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1. KORT OM ANALYSEN 
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Baggrund: 

Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik 2015-2020 
sætter ambitiøse mål om årlig vækst på 5 procent i kommunens 
BNP og 20.000 nye private arbejdspladser frem mod år 2020. 

For at kunne indfri målene og kvalificere implementeringen af 
erhvervs- og vækstpolitikken igangsatte Københavns Kommune i 
december 2015 denne vækstanalyse.  

Hovedformålet var følgende; 

• At kortlægge kommunens erhvervsstruktur og generelle 
erhvervspræstationer de senere år. 

• At kortlægge hvilke brancher og klynger, der trækker vækst 
og udvikling i kommunen.  

• At identificere styrker, potentialer og vækstbarrierer i disse 
brancher og klynger. 

• At udvikle forslag til erhvervspolitiske initiativer, som kan 
bidrage til at realisere vækstmålene, og som ligger inden for 
rammerne af erhvervs- og vækstpolitikken.  

Analysen er gennemført i et samarbejde mellem IRIS Group, Oxford 
Research og Lauritzen Consulting. Den er endvidere gennemført i et 
tæt samarbejde med en styregruppe med repræsentanter fra 
relevante enheder i Københavns Kommune. 

 

Om analysen: 

Analysen har omfattet følgende delanalyser; 

• Registerbaseret analyse af Københavns Kommunes 
erhvervsstruktur og af udviklingen på en række nøgleområder 
siden 2009 (fx iværksætteri, eksport, antal 
vækstvirksomheder, beskæftigelse, arbejdskraftens uddan-
nelsessammensætning, mv.). 

• Desk research med fokus på diverse, eksisterende 
klyngeanalyser i København og Region Hovedstaden. 

• Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte erhverv. 

• Dybdegående interviews med ca. 60 virksomhedsledere og 
andre centrale aktører inden for udvalgte erhverv. 

• To policy workshops med fokus på behovene for nye eller 
forberede erhvervspolitiske initiativer. 

Afrapporteringen fra analysen er bygget op på den måde, at denne 
hoveddel præsenterer hovedresultaterne. Bilag 1 præsenterer 
resultaterne fra de registerbaserede analyser og bilag 2 
opsummerer hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Bilag 
3-8 uddyber resultaterne fra de udvalgte erhverv.  

Vi refererer i flere figurer til ”sammenligningskommunerne”, der 
udgøres af Aarhus, Odense og Aalborg kommuner. Det vil sige 
andre større universitetskommuner.  



Fokus på både brancher og tværgående klynger 
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København er lige som andre metropoler kendetegnet ved en 
erhvervsstruktur, der både omfatter brancher og tværgående 
klynger. 

Eksempler på brancher er detailhandel, rådgivning, IT, farma, 
transport, hotel & restauration, mv.  

Virksomheder inden for disse brancher kan imidlertid også tilhøre 
klynger, der er kendetegnet ved at gå på tværs af brancheskel. Fx 
fordi de indgår i en samlet værdikæde, fordi de retter sig mod 
samme marked, eller fordi nye teknologier skaber nye 
virksomhedstyper, der går på tværs af traditionelle brancheskel. 

Et eksempel på det sidste er fintech klyngen, der arbejder med IT-
løsninger i eller til den finansielle sektor.  

Smart city er et eksempel på en klynge, der omfatter virksomheder 
inden for rådgivning, it, byggeri, mv.  

Det er vigtigt også at have fokus på klynger, når man analyserer 
erhvervsudvikling i metropolbyer som København. Det skyldes for 
det første, at virksomheder inden for klynger ofte har en række 
fælles udfordringer og behov, og at det kan være vigtigt at 
understøtte samspillet inden for klyngerne.  

For det andet er der en tendens til, at stærke klynger udvikler sig 
med afsætning i viden fra videninstitutioner, herunder universi-
teter. Den betydelige koncentration af forskning og uddannelse i 
metropoler gør det derfor naturligt at have fokus på klynger i 
erhvervs- og vækstpolitikken. 

Statistik om erhvervsstruktur, vækst, produktivitet, mv. opgøres og 
opdateres kun på brancheniveau. Derfor bygger en stor del af 
analysen af Københavns erhvervsudvikling sig på branchedata. 

Der er dog i de senere år foretaget en del separate analyser af de 
forskellige klynger – enten i København eller på regionalt niveau. 
Tal fra disse analyser er inddraget i både denne hoveddel og i 
bilagene. 

 Sammenhæng mellem brancher og klynger – en illustration 



En analyse i tre faser – fra bred erhvervsanalyse til 
indkredsning af erhverv med stort potentiale 

Fase 1: Bred kortlægning af Københavns erhvervsliv 

Første led i analysen bestod i en bred analyse af København 
Kommunes erhvervsstruktur, kommunens erhvervspræstationer 
samt af udviklingen i kommunens forskellige brancher og 
klynger. 

Denne fase omfattede således samtlige private erhverv som 
illustreret i figuren i næste spalte. 

