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1. Forord
I en tid, hvor den globale økonomiske krise 
presser på, er det nødvendigt for Norden at 
finde nye veje til udvikling og vækst. De kultu-
relle og kreative erhverv viser sig at være mere 
innovative end det øvrige erhvervsliv. De ud-
vikler flere nye idéer, klarer sig bedre i krisen, 
er med til at skabe jobs og bidrager til vækst 
og konkurrenceevne for det øvrige erhvervsliv. 
De kulturelle og kreative erhverv kan være en 
af Nordens veje ud af krisen.

For at udnytte det store potentiale, som de 
kulturelle og kreative erhverv besidder, er det 
nødvendigt, at Norden arbejder på at forbedre 
deres etablerings- og vækstbetingelser, både 
når det gælder finansiering, et velfungerende 
indre nordisk marked, uddannelse og videns-
deling.

De nordiske lande kan drage fordel af, at 
de har meget til fælles og kan gøre brug af de 
erfaringer, de allerede har gjort sig i arbej-
det med de kulturelle og kreative erhverv og 
vidensdeling landene imellem. Det er ikke blot 
gunstigt for de enkelte lande at samarbejde 
på tværs af Norden – det er også lukrativt for 
Norden som region.

Under en samlet fane har Norden al-
lerede en stærk profil og kan markedsføres 
som et globalt centrum for kulturelle og 

kreative erhverv og blive førende inden for 
udvikling af kulturprodukter internationalt. 
Under overskriften KreaNord har Nordens 
kultur- og erhvervsministerier inden for ram-
merne af Nordisk Ministerråd gennemført en 
række initiativer. Nogle af initiativerne, der er 
beskrevet i denne rapport, belyser vilkår og 
problemstillinger for de kulturelle og kreative 
erhverv og hvilke muligheder, der er for et 
fremadrettet samarbejde. Andre af initiativer-
ne er konkrete branche satsninger, som skal 
udvikle en specifik branche og dens eksport. 
Denne rapport giver et overblik over Krea-
Nords virke og resultater gennem de seneste 
år og kan fungere som inspiration til, hvordan 
den fremtidige indsats på det kulturelle og 
kreative område kan se ud.

Jeg vil gerne udtrykke en tak til de projektle-
dere under KreaNords initiativer, der har stået 
til rådighed for Center for Kultur- og Oplevel-
sesøkonomi i forbindelse med udarbejdelsen 
af denne rapport.

God læselyst!

Generalsekreterare Halldór Ásgrímsson
Nordisk Ministerråd
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2. Indledning
Som Følge aF globaliseringen står Norden 
over for store udfordringer. Med øget konkur-
rence og billigere produktionsvilkår i udlandet 
skal Norden finde nye veje, der øger konkur-
renceevnen, hvis Norden skal fastholde sin 
bæredygtige økonomiske vækst. Set i det lys 
bør de nordiske lande i fællesskab fokusere 
på at fremme det allerede etablerede vækst-
potentiale i de kulturelle og kreative erhverv.

I Europa udgør de kreative erhverv 3,3 
pct. af EU’s økonomi og 3 pct. af den samlede 
beskæftigelse og bidrager til innovation og 
udvikling i det øvrige erhvervsliv. De krea-
tive erhverv i EU har haft en årlig stigning i 
beskæftigelsen på 3,5 pct. i 2000-2010. Det 
øvrige erhvervsliv i EU opnåede i samme pe-
riode en samlet vækst i beskæftigelsen på 1,0 
pct.1. Den globale handel af kreative produkter 
og tjenesteydelser på verdensplan i perioden 
2002-2008 havde en gennemsnitlig årlig 
vækst på 14 procent2.

Men det kræver en indsats på politisk 
niveau at forsætte den positive udvikling og 
gøre Norden til et globalt kulturelt og kreativt 
midtpunkt. Derfor er det nu væsentligt at 
belyse, hvad KreaNord har iværksat af arbejde 
for at styrke de kulturelle og kreative erhverv 
i Norden.

Nærværende rapport fremsætter Krea-
Nords aktiviteter til fremme for de kulturelle 
og kreative erhverv i Norden, herunder rap-
porter og projekter, som KreaNord styregrup-
pen har taget initiativ til eller på anden vis 
samarbejdet med.

1 Europa-Kommissionen (2010): Konkurrenceevnerede-
gørelsen 
2  UNCTAD (2010): Creative Economy Report

2.1 Om KreaNOrd
KreaNord blev oprettet i 2008 efter et nordisk 
statsministermøde i Punkaharju i 2007, hvor 
KreaNord fik til opgave i perioden 2008-12 
at styrke de kulturelle og kreative erhverv i 
Norden ved at gøre Norden til centrum for kul-
turelle og kreative erhverv på tværs af græn-
serne. KreaNords virke skal positionere det 
kulturelle og kreative Norden i en globaliseret 
verden ved at styrke samarbejdet imellem 
brancherne, styrke nordisk kompetenceudvik-
ling og styrke innovation og kreativitet.

Centralt for KreaNord er at udveksle erfa-
ringer på alle niveauer og fungere som fælles 
vidensplatform for de nordiske lande og 
selvstyreområder. Der udarbejdes analyser af 
eksperter og iværksættes projekter, herunder 
profileringsaktiviteter og policy anbefalinger. 
KreaNords styregruppe med repræsentanter 
fra de nordiske kultur- og erhvervsministerier 
styrer arbejdet, og kultur- og erhvervsmini-
strene konsulteres løbende.

KreaNords styregruppe udviklede i 2010 
fire policy anbefalinger til kultur-og erhvervs-
ministrene og i oktober 2010 afholdt KreaNord 
konferencen „Unleashing the Potential of 
the Nordic Region’s Creative Industries“. På 
konferencen blev de fire policy anbefalinger 
præsenteret, og deltagerne fik indblik i flere 
af KreaNords iværksatte projekter. Fælles for 
de fire anbefalinger er, at de både er base-
ret på tidligere research og på adskillige 
europæiske initiativer. Høringsdokumentet 
„Unlocking the Potential of the Cultural and 
Creative Industries“ af Europa-Kommissionen 
i 2010 fastslår, at der er et stort uudnyttet 
vækstpotentiale i de kulturelle og kreative 
erhverv, som kan styrkes ved at skabe plads 
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til eksperimenter og innovation inden for de 
kulturelle og kreative erhverv og sikre den 
rette blanding af kompetencer, lettere adgang 
til finansiering og bedre lokale lanceringsplat-
forme for globale markeder.

Også „European Creative Industries Al-
liance“ (ECIA), iværksat af Europa-Kommissio-
nen, er et europæisk initiativ, der har fungeret 
som inspiration for KreaNords initiativer. ECIA 
har som mål at etablere en dialog på europæ-
isk niveau, som kan udarbejde politikker, der 
mobiliserer mere og bedre innovationsstøtte 
af de små og mellemstore virksomheder i de 
kulturelle og kreative erhverv.

