORT

RECEIVE

DOKUMENTATION

PRESERVE

ARCHIVE

TRADE AREATRADE AREA

VVÆÆRDIKRDIKÆÆDENDEN

EDUCATE

UNDERSTAND

PARTICIPATE

VISUEL ART

PERFORMANCE

EVENTS

CULTURAL HERITAGE

MEDIA

SPORT

TOURISM

Webbaseret questionaire with information from the actors



Visuel kunst

M usik og scenekunst

Events

Kulturarv

Turisme
M edier

Arkitektur og byudvikling
Livslang læring

Idræt, frit id og hobby
Sundhed og velvære

Andet

VVæærdikrdikæædenden



Virksomheder fordelt pVirksomheder fordelt påå kreative domkreative domæænerner
Region Hovedstaden

HillerHillerøødd



10

37

3

33

9

7

9

44

14

24

9

9

28

3

48

9

4

20

8

35

37

3

20

10

19

31

17

4

15

25

15

41

5

10

20

54

11

1

15

13

24

46

4
3
7

12

74

0%

10%
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Specialized education and training lies in the big cities



Kortlægning af de kreative brancher i Ballerup kommune - Erhverv. Kultur. Viden. 27.11.2007

Antal valgte roller (hver virksomhed kan vælge mange
roller for hvert område)

0 50 100 150 200 250

Skabende

Udfører, producerer, reproducerer

Markedsfører, reklamerer, promoverer

Udbreder, distribuerer, sælger

Udstiller, præsenterer, formidler, støtter

Arkiverer, dokumenterer, præserverer

Træner, uddanner, underviser

Andet

VVæærdikrdikæædenden

I spørgeskemaundersøgelsen kunne hver respondent
vælge at markere flere roller i værdikæden. Det
samlede antal markeringer af roller fremgår af
nedenstående figur. Hver virksomhed markerede i
gennemsnit fem roller.

Billedet af de kreative virksomheder
viser, at alle roller i værdikæden i et
stort omfang er dækket på alle
kulturområderne. Men det viser også,
at der er store kvantitative forskelle
mellem de enkelte kulturområder:

• visuel kunst har hovedvægten på
skabende processer og udstilling
• musik og scenekunst har hovedvægten
på skabende processer
• events har hovedvægten på
markedsføring samt skabende og
producerende processer
• kulturarv har hovedvægten på
undervisning og udstilling
• turisme har hovedvægten på skabende
processer, markedsføring og formidling
• medier har hovedvægten på skabende
og producerende processer
• arkitektur og byudvikling har
hovedvægten på formidling og
markedsføring
• livslang læring har hovedvægten på
uddannelse og undervisning
• idræt, fritid og hobby har hovedvægten
på træning og uddannelse



1.1. Stedets attraktionStedets attraktion

2.2. Samarbejder mellem kreative virksomheder ogSamarbejder mellem kreative virksomheder og
uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner/foreningeruddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner/foreninger

3. Udvikling og koblinger3. Udvikling og koblinger



Kortlægning af de kreative brancher i Ballerup kommune - Erhverv. Kultur. Viden. 27.11.2007

STEDETS ATTRAKTIONSTEDETS ATTRAKTION

4,9

5,4

5,9

6,1

6,2

6,3

6,9
7,0

7,0

8,0

8,2

9,1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nærhed til kunder

Økonomi

God infrastruktur

Nærhed til kvalificeret arbejdskraft

Nærhed til samarbejdspartnere

M angfo ldigt og kreativt miljø

Stedets offentlige service

Andet

Smukke omgivelser

Stedets kultur og historie

Nærhed til pulserende byliv

Sikkerhed / lav kriminalitet

Tema I: Hvorfor ligger jeres virksomhed der, hvor den gør? (prioritering hvor 12
er den vigtigste og 1 den mindst vigtige)

For hver "kvalitet" vises gennemsnittet for alle svar



Kortlægning af de kreative brancher i Ballerup kommune - Erhverv. Kultur. Viden. 27.11.2007