Fase 2: Bred kortlægning af Københavns erhvervsliv 

Anden del af analysen gik yderligere i dybden med en række 
brancher og klynger karakteriseret ved; 

• Positiv udvikling og/eller stærk specialisering i kommunen 

• At være udsat for international konkurrence 

• Mange jobs 

Fase 2 omfattede både hele brancher (fx it/tele, transport og 
engroshandel), klynger (fx cleantech og smartcity) og udvalgte 
brancheområder. Til sidstnævnte kategori hører ”Cityhandel og 
cityturisme”, der beskæftigelsesmæssigt udgør ca. 1/4 af 
brancherne detailhandel samt hotel & restauration. 

Fase 2 omfattede en spørgeskemaundersøgelse samt interviews 
med virksomheder og nøgleaktører inden for de forskellige 
erhverv. 

Målet var at afdække; 

• Vækstpotentialer og vækstbarrierer inden for de 
forskellige erhverv. 

• Betydningen af gode eller forbedrede lokale rammebetin-
gelser for erhvervenes udvikling, herunder om det var 
muligt at pege på konkrete indsatsområder med stor 
betydning for erhvervet. 

Fase 3: Udvikling af anbefalinger til erhvervspolitikken 
Sidste fase bestod i at vurdere rammebetingelserne for 
udvalgte erhverv med stort vækstpotentiale samt at udvikle 
forslag til konkrete initiativer, der kan gennemføres inden for 
rammerne af kommunens erhvervs- og vækstpolitik.  

Branche- og klyngemæssigt foretog vi en yderligere indsnæv-
ring i forhold til fase 2. Kriterierne for at indgå i fase 3 var ud 
over vækstpotentiale, at 1) lokale rammebetingelser spiller en 
væsentlig rolle for erhvervenes udvikling, 2) at der ikke 
allerede forelå nyere analyser af området (dette var den 
primære årsag til, at kreative erhverv (fx mode, film/tv, mad 
mv.  ikke er omfattet af fase 3).  
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Vækst og erhvervspræstationer: 

Københavns Kommune har over de senere år haft en positiv udvikling 
på en række nøgletal. Der har været en positiv udvikling i den private 
sektors beskæftigelse og omsætning siden 2009. 

Samtidig klarer den private sektor i København sig bedre end resten af 
landet på en række forskellige parametre for vækst og 
erhvervspræstationer; 

• Udviklingen i privat beskæftigelse og omsætning er betydeligt 
bedre end i det øvrige land. 

• Københavns Kommune har landets højeste iværksætterrate. 

• København har oplevet en markant fremgang i andelen af 
eksporterende virksomheder (også sammenlignet med det 
øvrige land). 

• Andelen af vækstvirksomheder er lidt højere end i resten af 
landet. 

• København har mange højproduktive virksomheder. Således 
ligger Københavns Kommune i toppen blandt danske kommuner, 
hvad angår andel virksomheder med høj produktivitet. 

Sammenlignet med andre nordeuropæiske metropoler er udviklingen 
dog lidt mindre positiv. Stockholm har de senere år oplevet en vækst, 
der er betydeligt stærkere end i Hovedstadsregionen. 

Erhvervsstrukturelt er Københavns Kommune domineret af videntunge 
serviceerhverv, handel samt turisme. Omvendt fylder sektorer som 
industri og transport lidt i København sammenlignet med resten af 
landet. Væksten har de senere år været stærkest inden for kreative 
erhverv, finansiering/forsikring, rådgivning (videnservice) og turisme. 

 

 

Fokuseret vækst: 

Analysen har som illustreret især fokuseret på fem erhverv; 

• Farma og biotek 

• Velfærdsteknologi 

• Cleantech, herunder smart city 

• IT 

• Cityhandel og cityturisme. 

Det er vores konklusion, at de fem erhverv alle indeholder et 
betydeligt potentiale for vækst og jobskabelse. Og at en betydelig 
del af kommunens erhvervspolitik med fordel kan fokusere på at 
styrke rammebetingelserne for disse erhverv.  

Opsummerende gælder det for de fem erhverv, at; 

• De dækker en væsentlig del af den samlede private 
beskæftigelse i Københavns Kommune (ca. 50.000 årsværk). 

• De alle har betydelige vækstforventninger og – for de flestes 
vedkommende – også har oplevet vækst i de senere år. 

• De er i stærk international konkurrence og har betydelig 
eksport. 

• De har høj produktivitet – dog undtaget cityhandel/ 
cityturisme, der til gengæld beskæftiger mange lavt-
uddannede og bidrager markant til valutaindtjeningen. 

• Vækst og konkurrenceevne i betydelig grad er bundet op på 
stedbundne faktorer og styrker. 

• Lokale rammebetingelser er væsentlige for vækst og 
konkurrenceevne. 

2. HOVEDKONKLUSIONER 



3. KØBENHAVNS ERHVERVS-
PRÆSTATIONER OG SPECIALISERING 
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Den samlede vækst 

Københavns Kommune har over de seneste år 
oplevet en pæn vækst i den samlede private 
aktivitet. Omsætningen i den private sektor er steget 
med 33 %, mens den private beskæftigelse er steget 
med 4 %. Eksporten er steget med 33 %. 