Som policy anbefalingerne fremhæver, 
skal kommende initiativer positionere det 
kulturelle og kreative Norden i en globaliseret 
verden ved at styrke samarbejdet imellem 
brancherne, styrke nordisk kompetenceudvik-
ling og styrke innovation og kreativitet3. Med 
anbefalingerne er det blevet muligt at præ-
sentere en strategi med klare prioriteringer. 
Dermed har de kulturelle og kreative erhverv 
i Norden fået en fælles platform for arbejdet 
med de kreative erhverv både inden for Nor-
den og i samspil med de europæiske sats-
ninger. Policy anbefalingerne har været med 
til at bane vej for, at de kulturelle og kreative 
erhverv kan skabe vækst og arbejdspladser, 
også for det øvrige erhvervsliv. Det er fremad-
rettet KreaNords mål at være samlingspunkt 
for erfaringer, viden og udviklingsvisioner for 
både erhvervs- og kultursektoren.

3  Se bilag 1.

2.2 POlicy aNbefaliNger

1. policy anbefaling Ministrene for Kultur 
og Erhverv har besluttet at fremme det strate-
giske samarbejde og udveksling inden for de 
kulturelle- og kreative industrier samt andre 
erhverv i Norden med henblik på værdiska-
belse, innovation og vækst.

Dette gøres ved at:
•	 Samarbejdet mellem og inden for de nor-

diske kulturelle og kreative erhverv og den 
øvrige erhvervssektor styrkes.

•	 Der skabes viden om de kulturelle og krea-
tive erhverv og øget vidensdeling.

2. policy anbefaling Ministrene for 
Kultur og Erhverv har besluttet at fremme nye 
muligheder for finansiering, adgang til det 
globale marked og tiltrækning af udenlandske 
investorer til de kulturelle og kreative indu-
strier i Norden.

Dette gøres ved at:
•	 Der etableres et netværk af business an-

gels for kulturelle og kreative erhverv.
•	 De eksisterende investeringsmuligheder i 

Norden kortlægges, så det bliver muligt at 
få overblik over mulighederne for investo-
rer såvel som for de små og mellemstore 
virksomheder.

3. policy anbefaling Ministrene for Kultur 
og Erhverv har besluttet at fremme kultur og 
kreativitet på alle uddannelsesniveauer i Nor-
den samt fremme kompetenceudvikling inden 
for iværksætteri og forretningsudvikling på de 
kreative- og kunstneriske uddannelser.
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Dette gøres ved at:
•	 Kombinationen af kreativitet og forret-

ningsforståelse forbedres.
•	 Viden om kulturelle og kreative erhverv 

forbedres.
•	 Samarbejde om entreprenørskab i relation 

til kulturelle uddannelsesinstitutioner 
forbedres.

4. policy anbefaling Ministrene for Kultur 
og Erhverv har besluttet at fremme et fæl-
les nordisk marked for kreative industrier og 
kulturprodukter.

•	 Den fjerde policy anbefaling er endnu ikke 
fuldt ud belyst, men den lægger op til en 
videreudvikling af det interne nordiske 
arbejde med at styrke de kreative erhverv 
og kulturprodukter og udvekslingen 
af samme på tværs af landegrænserne 
i Norden. Dermed er der lagt op til at 
undersøge mulighederne for at forbedre 
vilkårene for et internt nordisk samarbejde 
om styrkelsen af de kulturelle og kreative 
erhverv.

2.3 raPPOrteNs fOrmål Og målgruPPe
KreaNord initiativet har haft til opgave at 
styrke de kulturelle og kreative erhverv i Nor-
den siden 2008. Der er blevet iværksat støtte 
til adskillige initiativer, herunder rapporter, 
policy anbefalinger, projekter og profilerings-
aktiviteter.

„Kreative Norden 2012“ skal give et 
overblik over den viden, der på baggrund 
af KreaNords initiativer er genereret om det 
kreative Norden. Rapporten skal gennem be-

skrivelser af de nordiske tiltag give et indblik 
i de rapporter og projekter, som KreaNord har 
taget initiativ til eller samarbejdet om. På bag-
grund af disse beskrivelser er der udformet 
fire delkonklusioner, som skal give et yderli-
gere indblik i de udfordringer, de kulturelle og 
kreative erhverv i Norden står overfor, samt 
belyse, hvilke forslag rapporterne og projek-
terne stiller i forhold til det videre nordiske 
samarbejde. Samlet er det rapportens formål 
at kortlægge det allerede udførte nordiske 
samarbejde samt at fremlægge de fremsatte 
anbefalinger til et fremadrettet samarbejde.

Rapporten er rettet mod offentlige myndig-
heder i Norden, kreative virksomheder samt 
organisationer og netværk, der arbejder for at 
styrke de kulturelle og kreative erhverv i Nor-
den. Dertil kommer virksomheder i det øvrige 
erhvervsliv, der har en interesse i de kulturelle 
og kreative erhverv i Norden.

2.4 raPPOrteNs struKtur
Rapporten tager udgangspunkt i de fire før-
nævnte policy anbefalinger. Derfor er beskrivel-
serne af de nordiske tiltag og projekter opdelt i 
temaer bestemt ved de fire policy anbefalinger. 
Til hvert tema hører en delkonklusion, som 
tager udgangspunkt i projekt- og rapportbeskri-
velserne. Temaerne uddybes i delkonklusionen, 
og der reflekteres over fremtidige anbefalinger. 
Afslutningsvis vil der være en opsamlende kon-
klusion over det fremlagte materiale.

Beskrivelserne af de forskellige rapporter 
og projekter opdeles i formål, projektbeskri-
velse og resultat. Dernæst følger et overblik 
over projektets afsender, budget og bevil-
lingsår, og der henvises til yderligere informa-
tion. Ydermere bør det nævnes, at rapporter 
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og projektnavne er på forskellige sprog, da 
hele Norden er repræsenteret ved projekt- og 
rapportsamlingen.

Se en samlet oversigt over nordiske tiltag 
og aktiviteter i afsnit 9.

Foto: Magnus Fröder-
berg/norden.org
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3. Første policy 
anbefaling

Fremme det strategi-
ske samarbejde og 
udveksling inden for 
de kulturelle- og krea-
tive industrier samt 
andre erhverv i Norden 
med henblik på værdi-
skabelse, innovation 
og vækst.

KreaNOrd POlicy aNbefaliNger

formål
Udvikling af policy anbefalinger, som vil 
understøtte udviklingen af de kreative erhverv 
i Norden.

Projektbeskrivelse
I udviklingen af KreaNords fire policy anbefa-
linger (se bilag 1) har KreaNords styregruppe 
formuleret anbefalinger til, hvordan man kan 
styrke potentialerne i de kulturelle og kreative 
erhverv, styrke det nordiske samarbejde i 
brancherne og mellem brancherne, styrke 
nordisk erhvervsudvikling, kompetenceud-
veksling, innovation og kreativitet og derved 
positionere Norden som en global spiller i den 
globaliserede verden.

Anbefalingerne er baseret på tidligere re-
search, input fra relevante aktører og hørings-
dokumentet „Unlocking the Potential of the 
Cultural and Creative Industries“ lanceret af 
Europa-Kommissionen i 2010. Kommissionen 
mener, at potentialet i de kulturelle og krea-
tive erhverv er essentielt for den europæiske 
økonomi. For at udnytte dette potentiale har 
kommissionen opstillet fire punkter, der må 
opfyldes. Alle disse punkter indgår i Krea-
Nords policy anbefalinger.