STEDETS ATTRAKTIONSTEDETS ATTRAKTION
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Tema I: Hvorfor ligger jeres virksomhed der, hvor den gør? (prioritering hvor 12
er den vigtigste og 1 den mindst vigtige)

For hver "kvalitet" vises gennemsnittet for alle svar
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Nærhed til kunder

Økonomi

God infrastruktur

Nærhed til samarbejdspartnere

M angfo ldigt og kreativt miljø

Smukke omgivelser

Nærhed til kvalificeret arbejdskraft

Stedets offentlige service

Andet

Stedets kultur og historie

Sikkerhed / lav kriminalitet

Nærhed til pulserende byliv

Tema II: Hvad kunne få jeres virksomhed til at flytte til et andet område?
(prioritering hvor 12 er den vigtigste og 1 den mindst vigtige)

For hver "kvalitet" vises gennemsnittet for alle svar



Den højst prioriterede kvalitet per postnummer

3,67Stedets offentlige service3550

3,46Nærhed til samarbejdspartnere3480

4,37Nærhed til kunder3400

4,75Andet3330

3,33Nærhed til kunder3320

MinRa
nktemaPostCode

3400

3480

3320

3330
3550

Nærhed til kunder

Nærhed til kunder

Nærhed til samarbejdspartnere

Stedets offentlige service

Andet



TruslerMuligheder

SvaghederStyrker

• Økonomi af
større
vigtighed (leje,
køb etc.)

• Forskelle
mellem center og
periferi i
prioriteringer:
Center: nærhed
til kunder
Periferi: nærhed
til samarbejds-
parter og stedets
offentlige service

• God sammenhæng
mellem kriterier for
valg af placering:
• Nærhed til kunder
• God infrastruktur
• Nærhed til
samarbejdspartnere

Stedets attraktivitet

TOWS

EksterntInternt
Temaer



• Økonomi af
større
vigtighed (leje,
køb etc.)

• Forskelle
mellem center og
periferi i
prioriteringer:
Center: nærhed
til kunder
Periferi: nærhed
til samarbejds-
parter og stedets
offentlige service

• God sammenhæng
mellem kriterier for
valg af placering:
• Nærhed til kunder
• God infrastruktur
• Nærhed til
samarbejdspartnere

Stedets attraktivitet

TOWS

EksterntInternt
Temaer

Til strategisk niveau:

Nærhed til kunder fordrer platforme for ”eksport”

Sikre konkurrencedygtige/billige priser for leje/eje

Sikre store/nære kontaktmuligheder – også decentralt

Sikre decentral offentlig service og kontakt/kommunikation



Samarbejde og partnerskaberSamarbejde og partnerskaber

Kortlægning af de kreative brancher i Ballerup kommune

Kulturinstitutioner
18%

Foreninger
27%

Uddannelsesinstitutioner
55%

• Lidt mere end en fjerdedel af de formaliserede samarbejder er med foreninger, mens mindre
end hvert femte er med kulturinstitutioner

• Formaliserede samarbejder med uddannelsesinstitutioner udgør over halvdelen af
virksomhedernes formaliserede samarbejder



Samarbejde og partnerskaberSamarbejde og partnerskaber

• Cirka 40% af virksomhederne har svaret ja til at bruge uddannelsestilbud

• De bruger dem relativt få gange om året

• Private tilbud er sammen med andre videregående udd. og universiteter de mest anvendte tilbud

Talmaterialet er så lille, at det ikke er statistisk validt at anføre procenter,
så dette er mere ment som illustration af svarenes fordeling

Musikskoler
2%

Handelsskoler
4%

Tekniske skoler
10%

Universiteter
14%

Andre videregående udd.
18%

Private kursustilbud
30%

Egne kursustilbud
10%

Aftenskoler
2%

Andet
8%

Folkeskoler
2%

1-2 gange om året
47%

3-5 gange om året
32%

10-20 gange om året
7%

20-40 gange om året
14%



Samarbejde og partnerskaberSamarbejde og partnerskaber

• Kun ca. 30% af virksomhederne har svaret ja til at bruge kulturtilbud

• De bruger dem forholdsvist få gange om året

• Museer, sport og andet er sammen med teater og musik de mest anvendte kulturtilbud