Sammenlignes med Region Hovedstaden og resten af 
landet klarer Københavns Kommune sig godt på både 
udvikling i omsætning og beskæftigelse. Fx er 
beskæftigelsesvæksten 6 procentpoint højere end i 
landet som helhed. 

 

 Vækst i privat beskæftigelse og omsætning 2009-2014 

  
Københavns 
Kommune 

Sammen-
lignings-

kommunerne 

Region 
Hovedstaden 

Hele landet 

Antal årsværk 4% -0,1% 1% -2% 

Omsætning 33% 35% 23% 20% 

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) 
Note: Antal årsværk er opgjort på arbejdssteder, mens omsætning er opgjort på CVR-
nummer (dvs. virksomheder med hovedsæde i København).  



Landets højeste iværksætterrate og lidt flere 
vækstvirksomheder end i resten af landet 

Den første figur viser antal nyetableringer i forhold til den samlede virksomhedsbestand. Den anden figur viser andelen af vækstvirksomheder 
i procent af alle virksomheder (kun internationalt konkurrerende erhverv). Virksomheder med høj vækst har en gennemsnitlig årlig vækst i 
omsætningen på over 20 procent over tre år. Virksomheder med moderat vækst har gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på 10-20 
procent. Det er endvidere et kriterium, at virksomhederne har haft en absolut omsætningsvækst på mindst 1 mio. kr. 
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Væksten er funderet i flere eksporterende virksom-
heder og god produktivitetsperformance 

Københavns Kommune klarer sig bedre end det øvrige land på en række indikatorer for konkurrencekraft. Der er relativt mange højproduk-
tive virksomheder i København, og der har over de senere år været en stærk stigning i andelen af virksomheder med eksport.  
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Note: En virksomhed har høj produktivitet, hvis den er blandt de 25 
procent mest produktive i dens branche.  

        Andel højproduktive virksomheder 



Markant ændring i sammensætningen af arbejds-
kraften – flere højtuddannede og mere udenlandsk 
arbejdskraft 
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Figuren til venstre viser udviklingen i beskæftigelsen for forskellige uddannelsesgrupper. Det fremgår, at beskæftigelsen for ufaglærte er 
faldet med ca. 10.000 personer – svarende til 19 %. Omvendt er beskæftigelsen for personer med lang videregående uddannelse steget med 
30 %. Antallet af udlændinge beskæftiget i det private erhvervsliv er tredoblet fra 2009 til 2015. Udlændinge udgør nu mere end 10 procent 
af den private beskæftigelse.  

Udviklingen i privatbeskæftigede i København, 
fordelt på uddannelseskategorier 

Udviklingen i antal udenlandske statsborgere med 
lønindkomst i private virksomheder i København 



Svagere vækst end i Stockholm 

Mens København på de fleste parametre klarer sig bedre end 
andre danske universitetsbyer og resten af landet, er billedet 
et lidt andet, når man sammenligner med andre metropoler. 

Der findes desværre ikke sammenlignelige tal på kommune-
niveau, men det er muligt at sammenligne Region 
Hovedstaden med andre nordeuropæiske metropoler og 
deres oplande. 

Den øverste figur i næste spalte sammenligner velstands-
niveauet i fem metropoler. Den viser, at Hamburg er den 
rigeste metropol efterfulgt af Stockholm. Region Hoved-
staden ligger omtrent på niveau med Amsterdam. 

Den nederste figur viser væksten i BNP pr. indbygger over en 
femårig periode. Her er Stockholm stukket af, mens væksten 
i Hovedstaden er på niveau med væksten i Berlin og noget 
højere end i Amsterdam og Hamburg. 

Vurderingen af væksten i København og Hovedstadsregionen 
afhænger således af, hvem man sammenligner med. I et 
samlet nordeuropæisk perspektiv har Hovedstadsregionen 
klaret sig pænt, men der er et stykke op til Stockholms 
vækstrater. 
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København er specialiseret inden for videntunge 
serviceerhverv, kreative erhverv og turisme 
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Figurforklaring: 

• Cirklens størrelse illustrerer størrelsen af den enkelte branche målt på fuldtidsbeskæftigelse 

• Placeringen langs x-aksen viser branchens specialiseringsgrad. En specialiseringsgrad over 1 er udtryk for, at 
den pågældende branches andel af den samlede beskæftigelse i kommunen er større end i resten af landet. 

• Placeringen langs y-aksen viser ændringen i specialiseringsgraden i perioden 2009-2014. Det vil sige, om 
specialiseringen i København inden for den pågældende branche er stigende eller faldende. 

Rådgivningsbranchen er den største 
branche i København med næsten 
22.000 beskæftigede efterfulgt af 
finansiering/forsikring, it/tele og detail. 
 
Forlag/tv/radio er det område, hvor 
specialseringsgraden er størst (næsten 4) 
efterfulgt af reklame mv. 
 
Den stærkeste vækst i specialiseringen er 
sket inden for forlag/ tv/radio, private 
velfærdsinstitutioner og hoteller mv. 
 