I gennemførelsen af projektet baserer ho-
vedaktiviteterne sig på workshops og møder i 
forbindelse med KreaNord styregruppens mø-
der. Processen for udviklingen af KreaNords 
policy anbefalinger har været:

•	 Styregruppemøde i Oslo i2010: Udvikling 
af strategisk retning, form og proces
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•	 Research: Interviews med relevante 
videnspersoner

•	 Dialog mellem styregruppemøder: Endelig 
fastlæggelse af proces

•	 Styregruppemøde på Færøerne: Priorite-
ringsworkshop

•	 Dialog mellem styregruppemøder. Op-
samling og strukturering af prioriteringer, 
interviews med styregruppemedlemmer

•	 Styregruppemøde i København: Priorite-
ringsworkshop og diskussioner om videre 
strategi

•	 Dialogforløb i2010: Kommentering og 
renskrivning af policy anbefalingerne

resultat
Resultatet er, at KreaNord styregruppens 
arbejde kunne præsenteres som klare priorite-
ringer i fire nordiske policy anbefalinger for de 
kulturelle og kreative erhverv og med forslag 
om konkrete handlinger.

„KreaNords anbefalinger vil resultere i kon-
krete tiltag, som skal promovere strategisk 
samarbejde på nordisk plan for at skabe 

innovation, værdi og vækst, give kreative 
virksomheder adgang til globale markeder, 
styrke kreativiteten i kombination med forret-
ningsfærdigheder i uddannelserne og skabe 
et fælles nordisk marked for kreative ydelser. 
Med andre ord, rigtig meget.“  
Rasmus Wiinstedt Tscherning, Center for Kul-
tur- og Oplevelsesøkonomi

Bevillingsår: 201o 
Budget: 178.00 DKK. 
Afsender/projektleder: Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi 
Læs mere på kreanord.org: 
Creativity and Growth in the Nordic Region – 
the Nordic Cultural and Creative Industries. 
http://kreanord.org/kreanords-policy-re-
commendations

KreaNord policies, Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi
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KreaNOrd KONfereNceN uNlea-
shiNg the POteNtial Of the NOrdic 
regiON’s creative iNdustries

formål
At sætte fornyet fokus på rammebetingelserne 
for de kreative erhverv i Norden – også på 
ministerielt niveau.

Projektbeskrivelse
De tre første policy anbefalinger, der skulle 
styrke de kreative erhverv i Norden, blev lan-
ceret ved KreaNord konferencen „Unleashing 
the Potential of the Nordic Region’s Creative 
Industries“, som blev afholdt i København i 
2010.

Konferencen byggede på de tre policy 
anbefalinger:

•	 At fremme det strategiske samarbejde og 
udveksling inden for de kulturelle og krea-
tive erhverv samt andre erhverv i Norden 
med henblik på værdiskabelse, innovation 
og vækst.

•	 At fremme nye muligheder for finansie-
ring, adgang til det globale marked og 
tiltrækning af udenlandske investorer til 
de kulturelle og kreative erhverv i Norden

•	 At fremme kultur og kreativitet på alle 
uddannelsesniveauer i Norden samt at 
fremme kompetenceudvikling inden for 
iværksætteri og forretningsudvikling på de 
kreative og kunstneriske uddannelser.

På baggrund af konferencen konkluderedes 
det at:

•	 De kulturelle og kreative erhverv lider 
knap så meget som de traditionelle er-
hverv under krisen, derfor er der poten-
tiale for at udvikle området yderligere.

•	 Nordisk TV og Film Fond er et eksempel på, 
hvordan samarbejde i Norden er en fordel 
og styrke bl.a. i forhold til eksport.

•	 Der skal etableres netværk på tværs af lan-
dene og på tværs af brancher. Tværfaglig 
forståelse og uddannelse er nødvendigt.

•	 Der bør skabes en platform med mere 
konkret information og eksempler fra de 
kreative erhverv i Norden.

•	 Øget viden blandt investorer kan øge 
finansieringen i de kulturelle og kreative 
erhverv.

•	 Der findes behov for offentligt/privat 
samarbejde.

•	 I de kulturelle og kreative erhverv er det 
svært at forudsige, hvad der bliver en suc-
ces, hvorfor finansiering skal ses i et bredt 
perspektiv.

•	 Erhverv og kreativitet skal bringes sam-
men på uddannelsesinstitutionerne.

•	 Man skal lære af de uddannelsessteder, 
som allerede nu integrerer kreativitet, 
innovation, iværksætteri, forretningsfor-
ståelse og økonomi.

•	 Fokus på at skabe relationer, samarbejde, 
netværk, vidensdeling, casesamlinger og 
formidling på tværs af lande og brancher 
bør være centralt i det videre arbejde.

resultat
Ved konferencen, som blev afholdt på Børsen i 
København, samledes omkring 300 aktører fra 
hele Norden for at tage del i den nyeste viden 
og debat om rammevilkårene for de kreative 
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erhverv i Norden og globalt. I forbindelse med 
konferencen blev der oprettet mere end 50 nye 
brugerprofiler på kreanord.org. Konferencens 
indhold blev formidlet på www.kreanord.org 
og www.cko.dk.„Især kreative virksomheder har svært ved 

at skaffe finansiering, og de fire policy an-
befalinger vil medføre initiativer, der kan 

fremme bæredygtige kreative virksomheder 
med vækstpotentiale.“ 
Rasmus Wiinstedt Tscherning, Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi

Bevillingsår: 2010 
Budget: 600.000 DKK. 
Afsender/projektleder: Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi 
Hjemmeside: http://www.cko.dk/event/krea-
nord-conference

KreaNords konference, Center for 
Kultur- og Oplevelsesøkonomi
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NOrdisKa datOrsPelPrOgram-
met för glObaliseriNg 2008-2010

formål
Gradvis udvikling af nordisk digital distribu-
tion, forbrugeroplysning og anden salgssup-
port til computerspilbranchen i hele verden.

Projektbeskrivelse
Nordisk Computerspilprogram har i forbin-
delse med KreaNord modtaget en årlig støtte 
fra 2008-2010 på 1 mio. DKK. Programmet har 
haft som overordnet mål at støtte den samlede 
nordiske computerspilindustris eksport af 
nordiske produkter på det globale marked.

Projektet bygger på flere initiativer:

•	 I januar 2009 blev der indviet en per-
manent base for Nordisk Computerspil-
program i Tokyo blandt andet i samar-
bejde med Invest in Sweden Agency (som 
arbejder for at tiltrække internationale 
virksomheder til forretningsmuligheder i 
Sverige). Løbende bygges der kontakter 
op med asiatiske spiludgivere og andre 
vigtige aktører.

•	 Der er blevet arrangeret besøg i samar-
bejde med Innovasjon Norge i Japan for 30 
norske computerspiludviklere, akademi-
kere og offentlige repræsentanter.

•	 For at styrke den nordiske computerspi-
lindustri er der i 2009 taget initiativ til 
pilotstudier og diskussioner om partner-
skab med både velrenommerede globale 
og mere lokale aktører. Der ligger nu en 
kortlægning af nordisk risikovillig kapital 
og potentiel risikovillig kapital inden for 
computerspil, samt en kortlægning af mu-

lige former for finansiering af computerspil 
i Europa.

•	 Et nordisk gruppebesøg i Tokyo i 2010 un-
der Tokyo Game Show i samarbejde med 
Innovasjon Norge, som indebar en række 
netværksbegivenheder, en workshop og 
adskillige virksomhedsbesøg. Omkring 
30 danske, finske og svenske computer-
spiludviklere, akademikere og offentlige 
repræsentanter deltog.