Talmaterialet er så lille, at det ikke er statistisk validt at anføre procenter,
så dette er mere ment som illustration af svarenes fordeling

1-2 gange om året
50%

3-5 gange om året
25%

10-20 gange om året
17%

20 > gange om året
8%

Muséer (kunst og
kulturarv)

17%

Muséer (naturfaglige)
5%

Muséer (lokalhistoriske)
5%

Teater
15%

Musik
15%

Foreninger
7%

Byvandringer
2%

Sport
17%

Andet
17%



Kortlægning af de kreative brancher i Ballerup kommune - Erhverv. Kultur. Viden. 27.11.2007

SAMARBEJDERSAMARBEJDER

Projekter
27%

Partnerskaber
5%

Funding
5%

Opgavebaseret
45%

Andet
18%

Hvordan er virksomhedernes samarbejde organiseret med udd. + kulturinstitutioner/foreninger

1
23%

2
22%3

22%

4
11%

> 6
22%

Antal samarbejder per år

Egen interesse
31%

Fælles interesser
19%

Muligheder for funding
15%

Muligheder for
personlig kontakt og

koordinering
20%

Tidsperspektiv
15%

Motivation



Kortlægning af de kreative brancher i Ballerup kommune - Erhverv. Kultur. Viden. 27.11.2007

SAMARBEJDERSAMARBEJDER –– set pset påå tvtvæærs!rs!

Udd.inst Kulturinst/forening Virksomhed

Egen interesse

Fælles interesser

Muligheder for funding

Muligheder for personlig kontakt
og koordinering

Tidsperspektiv



Virksomhedens udviklingsaktiviteterVirksomhedens udviklingsaktiviteter

Kortlægning af de kreative brancher i Ballerup kommune

Hvor stor en andel af jeres nuværende produkter eller serviceydelser er udviklet inden for de sidste 2 år?

Bortset fra en relativ stor del ubesvarede er der en jævn fordeling i besvarelserne

• i knapt 20% af besvarelser er mere en halvdelen af produkter og serviceydelser udviklet inden for de
sidste 2 år, mens 24% angiver mindre end 10% eller ingen er udviklet inden for dette tidsrum

Ubesvarede
39%

Ingen
12%

Under 10%
12%

Under 25%
15%

Under 50%
4%

Over 50%
11%

Alle
7%



Samarbejde og partnerskaberSamarbejde og partnerskaber

Kortlægning af de kreative brancher i Ballerup kommune

Ingen Under 10% Under 25% Under 50% Over 50% Alle

Udvikling af produkter og serviceydelser fordelt på de enkelte kulturområder

• der er en forholdsmæssig ens fordeling på alle områderne, dog undtaget turisme + arkitektur/byudvikling, hvor under
25% af produkter og serviceydelser er udviklet inden for de sidste 2 år – mens events har størst vægt for over 50%
nyudviklede produkter og serviceydelser



Kortlægning af de kreative brancher i Ballerup kommune - Erhverv. Kultur. Viden. 27.11.2007

Det er nødvendigt for virksomhedens overlevelse at samarbejde mere med
eksterne parter end nu?



Kortlægning af de kreative brancher i Ballerup kommune - Erhverv. Kultur. Viden. 27.11.2007

Ubesvar Meget enig Noget enig Hverken Noget uenig Meget uenig Ved ikke

Visuel kunst Musik og scenekunst Events

Kulturarv Turisme Medier

Arkitektur og byudvikling Livslang læring Idræt, fritid og hobby

Det er nødvendigt for virksomhedens overlevelse at samarbejde mere med eksterne parter end nu?