Samlet set København stærk specia-
liseret inden for serviceerhverv, mens 
industri og transport omvendt fylder lidt 
i kommunen (sammenlignet med resten 
af landet). 



Fire vigtige, tværgående klynger 

Kigger vi på tværs af brancher fremstår fire klyngeområder som vigtige i København. De beskæftiger ca. 60.000 årsværk i kommunen og 
repræsenterer væsentlige styrkepositioner, hvilket er dokumenteret i nyere analyser. Figuren neden for er givet et summarisk overblik over 
de fire klynger og de brancher, de relaterer sig til (det vil sige hvilke brancher, de er opført under i den traditionelle branchestatistik). Det 
skal understreges, at tallene i figuren kombinerer data fra tidligere analyser og kvalificerede skøn, da antal virksomheder og beskæftigelse 
for flere af klyngerne kun har været opgjort på regionsniveau. Der er således en betydelig usikkerhed knyttet til tallene. 
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Baggrund: 

Der blev i projektets fase 2 gennemført en spørgeskemaundersø-
gelse blandt udvalgte brancher/klynger,  som i fase 1 blev identi-
ficeret som erhverv af stor betydning; 

• Life science 

• Cleantech, herunder smart city 

• Transport og engroshandel 

• Kreative erhverv 

• IT/tele 

Erhvervene er karakteriseret ved, at de opfylder flere af følgene 
betingelser; 

• Mange arbejdspladser i Københavns Kommune 

• Høj specialisering  

• Høj grad af international konkurrence 

• Høj produktivitet 

Vi fokuserede endvidere på området ”cityhandel og cityturisme” 
(som er en del af brancherne detail, hotel og restauration) i fase 2. 
Dette område indgik dog ikke i spørgeskemaundersøgelsen, da de 
fleste af virksomhederne på dette område er en del af større 
kæder, hvorfor udsendelse af et generelt spørgeskema om virksom-
hedernes vækstforventninger mv. ville give mindre mening. I stedet 
er gennemført ekstra interview med aktører inden for cityhandel og 
cityturisme med fokus på, hvordan der kan arbejdes med at styrke 
sektoren i København mhp. at tiltrække flere internationale 
turister. 

 

Kort om undersøgelsen: 

• Der blev modtaget i alt 728 svar fra virksomheder, hvilket 
giver en svarprocent på ca. 13%.   

• Respondenter fordelte sig således: 75 % var mikrovirk-
somheder (0-9 ansatte i København), 17 % var små virksom-
heder (10-49 ansatte), 7 % var mellemstore virksomheder 
(50-249 ansatte) og 1 % var store virksomheder (+250 
ansatte).  

• Skemaet havde blandt andet fokus på virksomhedernes vækst 
og vækstforventninger, vurdering af vigtige trends, 
konkurrencefaktorer og prioritering af/syn på forskellige 
rammebetingelser. 

4. HOVEDRESULTATER FRA SURVEY 



Positive forventninger i alle erhverv 
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Cleantech/ 
smartcity 

Engros og 
transport 

IT og tele 
Kreative 
erhverv 

Life science Gennemsnit 

Forventer at flytte virksomheden ud af 
København 

0% 5% 5% 3% 11% 5% 

Forventer et fald i antal ansatte 10% 12% 6% 3% 0% 6% 

Forventer det samme antal 
medarbejdere 

31% 40% 36% 45% 21% 35% 

Forventer lille vækst i antal 
medarbejdere  

38% 30% 35% 34% 39% 35% 

Forventer markant vækst i antal 
medarbejdere  

17% 12% 15% 8% 25% 15% 

Ved Ikke 3% 2% 3% 7% 4% 4% 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Virksomhedernes forventninger til udviklingen i antal ansatte over de næste tre år 

N=649 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført i februar/marts 2016 

Der er inden for alle fem erhverv langt flere virksomheder, der forventer vækst, end virksomheder, der forventer tilbagegang. Inden for life 
science, cleantech og it/tele forventer mere end 50 % af virksomhederne fremgang i beskæftigelsen, mens max 10 % forventer tilbagegang. 
Mest positive er forventningerne inden for life science, hvor 1 ud af 4 virksomheder forventer markant vækst i antal medarbejdere. Samlet 
set er forventningerne mest beherskede inden for engroshandel og transport.  

Det er dog også bemærkelsesværdigt, at 11 % af life science virksomhederne forventer at flytte ud af København. Det kan naturligvis hænge 
sammen med vækstforventningerne og krav til mere plads. 



Virksomhedernes vurdering af konkurrencefaktorer – 
hvor skal de forbedre sig for at få succes? 