•	 Tokyo missionen i 2009 med 40 deltagere 
resulterede blandt andet i et globalise-
ringsprojekt med International Game De-
velopers Association Japan, som arbejder 
for et direkte samarbejde mellem mindre 
japanske og nordiske spiludviklere. Der 
indledtes også et samarbejdsprojekt med 
CESA (en organisation, der arbejder for 
at fremme den japanske computerspil-
industri) i forbindelse med deres årlige 
computerspiludviklingskonference og 
PlayStation CAMP, Sonys computerspil-
udviklingsinitiativ for nye talenter i Japan, 
som muligvis kan udvides til Norden.

•	 Et finansieringsseminar gennemførtes i 
2009 og i 2010, og under Nordic Game 
2010 blev fem „cases“ fremsat og vurderet 
af et publikumspanel, hvorefter et pilot-
projekt blev udvalgt.
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•	 I 2009 – 2010 forstærkedes ekspertbi-
standen inden for Nordisk Computerspil-
program med internationale kontakter og 
strategiske virksomhedsmuligheder for 
nordiske spiludviklere. Dette mundede 
blandt andet ud i et seminarium.

•	 Der er etableret kontakt med udviklere, 
investorer, distributører og „government 
agencies“ i Mellemøsten.

•	 Der blev planlagt deltagelse i Dubai World 
Game Expo 2010.

resultat
Programmet lagde ud med at fokusere på 
Asien, men nu er også Mellemøsten og Syd-
østasien blevet genstand for programmets 
aktiviteter, og siden årsrapporten fra 2009 har 
20 nordiske spiludviklere eksporteret 100 spil.

„Det har gjorts ett stort arbete för att 
etablera den tredje axeln i computerspels-
industrin, mellan Asien, främst Japan, och 

Europa, genom oss i Norden. Den första axeln 
är naturligtvis mellan Japan och USA och den 
andra mellan USA och Europa, främst Storbri-
tannien. Så där är stadig massa av möjligheter 
för att stärka våra nordiska positioner.“ 
Erik Robertson, Nordic Game Program

Bevillingsår: 2008-2010 
Budget: 1.000.000 DKK. 
Afsender/projektleder: Nordic Game 
Hjemmeside: www.nordicgame.com

Nordiska datorspel programmet för globalisering, 
Nordic Game. Foto: Emma Mellander
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high five!

formål
At implementere en 3-årig strategi for global 
markedsføring og digital distribution af Nor-
disk film, som både vil synliggøre Norden og 
styrke film som kreativ økonomi.

Projektbeskrivelse
Over perioden 2010 – 2012 blev Nordisk Film 
& TV Fond bevilliget ekstra øremærkede mid-
ler fra KreaNord. High Five initiativet var en 
del af Nordisk Film og TV Fonds satsninger og 
indgik som en del af globaliseringsinitiativet 
Kultur og Kreativitet 2010-2012, som KreaNord 
har ansvar for.

Midlerne fra KreaNord blev blandt andet 
fordelt på:

•	 High Five International Cinema Distri-
bution Support, som internationale 
distributører kunne søge midler hos til 
delvis dækning af markedsføringsudgif-
terne i forbindelse med biografpremierer 
af nordiske film i deres hjemland. Ser 
man på parameteret, kulturspredning af 
nordiske film i biografvinduet og tager 
udgangspunkt i et 20 pct. mersalg, hvilket 
salgsselskaberne vurderer som realistisk, 
har de bevilligede € 431.500 genereret en 
merværdi på 350 pct. Filmene vil efterføl-
gende få premiere i video- og TV-vinduet, 
og merværdien i forhold til kulturspred-
ning vil derfor blive større end 350 pct.4

•	 Et andet initiativ, der blev støttet, var High 

4  Nordisk Film & TV Fond (2011): High Five! 2010-2011 
rapport. Endelig rapport offentliggøres i 2013 når samtlige 
initiativer under High Five lablen er afsluttede. 

Five Cross Media Content For Kids. Initiati-
vet havde til formål at skabe tværmedieret 
kvalitetsindhold til nordiske børn. Børn 
tilgår læring og underholdning i et hastigt 
foranderligt digitalt miljø, hvor en række 
nye platforme er opstået som alternativ til 
traditionelle medier. Syv forskellige pro-
jekter blev udvalgt. Den samlede økonomi 
genereret af High Five Kids er ca. DKK 29.5 
mio. Dermed udgør KreaNords støttean-
del indtil videre 2 pct. af den genererede 
økonomi.

•	 Et tredje initiativ, som KreaNord har støt-
tet, er High Five VOD North America. I 
samarbejde med VOD (Video on Demand) 
distributøren Eurocinema grundlagde 
fonden den første skandinaviske VOD 
filmfestival, som skulle promovere og 
brande nordiske film og sælge visninger 
af 12 udvalgte titler. Abonnenter i USA 
og engelsktalende i Canada kunne mod 
betaling se nordiske film via computer 
eller kabel-TV. Økonomisk set viste det 
sig, at det ikke umiddelbart var en god for-
retning. Til gengæld ses den medfølgende 
kulturspredning, promovering af nordiske 
film og promovering af Norden som region 
som et værdifuldt udbytte.

•	 Derudover har KreaNord støttet en master 
class for nordiske mediefolk med UK 
producer Andy Harries i forbindelse med 
Nordisk Film og TV Fonds årlige event 
Nordic Talents. Dette kan være med til at 
give den nordiske branche det input, der 
kan løfte ambitionsniveauet. Desuden er 
en rapport om mulighederne for at gen-
nemføre aktiviteter i BRIK landene støttet 
af KreaNord under udformning.
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resultat
Initiativet er meget vellykket. Seks ud af syv 
støtteprojekter under High Five Cross Media 
Content For Kids er stadig i udvikling eller 
i produktion. Desuden bakker branchen i 
høj grad op om en fortsættelse af High Five 
Cinema, da det vurderes, at initiativet giver 
nordiske film en kulturel nødvendig og økono-
misk lukrativ konkurrencefordel på det globale 
marked. Ydermere sender High Five initiativet 
et signal til omverden om et Norden, som 
anerkender udfordringerne ved at distribuere 
film fra smalle sprogområder.„Fonden finansieres af film- og TV-branchen 

fra de fem nordiske lande samt Nordisk 
Ministerråd og har til formål at støtte pro-

duktion af spillefilm, TV- drama og dokumen-
tarfilm samt distribution. Fonden er en stærk 
„tværgående hybrid“ med 360 graders indsigt 
og erfaring, hvilket er et optimalt udgangs-

punkt for at generere vellykkede resultater. 
Den erfaring, fonden har fået ved at kon-
ceptuere og afvikle en række internationalt 
orienterede High Five initiativer, styrker det 
udgangspunkt i endnu højere grad.“ 
Hanne Palmquist, Nordisk Film & TV Fond

Bevillingsår: 2010-2012 
Budget: 7.000.000 DKK. 
Afsender/ Projektleder: Nordisk Film & TV 
Fond 
Hjemmeside: www.nordiskfilmogtvfond.dk

High Five, Nordisk Film & TV Fond. Foto: Hasse Ferrold
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NOmeX 2010

formål
Det overordnede formål med NOMEX er at øge 
omfanget af nordisk musikeksport ved at ska-
be en stærkere positionering på det globale 
marked, herunder ved at søge efterspørgslen 
på nordisk musik samt relaterede ydelser 
såsom musikproducere, musikstudier, events 
(workshops, festivaller), etc.