Kortlægning af de kreative brancher i Ballerup kommune - Erhverv. Kultur. Viden. 27.11.2007

Har samarbejdet med en eller flere partnerkategorier om at udvikle nye produkter/serviceydelser
inden for de sidste 2 år?

A. Eksterne dele af jeres organisation
eller kreative virksomhed

B. Konkurrenter (andre virksomhed
indenfor samme branche)

C. Leverandører af materialer eller
komponenter?

D. Leverandører af serviceydelser
(konsulenter, designere,

markedsføringsbureauer, advokater, etc)

E. Kunder

F. Virksomheder som hverken er
konkurrenter, kunder eller leverandører

G. Offentlige organisationer eller centre

H. Skoler, universiteter eller lignende
vidensinstitutioner

ubesvaret

JA

NEJ



A. Eksterne dele af jeres organisation eller kreative
virksomhed

B. Konkurrenter (andre virksomhed indenfor samme branche)

C. Leverandører af materialer eller komponenter?

D. Leverandører af serviceydelser (konsulenter, designere,
markedsføringsbureauer, advokater, etc)

E. Kunder

F. Virksomheder som hverken er konkurrenter, kunder eller
leverandører

G. Offentlige organisationer eller centre

H. Skoler, universiteter eller lignende vidensinstitutioner
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Har samarbejdet med en eller flere partnerkategorier om at udvikle nye produkter/serviceydelser
inden for de sidste 2 år?

JA

NEJ

VISUEL KUNSTVISUEL KUNST



A. Eksterne dele af jeres organisation eller kreative
virksomhed

B. Konkurrenter (andre virksomhed indenfor samme branche)

C. Leverandører af materialer eller komponenter?

D. Leverandører af serviceydelser (konsulenter, designere,
markedsføringsbureauer, advokater, etc)

E. Kunder

F. Virksomheder som hverken er konkurrenter, kunder eller
leverandører

G. Offentlige organisationer eller centre

H. Skoler, universiteter eller lignende vidensinstitutioner

Kortlægning af de kreative brancher i Ballerup kommune - Erhverv. Kultur. Viden. 27.11.2007

Har samarbejdet med en eller flere partnerkategorier om at udvikle nye produkter/serviceydelser
inden for de sidste 2 år?

JA

NEJ

EVENTSEVENTS



A. Eksterne dele af jeres organisation eller kreative
virksomhed

B. Konkurrenter (andre virksomhed indenfor samme branche)

C. Leverandører af materialer eller komponenter?

D. Leverandører af serviceydelser (konsulenter, designere,
markedsføringsbureauer, advokater, etc)

E. Kunder

F. Virksomheder som hverken er konkurrenter, kunder eller
leverandører

G. Offentlige organisationer eller centre

H. Skoler, universiteter eller lignende vidensinstitutioner
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Har samarbejdet med en eller flere partnerkategorier om at udvikle nye produkter/serviceydelser
inden for de sidste 2 år?

JA

NEJ

LIVSLANG LLIVSLANG LÆÆRINGRING
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Meget mere samarbejde Noget mere samarbejde Kun lidt mere samarbejde
Ikke mere samarbejde Mindre samarbejde Samarbejder hverken før eller nu

Har mere samarbejde med en eller flere partnerkategorier om at udvikle nye
produkter/serviceydelser end for 3 år siden?
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Meget enig

Noget enig

Hverken enig eller uenig

Noget uenig

Meget uenig

Ved ikke

Det er nødvendigt for virksomhedens overlevelse med mere samarbejde med
eksterne parter end nu?
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I egen kommune I øresundsregionen I Danmark uden for
Øresundsregionen

I Sverige uden for
Øresundsregionen

I EU (uden for DK
og Sverige)

Udenfor EU

Ja, oftere end ugentligt Ja, oftere end månedligt Ja, oftere end hver halve år Ja, oftere end hvert år

Ja, oftere end hvert 2_ år Nej, har slet ikke samarbejdet

SAMARBEJDSPARTERS LOKALISERING
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