16 N=598 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført i februar/marts 2016 

Figuren herunder viser virksomhedernes vurdering af hvilke konkurrencefaktorer, som de i de kommende år skal forbedre sig markant inden 
for, hvis de skal realisere den forventede vækst og bibeholde den nuværende markedsposition. Figuren viser, at styrket innovationsevne og 
tættere involvering med kunder er de vigtigste fokusområder i virksomhederne, efterfulgt at højere kompetenceniveau blandt 
medarbejderne. Omvendt lægges der mindre vægt på lavere priser og omkostninger. Med andre ord er det vigtigt i erhvervspolitikken at have 
fokus på rammebetingelser for innovation og adgang til kompetencer. Hertil kommer kunderelationer på de områder, hvor offentlige kunder 
spiller en væsentlig rolle (fx velfærdsteknologi og cleantech).    

 



Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført i marts 2016                                             N=497 
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Tabellen til højre viser virksomheders vurdering af 1) 
forskellige rammebetingelsers vigtighed for deres 
fremtidige vækst og 2) kvaliteten af disse rammebetin-
gelser i København. Vurderingsskalaen går fra 1-5, hvor 1 
er henholdsvis ikke vigtig og meget utilfredsstillende og 5 
er henholdsvis meget vigtig og meget tilfredsstillende. 
Tabellen viser andelen af virksomheder, der har svaret 4 
eller 5 i vurderingen af henholdsvis vigtighed og tilfreds-
hed. I forhold til tilfredshed skelnes der mellem 1) sva-
rene fra alle virksomheder, 2) svarene fra virksomheder, 
der anser området som vigtigt.  

Tabellen er delt op i to. Den første del omfatter generelle 
rammebetingelser – det vil sige forhold, som i et eller 
andet omfang berører alle virksomheder. De specifikke 
rammebetingelser er forhold, som ikke vil være relevant 
for alle virksomheder.  

• Adgang til kvalificeret arbejdskraft og fremkomme-
lighed er de områder, som flest anser som vigtige. Men 
også fysiske rammer, samarbejde med videninstitu-
tioner og netværk prioriteres af mange virksomheder.  

• Der er flere områder, der får en lav score på tilfredshed 
blandt dem, der prioriterer de pågældende områder. 
Det gælder adgang til udenlandsk arbejdskraft, frem-
kommelighed, adgang til kapital, samarbejde med 
offentlige aktører (fx ifm. udbud og projektsamarbej-
de) samt rådgivning om fx internationalisering. 

Vigtighed af og tilfredshed med rammebetingelser i 
København 
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Indledning: 

På baggrund af resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen samt 
interviews med en række virksomheder og eksperter inden for de 
erhverv, der var omfattet af fase 2, satte vi i projektets fase 3 fokus 
på fem brancheområder og klynger, som indeholder et særligt stort 
potentiale. Det drejer sig om; 

• Farma/biotek og velfærdsteknologi (begge del af life science 
klyngen) 

• Cleantech, herunder smart city 

• IT-erhvervet (del af branchen IT/tele) 

• Cityhandel og cityturisme (del af brancherne detail samt 
hotel/restauration) 

I fase 3 gik vi dybere i analysen af disse erhverv, herunder 
potentialer, vækstbarrierer og muligheder for at stimulere væksten 
gennem erhvervspolitiske initiativer. 

Der er gennemført yderligere en række virksomhedsinterviews, og 
der er som led i fase 3 endvidere afholdt workshops for aktører 
inden for hvert erhverv med henblik på at udvikle konkrete 
erhvervspolitiske anbefalinger. 

Hvert af de fem områder er gennemgået i dybden i bilagene til 
denne hovedrapport. På de næste sider har vi opsummeret de 
væsentlige pointer om erhvervene samt kort gengivet den vigtigste 
erhvervspolitiske anbefaling. 

5. FEM ERHVERV MED STORT 
POTENTIALE 



Farma og biotek 

Styrker: Klyngen har et stærkt forskningsmæssigt i Hovedstaden. Vi står stærkt inden 
for områder som immunologi, neuroforskning og diabetes – og ikke mindst klinisk 
forskning. Det skaber grundlag for både innovation og udvikling af højtkvalificeret 
arbejdskraft til klyngen. Samtidig har København og Region Hovedstaden et fertilt og 
stærkt økosystem ledet af globale virksomheder som Lundbeck, Novo Nordisk, Leo 
Pharma og Ferring. 

Hvorfor vækst de kommende år? Der er foretaget betydelige investeringer i 
grundforskningen (ikke mindst i form privatfinansierede centre inden for fx diabetes og 
metabolisme). Samtidig er forudsætningerne for at etablere flere, levedygtige 
virksomheder styrket gennem et tættere samarbejde mellem universiteterne, 
hospitalerne, erhvervslivet, forskerparken Cobis og de fonde, der investerer i tidlig 
biotek. En væsentlig faktor er endvidere, at kommunens største 
produktionsvirksomhed, Lundbeck, forventer stærk vækst og planlægger udvidelse af 
både forskning og produktion i Valby. Herudover er farma et globalt vækstområde pga. 
den demografiske udvikling og stigende udgifter til medicin mv. på verdensplan. 

Største vækstbarrierer: Den største vækstbarriere udgøres af mangel på arbejdskraft. I 
forhold til bioteksektoren er det i den forbindelse også vigtigt, at klyngens unge 
virksomheder kan tiltrække internationale folk til både bestyrelser, toplederstillinger 
og specialiststillinger. Det er svært i dag på grund af en kombination af skatteregler 
samt manglende information, vejledning, blanketter, mv. på engelsk.   