Projektbeskrivelse
Projektet har fokus på to områder: At udar-
bejde et Nordic Music Export Programme for 
2011–2016 samt at koordinere pilotprojekter 
og tage initiativ til et tættere samarbejde 
mellem de nordiske musikeksportkontorer for 
at profilere nordisk musik. Projektets hoved-
fokus er derfor at øge omfanget af og række-
vidden for nordisk musikeksport. Rapporten 
Nordic Music Export Programme for 2011-16 
tager udgangspunkt i de pilotprojekter, der 
allerede er initieret i 2010. Ydermere fokuserer 
rapporten på, at gennem et nordisk samarbej-
de om eksponeringen af nordisk musik øges 
kapaciteten til at styrke det indre nordiske 
samarbejde.

Blandt pilotprojekterne for at initiere 
samarbejde mellem de nordiske musikeks-
portkontorer er:

•	 JaJaJa Monthly Club Night i London og 
events på International Live Music Confer-
ence (ILMC) samt showcase musikfestiva-
len The Great Escape. JaJaJa startede som 
et forsøgsprogram i London i november 
2009, og det er blevet taget rigtig godt 
imod af artisterne i Norden. JaJaJa består 

blandt andet af en månedlig klubaften i 
London. I forbindelse med JaJaJa arrange-
rede NOMEX også en showcase for nor-
diske bands på ILMC, som er den største 
live musikkonference i verden med 900 
deltagere fra live musikindustrien. JaJaJa 
implementerede endvidere en showcase 
ved festivalen The Great Escape i Brighton 
i Storbritannien.

•	 Nordic Music Week – showcases og Nordic 
Networking Bar på Reeperbahn festivalen 
i Hamburg. De 46 nordiske bands, der var 
booket, blev promoveret under et fælles 
NOMEX banner, der gjorde de nordiske 
bands mere synlige.

•	 Nordic Music Week i Japan. En research-tur 
til en nordisk showcase i Tokyo. Rappor-
ten konkluderer på baggrund af den tur, 
at der er brug for original information og 
markedsføring på japansk. Derudover har 
NOMEX opstillet flere forslag til en nordisk 
showcase i Japan.

•	 NEPTA (Nordic Exchange Programme of 
Talent) og interne nordiske møder. På mø-
derne blev der blandt andet udviklet idéer 
til styrkelse af det interne nordiske mar-
ked, heriblandt NEPTA (Nordic Exchange 
Programme of Talent), som skal udvikles 
i samarbejde med KreaNord. Desuden 
blev der arrangeret en britisk udveks-
lingsrejse, hvor de britiske virksomheder 
blev introduceret til det nordiske marked. 
Til arrangementer som disse kan NOMEX 
præsentere det nordiske marked under én 
fane.

•	 Træning af musikere og fagpersoner i digi-
tal marketing, herunder et ni ugers kursus, 
et endags master class i London via Music 
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Ally (en virksomhed, der specialiserer sig 
i information til og strategier for digital 
musik) og en to timers musikerworkshop i 
Reykjavik, Oslo og Helsinki.

resultat
Alt i alt er JaJaJa blevet modtaget positivt. 50 
pct. af artisterne melder tilbage, at showcase-
ne har givet konkrete resultater, mens 25 pct. 
er gået i dialog med fremtidige samarbejds-
partnere. Samtidig har NOMEX været med til 
at gøre de nordiske artister mere synlige.

Det konkluderes, at udfordringen for det 
nordiske musikmarked nu består i at opnå 
støtte til at implementere det fulde Nordic 
Music Export Programme for videre at fremme 
samarbejdet mellem de nordiske lande, så at 
den nordiske musikbranche kan konkurrere 
på globalt plan.

„The spotlight on Nordic music has never 
been brighter than now. This creates an 
opportunity to strengthen and profile a 

brand for Nordic music worldwide.“ 
Anna Hildur Hildibrandsdóttir, NOMEX

Bevillingsår: 2010 
Budget: 500.000 DKK. 
Afsender/projektleder: NOMEX 
Læs mere: 
Nordic Music Export Programme Final Report 
2010 
http://kreanord.org/reports/nordic-music-
export-programme-final-report-2010 
Hjemmeside: www.nordicmusicexport.com

NOMEX 2010, Nordic Music 
Export Programme
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NOmeX 2011

formål
Målet har i 2011 været at fortsætte med at ud-
arbejde redskaber gennem pilotprojekter på 
samme måde som i 2010, der klargør NOMEX 
programmet 2011-16 til at blive implementeret.

Projektbeskrivelse
I 2011 har støtten til pilotprojekter gjort det 
muligt for NOMEX at:

•	 Udvikle Hokuo Night, et koncept til en 
showcase i Tokyo, og gennemføre research 
for yderligere handelsmissioner i Asien. 
Showcasen blev afholdt i samarbejde med 
de nordiske ambassader og blev meget 
positivt modtaget. Eventen kan være med 
til at fremme den allerede eksisterende 
japanske interesse i den nordiske region. 
Samme event skal finde sted i 2012 på det 
samme spillested i Tokyo.

•	 Udvikle networking events og showcases 
på kulturfestivalen Días Nordícos i Madrid. 
Días Nordícos er en kulturfestival skabt 
af Zona de Obras (arrangører af musik og 
kulturevents). På festivalen afholdt NOMEX 
en showcase og var involveret i festivalens 
musikprogram. Días Nórdicos har gode 
forbindelser til pressen, og der blev blandt 
andet lavet to længere reportager og et 
interview med GusGus (et islandsk band) 
sendt på TV-kanalen La 2 samt diverse 
interviews på radiokanalen Radio 3 RNE.

•	 Forsætte udvilkingen af JaJaJa i London og 
styrke dennes profil gennem nye net-
working events. JaJaJa Nordic Club Night, 
som præsenteres i rapporten for 2010, 

er stadig en stor succes med branchefolk 
fra store selskaber og positiv respons fra 
artisterne. Derudover er NOMEX begyndt 
et partnerskab med Storbritanniens 
største online musikpublikation Record of 
The Day.

resultat
Projektet har bidraget til at udarbejde vær-
difulde redskaber og erfaringer til fremme 
for den fortsatte implementering af NOMEX 
programmet 2011-16. NOMEX og de lokale 
musikeksportkontorer skal fremadrettet:

•	 Etablere en showcase festival på en al-
lerede etableret brancheevent og imple-
mentere aspekter ved European Talent 
Exchange Programme.

•	 Skabe et effektivt system, hvorigennem 
live musik branchen informeres om up-
coming nordiske artister, hjælpe klubber, 
spillesteder og festivaler med at promo-
vere artisterne og etablere et langsigtet og 
fleksibelt turné support program.

•	 Profilere idéen om Nordic Exchange Pro-
gramme of Talent (NEPTA) til de førende 
live musikvirksomheder, samt udvikle 
NEPTA til at være en interaktiv proces, som 
kan følge udviklingen i live musikbran-
chen.

•	 Hjælpe forskellige forretningsparter med 
at finde nye forbindelser til kommercielle 
sponsorer og kulturel turisme.

•	 Kontakte ambassaderne i Tokyo og 
præsentere et forslag for KreaNord om 
videreudvikling af Hokuo Night samt un-
dersøge, hvorvidt det er muligt at ekspan-
dere profileringen af nordisk musik i Tokyo 
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ved at spille nordisk musik i de største 
butikker i Tokyo og i resten af Japan under 
Hokuo eventen.