Mangel på kapital er endvidere en  hindring for at udnytte potentialet i den offentlige 
forskning. Det gælder fra den tidlige fase, hvor nye forskningsresultater skal testes i 
forhold til kommercielt potentiale (proof of concept). Og det gælder i de senere faser, 
hvor det er meget vanskeligt at fastholde lovende selskaber og produkter i landet, fordi 
institutionelle investorer modsat andre life science regioner er meget tilbageholdende 
med at investere i biotek. Der mangler endvidere attraktive rammer i forhold til at give 
forskere mulighed for at teste og afprøve nye opfindelser. 
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Anbefaling: Copenhagen life science hub 

Det foreslås at etablere et ”Copenhagen life 
science hub” på Københavns Universitet. Målet er 
at etablere flere nye, levedygtige life science 
virksomheder baseret på viden og forskning på 
Københavns Universitet og Rigshospitalet.  

Indsatsen skal bl.a. omfatte; 

• Lokaler og faciliteter til forskere og 
studerende, der vil afprøve idéer til nye 
virksomheder og teste forskningsresultater. 

• Opbygning af stort mentornetværk. 

• Øget indsats for scouting i forskningsmiljøer 

• Videnskabelig og kommerciel rådgivning samt 
administrativ support. 

• Etablering af proof of concept pulje til life 
science projekter. 

• Kurser og arrangementer med fokus på 
kommercialisering inden for life science. 

Initiativet iværksættes i et partnerskab mellem 
universitet, kommune, region og erhvervsliv. Se 
uddybning i bilag 3. 

 

  

 

 



Velfærdsteknologi og sundheds-it 

Styrker: København besidder en række styrker i form af 1) forskningsmæssige 
styrkepositioner inden for bl.a. datalogi, ernæring og sundhed, 2) globale spillere inden 
for sundhedsteknologi (fx Philips, Falck og Siemens) samt stærke it-virksomheder inden 
for både hardware og software, 3) adgang til store, potentielle offentlige kunder som 
Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Hertil kommer, at der generelt er 
gode muligheder for at få lavet test og pilotprojekter i København og Hovedstaden. 

Hvorfor vækst de kommende år? Der forventes en betydelig global vækst som følge af 
den demografiske udvikling, øget ressourcepres på sundhedssektoren og den 
teknologiske udvikling inden for bl.a. sensorer, big data og telemedicin. Hertil kommer, 
at Københavns Kommune og Region Hovedstaden har betydelige ambitioner inden for 
innovative indkøb og kan fungere som trækkraft for klyngen. Endelig har København og 
Hovedstaden gode muligheder for at udvikle en international styrkeposition og 
tiltrække flere internationale virksomheder, fordi vi besidder alle de grundlæggende 
elementer i et stærkt økosystem, jf. styrkerne. 

Største vækstbarrierer: Den største vækstbarriere udgøres af, at der er gab mellem de 
skitserede ambitioner og den eksisterende/faktiske udbuds- og indkøbspraksis i 
kommune(r) og region. Trods ambitionen om innovative indkøb er området ifølge 
virksomhederne præget af mange, små udbud med mange tekniske specifikationer, 
stor fokus på pris samt manglende helhedstænkning (evne til at indtænke fx 
besparelser i andre enheder/forvaltninger, øget kvalitte og langsigtede 
sundhedseffekter i udbud/indkøb). Der er i erhvervet lav tilfredshed med offentlige 
aktører som samarbejdspartnere og kunder.  

En anden vækstbarrierer er evnen til at gøre brug af den viden, der findes på fx 
Københavns Universitet og andre videninstitutioner. Eksisterende styrkepositioner 
inden for datalogi og sundhed kan i langt højere grad bringes i spil i forhold til 
ambitionerne om at løse udfordringer på velfærdsområdet og om at udvikle 
velfærdsteknologi med globalt potentiale. 
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Anbefaling: Copenhagen Welfare ´Tech 
Consortium 

Det foreslås at etablere et ”Copenhagen Welfare 
Tech Consortium” med afsæt i det eksisterende 
samarbejde under Copenhagen Science City. Målet 
er at etablere et langsigtet triple helix samarbejde 
om at udvikle løsninger på bl.a. Københavns 
Kommunens velfærdsudfordringer, der samtidig 
kan danne grundlag for skalerbare produkter og 
teknologier. 

Samarbejdet forankres i en bestyrelse med 
deltagelse af kommune, region, erhvervsliv og 
videninstitutioner, der får følgende opgaver (se 
uddybning i bilag 3; 

• Prioritere indsatsområder med afsæt i analyse, 
der kortlægger sammenhængen mellem 
velfærdsmål samt forsknings- og 
erhvervsmæssige styrker. 

• Opstille fælles mål og udvikle forslag til 
konkrete projekter med afsæt i business cases.  

• Etablere et fælles sekretariat, der bl.a. skal 
tilvejebringe finansiering til projekterme. 

• Etablere innovative rammer for gennemførelse 
af samarbejdsprojekter.  

  

 

 



Cleantech og smart city 

Styrker: Energi- og miljøteknologi og indretningen af ‘smarte’ klimavenlige byer er 
generelt blandt Danmarks absolutte erhvervsmæssige styrkepositioner. Hertil kommer, 
at København har et stærkt internationalt brand som foregangsby ift. grøn omstilling 
og smarte løsninger. Der er i København også et tæt samspil mellem offentlige aktører, 
virksomheder og forskning omkring udvikling, test og implementering af smarte 
grønne løsninger. Hovedstadsområdet huser herudover en lang række førende 
forsknings- og testmiljøer eksempelvis i regi af DTU, KU, CPH Solutions Lab, DOLL og 
Energy Lab. 

Hvorfor vækst de kommende år? Klimaændringer og urbanisering gør, at det globale 
marked for løsninger inden for cleantech og intelligente klimasmarte byer vokser 
eksplosivt. Det globale marked for smart city-løsninger forventes at vokse fra 654 
milliarder dollar i 2014 til 1.266 milliarder dollar i 2019, mens COP21 klimaaftalen vil 
medvirke til, at markedet for cleantech løsninger ligeledes vil vokse. Herudover  er der 
generelt stigende fokus på the ‘Copenhagen way of living’, hvor mange byer og 
regioner verden over ser mod den måde, at København har indrettet sig på ift. at 
kombinere grøn omstilling med høj livskvalitet for byens indbyggere. 

Største vækstbarrierer: Blandt de betydelige vækstbarrierer er stigende mangel på 
kvalificeret arbejdskraft. Dette gælder især it-specialister og ingeniører. Mange 
virksomheder påpeger også, at Københavns Kommune selv er en væsentlig indkøber 
inden for cleantech og smart city området, og at de meget snævre rammer for 
offentlige udbud og indkøb er en væsentlig vækstbarrierer for cleantech og smart city 
virksomhederne. Der efterspørges generelt mere intelligente indkøb fx ved at inddrage 
virksomheder i udviklingen af udbud og/eller lave prækommercielle udbud. I 
forlængelse af dette giver virksomheder også udtryk for, at Københavns Kommune på 
smart city området mangler fokus, og at der er for lidt intern koordinering og fælles 
fodslag på tværs af kommunens forvaltninger og funktioner ift. også i praksis at 
implementere, anvende og få skaleret smarte løsninger . 
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Anbefaling: Samlet smart city strategi 

Det foreslås, at der udarbejdes en samlet 
digitaliserings- og smart city strategi for 
København, der synliggør og anviser, hvordan 
Københavns Kommune samlet set vil arbejde og 
samarbejde på at gøre København til en smart 
digital by i verdensklasse. 

Baggrunden for anbefalingen er bl.a., at kommu-

nens virksomheder oplever, at kommunens smart 

city indsats til tider virker fragmenteret, og at den 

ikke er forankret på tværs af alle forvaltninger.  

Herudover peger succesen med at opstille klare 

mål og strategier på klima- og miljøområdet også 

henimod potentialer og en vigtig signalværdi i at 

have en samlet digitaliserings- og smart city -

strategi. Til inspiration har Stockholm Stad for 

nyligt vedtaget en ny ambitiøs strategi, der skal 

gøre byen til verdens ‘smarteste’ og mest digitale 

storby/region i 2040. 

Se uddybning i bilag 4. 

 

 



IT-branchen 

Styrker: It-branchen i København er relativt stærk med en høj 
specialisering sammenlignet med resten af Danmark. En væsentlig 
styrke er, at Københavns Kommune har et stort fokus på digitalisering, 
hvilket er med til at stimulere udviklingen af innovative løsninger. 
Ligeledes er København en attraktiv storby med et godt omdømme 
internationalt, hvilket styrker mulighederne for at tiltrække kvalificeret 
arbejdskraft. Der er mange it-uddannelser i kommunen og regionen 
som helhed. Endvidere huser København stærke forskningsmiljøer 
inden for bl.a. datalogi.  

Hvorfor vækst de kommende år? Digitaliseringen af samfundet vil 
fortsætte i de næste mange år og skabe efterspørgsel efter innovative, 
digitale løsninger til forbrugere, den offentlige sektor og til 
virksomheder. Softwareudvikling vil derfor være et område i vækst på 
tværs af alle brancher. Der er desuden markante vækstpotentialer for 
it-virksomhederne i København inden for en række specifikke områder, 
fx fintech, smart city, grøn teknologi og offentlig digitalisering. 