•	 Etablere en fanklub for Hokuo Night på 
Twitter og Facebook gennem en islandsk 
PHD studerende i Tokyo for at kunne kom-
munikere mere direkte med forbrugere og 
for at kunne kommunikere på japansk.

•	 Foreslå samarbejde med flyselskaber for 
at gøre rejser i forbindelse med tournévirk-
somhed nemmere.

•	 Forhandle en nordisk playliste med gode 
nordiske mediaplatforme for at rette op-
mærksomheden hen på original moderne 
musik inden for de nordiske lande.

•	 Udvikle et værktøj, der forbedrer ud-
vekslingen af nye talenter inden for de 
nordiske lande.„As listed in our final reports JaJaJa has 
been going from strength to strength as 
a brand in the UK. So much so that UK 

parties are interested in expanding on the 
brand and creating a biannual Nordic festival 
based on it.“ 
Anna Hildur Hildibrandsdóttir, NOMEX

„NOMEX is perfectly set to strengthen 
and profile a brand for Nordic music as 
it’s owned by the music export offices 

in Denmark, Finland, Sweden, Iceland and 
Norway and has developed its vision in a close 
relationship with the wide ownership of the 
export offices which includes musicians, pro-
ducers, labels, publishers, writers/composers 
and performers.“ 
Anna Hildur Hildibrandsdóttir, NOMEX

Bevillingsår: 2011 
Budget: 300.000 DKK. 
Afsender/projektleder: NOMEX 
Læs mere: 
Nordic Music Export Programme Final Report 
2010 
http://kreanord.org/reports/nordic-music-
export-programme-final-report-2011 
Hjemmeside: www.nordicmusicexport.com

NOMEX 2011, 
Nordic Music Export 
Programme
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NOrdisK aKtørNetværK

formål
At understøtte KreaNords 1. policy anbefaling 
om at fremme det strategiske samarbejde og 
udveksling inden for de kulturelle- og kreative 
industrier samt andre erhverv i Norden med 
henblik på værdiskabelse, innovation og 
vækst.

Projektbeskrivelse
Nordiske Aktørnetværk (tidligere kaldet det 
Nordiske Myndighedssamarbejde) består af 
myndigheder fra hele Norden, som i det dag-
lige arbejder inden for kulturelle og kreative 
erhverv5.

Aktørnetværket har blandt andet udviklet 
den nordiske casesamling „Vækst, kreativitet 
og innovation i Norden“6 for at belyse poten-
tialerne i de kulturelle og kreative erhverv 
såvel som potentialerne for styrkelse af de 
øvrige erhverv gennem et samarbejde med 
kulturelle og kreative aktører. Casesamlingen 
illustrerer gode eksempler fra de kulturelle 
og kreative erhverv eller samarbejdsprojek-
ter mellem kulturelle og kreative erhverv og 
de øvrige erhvervsliv i Norden. Desuden har 
aktørnetværket afholdt tre nordiske møder, 
som har været med til at skabe større indsigt 
på tværs af landene samt skabt en platform 
for udveksling af erfaringer og viden.

Aktørnetværket bidrager overordnet til 

5  Aktørnetværket består aktuelt af Vinnuframi (Færø-
erne), Innovation Center Iceland (Island), Innovasjon Norge 
(Norge), Tillväxtverket (Sverige), SME Foundation (Finland) 
og CKO (Danmark).   
6  Nordisk Ministerråd (2011): Vækst, kreativitet og in-
novation i Norden

samarbejde og udveksling af 
viden og erfaringer mellem nor-
diske aktører på området inden 
for de kulturelle og kreative 
erhverv.

KreaNord har besluttet, at 
netværket skal fokusere på to 
hovedopgaver:

•	 En analyse, som sammen-
ligner nationale erhvervs-
rettede policy initiativer for 
de kulturelle og kreative 
erhverv i Norden.

•	 En rapport, som indsamler 
og danner overblik over den 
viden, som KreaNord har 
genereret om det Kreative 
Norden.

Aktørnetværkets aktiviteter og 
resultater formidles på www.
kreanord.org og på nordiske og 
internationale konferencer.

resultat
Aktørnetværket har afholdt 
en række møder og drøftet de 
nordiske rammevilkår for de kreative erhverv. 
Netværket har endvidere samarbejdet om ud-
viklingen af en nordisk casesamling om vækst 
og innovation i det kreative Norden (beskri-
ves i det følgende afsnit). Aktørnetværket 
samarbejder i sommeren/efteråret 2012 om 
udarbejdelsen af en nordisk policy analyse 
(beskrives også i et senere afsnit).

The Royal Danish Academy of Fine 
Arts, School of Design
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„KreaNords beslutning om at etablere et 
nordisk aktørnetværk i 2011 er et fornuftigt 
skridt i retningen af at fremme det nordi-

ske samarbejde på tværs af grænser. Delta-
gerne i netværket deler viden og erfaringer på 
området, som alle kan bruge i deres daglige 
arbejde med at fremme vilkårene for de kultu-
relle og kreative erhverv.“ 
Berglind Hallgrímsdóttir, Innovation Center 
Iceland

Bevillingsår: 2011-2012 
Budget: 400.000 DKK. 
Afsender/projektleder: Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi 
Hjemmeside: www.cko.dk
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casesamliNg: væKst, Kreativi-
tet Og iNNOvatiON i NOrdeN

formål
At styrke innovationen i Norden ved hjælp 
af en casesamling, der skal kunne inspirere 
erhvervsdrivende, politikere samt øvrige rele-
vante aktører på tværs af landegrænserne.

Projektbeskrivelse
Casesamlingen7 er en publikation, som 
består af 18 cases om værdiskabelse gennem 
kreative og forretningsmæssige kompetencer. 
Casesamlingen er udarbejdet i samarbejde 
med Aktørnetværket bestående af Innovation 
Center Iceland, Vinnuframi, SME Foundation, 
Innovasjon Norge og Tillväxtverket. Målet med 
casesamlingen er at synliggøre vækstpoten-
tialerne for kulturelle- og kreative virksom-
heder såvel som for det øvrige erhvervsliv. 
Casesamlingen beskriver, hvordan virksomhe-
der har skabt succes, hvilke resultater de har 
opnået, samt hvordan andre kan lære af deres 
erfaringer og fremgangsmåder. Casesamlin-
gen er udarbejdet i en dansk og en engelsk 
version.

Casesamlingen præsenterer virksomhe-
der, der har skabt værdi ved at søge input fra 
kompetencefelter, der ligger uden for deres 
eget kerneområde. Kompetenceoverførsel har 
derfor været et omdrejningspunkt for de ud-
valgte cases, som fordeler sig i 3 kategorier:

•	 1. Kulturelle og kreative virksomheder, 
der har søgt forretningsmæssigt input. 
Disse kulturelle og kreative virksomhe-

7  Nordisk Ministerråd (2011): Vækst, kreativitet og in-
novation i Norden

der har skabt forretningsudvikling ved at 
integrere kompetencer fra bl.a. økonomi, 
finansiering, forretningsforståelse, teknisk 
knowhow og branchespecifikt kendskab. 
En fordel ved denne model er, at kreativi-
tet, forretningsledelse og økonomi indgår 
i forretningsmodellen fra begyndelsen, 
hvilket skaber et solidt fundament, der 
kan gøre et eventuelt samarbejde med 
investorer lettere.

•	 2. Kulturelle- og kreative virksomheder, 
der har søgt input fra forskellige kom-
petenceområder. I værdiskabelsen hos 
disse virksomheder har eksterne kreative 
kompetencer været i spil som for eksem-
pel inden for reklame, arkitektur, design 
og digital indholdsproduktion. Eksempel-
vis har en virksomhed udviklet et design af 
kontorstole på baggrund af faglig sparring 
og samarbejde med forskere og eksper-
ter inden for fysiologi. Værdiskabelsen 
i denne model ligger i, at forretningsud-
vikling og innovation ofte skabes ved at 
bryde den daglige forretningstankegang 
og lade sig inspirere udefra.

•	 3. Virksomheder i det øvrige erhvervsliv, 
der har søgt input fra kreative fag. Disse 
virksomheder har skabt innovation og 
opnået værdiforøgelse ved at søge 
inspiration i kreative brancher eller mil-
jøer – eksempelvis blandt kunstnere, de-
signere og gourmetkokke. Værdiskabelsen 
opstår igen via kompetenceoverførslen, 
hvor virksomhedens vante tænkemåder 
brydes og nye muligheder foreslås.

resultat
Casesamlingen er blevet publiceret på 
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kreanord.org samt distribueret via Aktørnet-
værket til relevante modtagere i hele Norden. 
Casesamlingen har derfor bidraget til at 
inspirere virksomheder, fagorganisationer og 
myndigheder i Norden til, hvordan kreative 
og kulturelle virksomheder kan styrke deres 
position på markedet og bidrage til at skabe 
vækst i øvrige erhverv.„Med casesamlingen kan KreaNord synlig-

gjøre både vekstpotensialet og den inno-
vasjonskraften, som kulturelle og kreative 

virksomheter har i Norden.“ 
Tove Ingebretsen, Innovasjon Norge

Bevillingsår: 2011 
Budget: 500.000 DKK. 
Afsender/projektleder: Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi 
Læs mere: 
Vækst, Kreativitet og Innovation i Norden 
http://kreanord.org/reports/v-kst-kreativitet-
og-innovation-i-norden

En casesamling, Center for Kultur- 
og Oplevelsesøkonomi



3. FørSte polIcy anbeFalIng

24

Public fOOd diPlOmacy

formål
At sætte fokus på nordisk mad og måltidsople-
velser i forbindelse med forskellige former for 
nordiske events, samt at identificere redska-
ber og samarbejdsmuligheder til fremme for 
et offentligt nordisk maddiplomati.

Projektbeskrivelse
Initiativet „Public Food Diplomacy II“ er en del 
af programmet Ny Nordisk Mad 2. Projektet 
retter sig mod alle, som arbejder med mad 
og events, herunder arrangører af nationale, 
nordiske eller internationale møder og events.

På baggrund af en tidligere workshop, 
gennemført under programmets trin 1, med 
30 aktører, der arbejder med mad og events, 
blev det tydeligt, at der er brug for et værktøj 
– et „Tool-kit“ – til at synliggøre den nordiske 
mad og madoplevelse på nordiske events. 
Workshoppen resulterede endeligt i en rap-
port med forslag til udvikling af dette Tool-kit. 
Helt konkret betyder det, at kommunikation af 
„Public Food Diplomacy“ konceptet udvikles 
gennem kampagner samt pilotprojekter, der 
skal afprøve og videreudvikle værktøjet og 
konceptet.

Til at starte med skal der udføres informa-
tionsindsamling inden for området. Derudover 
skal der etableres partnerskab for at styrke og 
synliggøre projektet. De forskellige partner-
skaber har til formål at styrke og synliggøre 
projektet. Derefter skal konceptet „Public 
Food Diplomacy“ defineres mere specifikt, 
målgruppen skal defineres og indholdet i Tool-
kitet skal udvikles nærmere. Det er centralt, at 
Tool-kitet bliver anvendeligt og kan inspirere 

til nye idéer og koncepter. Hjemmesiden skal 
dernæst udarbejdes, og både indhold, design 
og grundstruktur skal besluttes. Kommunika-
tionsstrategi skal derefter etableres, herunder 
skal kommunikations- og aktivitetsplanen 
udformes for at skabe synlighed eksternt og 
internt, og der skal gennemføres kampagner 
og aktiviteter. Til sidst skal pilotprojekterne 
identificeres og gennemføres for at teste, 
udvikle og kvalitetssikre Tool-kitet.

Følgende indsatser er udpeget fremadret-
tet:
•	 Udvikle dialog med udenrigsministrene i 

Norden.
•	 Udvikle en innovativ hjemmeside som 

basis for Tool-kitet.
•	 Udvikle samarbejde med partnere og 

potentielle sponsorer med det formål at 
styrke projektet finansielt og sprede „Pub-
lic Food Diplomacy“ begrebet.

•	 Udvikle, afprøve og evaluere et antal 
innovative koncepter i samarbejde med 
KreaNord.

•	 Kobling til projekterne „Mat & Kultur“ 
samt „Mat og Kreativa Näringar“.

•	 Udvikle en kommunikationsplan med 
udgangspunkt i Ny Nordisk Mads samlede 
kommunikationsform.

•	 Udvikle og gennemføre inspirerende kam-
pagner rettet mod prioriterede målgrup-
per.

resultat
Succeskriterierne for projektet er spredningen 
og anvendelsen af Tool-kitet og konceptet. 
Aktører forbundet med projektet skal være 
med til at udbrede kendskabet til Tool-kitet. 
Desuden er det ønsket, at Tool-kitet spredes 
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via de nordiske ambassaders intranet samt 
andre informationskanaler. Det endelige 
resultat samles op i slutrapporten, som fær-
diggøres i 2012.„Det finns ofta ingen medveten tanke ba-

kom valet av måltiden och i varierad grad 
insikt i måltidsupplevelsens möjligheter 

till att stärka en historia/budskap. Detta gör 
att en värdefull möjlighet till branding av 
nordiska värden går förlorad.“ 
Charlotta Ranert, Ny Nordisk Mad

„Detta projekt kommer att öka medvetenhe-
ten kring måltidens betydelse i förmedling 
av nordiska värden inte minst hos utlands-

representationen. Projektet kommer även 
bidra till att det blir enklare att skapa nordiska 
måltidsupplevelser med hjälp av de konkreta 
verktyg och den inspiration som finns i våra 
Tool-Kit.“ 
Charlotta Ranert, Ny Nordisk Mad

Bevillingsår: 2011-2012 
Budget: 1.300.000 DKK. 
Afsender/projektleder: Ny Nordisk Mad 
Hjemmeside: www.nynordiskmad.org

Public Food Diplomacy. Ny Nordisk Mad
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mat & Kreativa NäriNgar

formål
At udvikle mad og måltider som en aktiv, krea-
tiv og energigivende faktor i forbindelse med 
internationale fremstød for øvrige nordiske 
kreative brancher.

Projektbeskrivelse
Projektet „Mat & kreative näringar – II“ er en 
del af programmet Ny Nordisk Mad 2. Projek-
tet har haft til formål at skabe kontinuerlig 
dialog på tværs af brancher med henblik 
på at integrere måltider som en bevidst og 
forstærkende faktor i relevante projekter. På 
baggrund af en tidligere udarbejdet oversigt 
og en analyse under projektets første trin 
viste det sig, at der var brug for strukturerer 
og modeller for samarbejdet mellem madom-
rådet og de øvrige kreative erhverv. Også på 
workshoppen „Public Food Diplomacy“ blev 
det gjort klart, at der var et behov for modeller 
for samarbejde.