Største vækstbarrierer: It-virksomhederne oplever manglende adgang 
til it-specialister og it-uddannede generelt som en væsentlig 
vækstbarriere. Det er desuden svært at tiltrække udenlandsk 
arbejdskraft pga. højt skatteniveau og manglende internationale 
services, fx mangel på engelsksproget information. Adgang til 
vækstkapital er ligeledes en udfordring for vækstlaget af unge 
iværksættervirksomheder i København. Ligeledes vurderes samspillet 
mellem forskningsmiljøer, virksomheder og offentlige myndigheder at 
være stærkere i andre metropoler. Det betyder, at vi ikke i samme 
omfang som andre regioner formår at udvikle innovative it-løsninger 
baseret på vores forskningsmæssige styrkepositioner. 22 

Anbefaling: Styrket adgang til kvalificeret 
arbejdskraft og etablering af et IT-vækstmiljø 

Københavns Kommune bør tage initiaitiv til en samlet 
handlingsplan for at styrke it-virksomhedernes adgang til 
kvalificeret arbejdskraft. Den kan bl.a. inkludere:  

• Styrke den internationale tiltræknings- og fastholdel-
sesindsats i regi af Copenhagen Capacity. 

• Sikre at ’familiepakken’ er konkurrencedygtig, og at 
man som tilflyttende familie får den fornødne hjælp til 
at komme på plads og blive integreret. 

• Arbejde for et større og mere varieret lejeboligmarked 
i alle prisklasser, så udenlandske medarbejdere kan få 
et sted at bo. 

• Styrke fokus på programmering, teknik og natur-
videnskab i de københavnske folkeskole. 

Herudover foreslås etableret et it start up miljø, der kan 
fungere som inkubator og samlingspunkt for det 
københavn it-miljø. Målgruppen er it-iværksættere med 
stort potentiale, og miljøet skal sikre let adgang til inve-
storer og rådgivning på højt niveau. 

Endelig foreslås udviklet et koncept for en årlig 
international it-event i København. 

Se uddybning i bilag 5. 

  

 



Cityhandel og cityturisme 

Styrker:  Købenahvns styrke i forhold til cityhandel og cityturismen er beliggenheden 
og Københavns  særlige egenart – bymæssigt og arkitektonisk. Indre  By er overskuelig, 
men rummer en rigdom af  spændende miljøer og tilbud.  København er i forhold til 
andre europæiske storbyer nem at komme til – både for krydstogtturister, flyrejsende 
og andre.  Der er trængsel og trafikproblemer – men de er større mange andre steder. 

Hvorfor vækst de kommende år?  Globalt set er indkomstelasticiteten for storby-
turisme større end 1 (en større del af vores indkomster går til turisme, desto rigere vi 
bliver). Det betyder, at væksten i storbyturismen må forventes at vokse stærkere end 
den generelle vækst også fremover. Københavns attraktivitet må forventes at få et 
skub fremad, når de mange byggerier, især Metrocirkelringen,  er afsluttet om nogle 
år. Branchens  største aktører – de største strøgforretninger og hotelkæderne – har 
ambitioner om en betydelig vækst i  de kommende  år.  

Største vækstbarrierer:. Branchen er ikke præget en stor, men af mange små 
vækstbarrierer, der til sammen har stor effekt.  Branchens egne ressourcer til 
markedsføring - især fælles markedsføring – er for små.  Det vil kræve en fortsat 
byudvikling  af området omkring Strøget at sikre mange, diversificerede tilbud med 
plads til andre end meget kapitaltunge aktører, og at undgå ”tourist pressure”.  
Planlovens begrænsninger på antallet af større butiksudvidelser bør lempes (for 
øjeblikket er kvoten på tre større projekter i Indre By optaget til og med 2019, hvilket  
er en  barriere for nye investeringer). Der bør være et større  kulturudbud på engelsk, 
og turistinformationen – både den fysiske del, og den del, der foregår via  nettet – bør 
udbygges og forbedres.  Og endelig bør der være bedre mulighed  for at kombinere  en 
biltur til København med  parkering og kollektiv transport via S-tog eller metro det 
sidste stykke vej.  

Anbefalinger:  Den vigtigste anbefaling er at afsøge mulighederne for et  partnerskab  
for et nyt turistløft gennem et turistbidrag (se boksen til højre). Derudover anbefales 
det også at ”brede Støget ud”  og at søge Planloven ændret, så der bliver plads til flere 
butiksudvidelser i Indre By  (se bilag 6).   23 

Anbefaling: Partnerskab for nyt turismeløft 
gennem et turistbidrag 

Det foreslås at afsøge mulighederne for et løft i 
markedsføringen gennem et turistbidrag sva-
rende til den turistskat, der opkræves i en række 
andre europæiske storbyer – samt i resten af 
verden. Ikke mindst de nordamerikanske erfarin-
ger er gode på dette område. Det kendetegnende 
ved turistbidragene i USA og Canada er, at der 
opkræves en afgift på overnatninger på hoteller 
mv. efter en enkel og overskuelig metode (fx 5-10 
kr. pr overnatning). Midlerne styres og admini-
streres af de, der har opkrævet midlerne  - dvs. 
hotelbranchen. 

Det vil være en forudsætning for en dansk 
ordning, at der etableres lovhjemmel, og at der er 
lokal opbakning til ideen – både i branchen  og i 
Københavns Kommune. Det vil endvidere være 
en forudsætning for accept fra turistbranchens 
side, at Københavns Kommune og Region 
Hovedstaden styrker sine aktiviteter på området. 
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