Baseret på anbefalinger fra projektets 
trin 1 fortsatte arbejdet i 2012 med mad og 
kreative erhverv. Under trin 2 af projektet er 
det ønsket at:

•	 Udvikle arbejdsmodeller og vise gode 
eksempler.

•	 Skabe netværk mellem mad/måltider og 
andre kreative erhverv i Norden blandt 
andet gennem workshops

•	 Skabe mødesteder for de kreative erhverv 
på eksempelvis KreaNords og Ny Nordisk 
Mads hjemmesider.

•	 Være delagtig i pilotprojekter, hvor for-
skellige modeller testes i praksis.

•	 Gennemføre en workshop for projektet 
„Mad & kreative erhverv“ Her vil koncepter 
præsenteres for at understøtte arbejdet 
med at inkludere mad og måltider i for-
skellige kontekster.

•	 Tage del i et antal pilotprojekter, hvor 
arbejdsmodellerne i højere grad skræd-
dersys. Metodik og koncept testes. Blandt 
pilotprojekterne er der et samarbejde med 
Nordic Game Program, Nordisk Film og TV 
Fond og et arrangement med musik, mode 
og scenekunst ved Kennedy-centeret i 
Washington 2013.

•	 Sprede budskabet og skabe engagement 
i forskellige netværk og fora. Der kan for 
eksempel etableres samarbejde med for-
skellige typer af leverandører af oplevelser 
eller med aktører, der har en særskilt inte-
resse med hensyn til forskning eller skoler 
og uddannelser.

resultat
Projektet har bidraget til at belyse behovet for 
modeller og strukturer for samarbejde mellem 
madområdet og øvrige kreative erhverv. For 
den fortsatte implementering af projektet i 
2012 er det blandt succeskriterierne at skabe 
et engagement og en nysgerrighed over for 
inddragelse af mad og måltider som merværdi 
hos aktørerne i de kreative erhverv. Derudover 
sættes separate delmål, efterhånden som 
projektet skrider frem, og pilotprojekterne 
gennemføres. Det er også ønsket at tilbyde 
KreaNord anbefalinger for et fortsat fremad-
rettet arbejde.
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„I jämförelse med projektet Nordic Food 
Diplomacy där målgruppen (diplomati/ut-
landsrepresentation) är vana att använda 

mat som en del av sin representation, är de 
kreativa näringarna inte alls särskilt erfarna. 
Det gör, att dialogen och processen ibland 
är lång och startar med betydelsen av att 
använda matupplevelsen överhuvudtaget, 
och först därefter kan man tala om en specifik 
nordisk matupplevelse, och vilket resultat det 
kan ge att göra ett medvetet val.“ 
Elisabeth Skylare, Ny Nordisk Mad

„Projektet ska utveckla mat och måltidsup-
plevelser som en kreativ och förstärkande 
faktor, när nordiska kreativa näringar 

marknadsför sig, framförallt i en internationell 
miljö.“ 
Elisabeth Skylare, Ny Nordisk Mad

Bevillingsår: 2012 
Budget: 1.300.000 DKK. 
Afsender/projektleder: Ny Nordisk Mad 
Hjemmeside: www.nynordiskmad.org

Mat & kreative näringar. Ny Nordisk Mad / Morten Skovgaard
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hjemmesideN www.KreaNOrd.Org

formål
At fortsætte udviklingen af websitet www.krea-
nord.org som det førende samlingspunkt for 
Nordens kreative erhverv. Sitet skal endvidere 
styrke og synliggøre Norden som en kreativ 
region udadtil.

Projektbeskrivelse
Målet er en fælles online platform for de krea-
tive erhverv i Norden, hvor der kan udveksles 
vidensmuligheder og potentialer inden for 
området. Der er også udviklet et nyt nordisk 
online business angel og investor netværk, 
der skal bidrage til at fremme mødet mellem 
investorer og Nordens kapitalsøgende virk-
somheder i de kreative erhverv.

Udviklingen af kreanord.org tager ud-
gangspunkt i et „community site“, som drives 
af brugerne. Det betyder, at de besøgende 
på kreanord.org blandt andet kan oprette sig 
som brugere, oprette indlæg, kommentere på 
indlæg, oprette grupper, annoncere events, 
sende invitationer og modtage nyhedsbreve. 
Brugerne kan også læse om KreaNord, søge 
på rapporter, søge på profiler, orientere sig 
om initiativer fra KreaNord samt finde nyheder 
og kontaktinformation til KreaNord styregrup-
pen.

Det er ønsket, at kreanord.org vil fungere 
som et mødested og videnssted om og for 
kulturelle og kreative erhverv i Norden trods 
udfordringen at opbygge et netværk for krea-
tive erhvervsdrivende på tværs af landegræn-
ser. De nordiske lande har i forvejen deres 
egne indbyrdes netværk og skal derfor gøres 
opmærksomme på sitet. Nordisk Aktørnetværk 

fokuserer derfor på at udbrede kendskabet til 
sitet til relevante aktører i de nordiske lande. 
Dertil kommer generelle profileringsindsatser, 
som er baseret på bl.a. lead users, konkurren-
cer, flyers samt øvrige onlineplatforme som 
facebook og twitter.

resultat
Der er etableret en redaktion, som for en peri-
ode er ansvarlig for at vedligeholde indholdet 
og nyhedsstrømmen, indtil det udelukkende 
kan drives på baggrund af netværkets bruger-
indlæg. Derefter følger en stabil opbygning 
med lead users og involvering af aktørnet-
værket, hvilket kan føre til en bæredygtig 
og levende platform, hvor eksperter og 
interessenter kan generere mere og mere 
af indholdet automatisk. Opbygningen af 
sites, brugermasse og nyhedsstrøm er fortsat 
under udvikling.„På hjemmesiden publicerer vi nyheder 

og relevante og aktuelle rapporter om 
kreative erhverv i Norden, og vi opretter og 

synliggør events. Desuden kommunikerer vi 
på siden forslag til policy initiativer vedrø-
rende de kreative erhverv.“ 
Rasmus Wiinstedt Tscherning, Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi

Bevillingsår: 2011-2012 
Budget: 300.000 DKK. 
Afsender/projektleder: Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi 
Hjemmeside: www.kreanord.org
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www.kreanord.org, Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi
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NOrdisK POlicy aNalyse

formål
At belyse policy udviklingen til fremme for kul-
turelle og kreative erhverv i de nordiske lande.

Projektbeskrivelse
Projektet har til formål at gennemføre en ana-
lyse, som sammenligner nationale erhvervs-
rettede policy initiativer for de kulturelle og 
kreative erhverv i Norden i samarbejde med 
KreaNord i 2012. Analysen vil belyse de nor-
diske nationale erfaringer med erhvervsret-
tede policy initiativer, der har været med til at 
fremme de kulturelle og kreative erhverv. De 
nationale strategier skal indgå i analysen med 
henblik på at udpege ligheder og forskelle 
imellem de nordiske landes policy initiativer 
samt på at undersøge mulighederne for et 
samarbejde mellem de relevante aktører. 
Desuden skal analysen udpege eksempler på 
vellykkede policy initiativer fra de nordiske 
lande.

Analysen gennemføres i samarbejde med 
Nordisk Aktørnetværk. Policy analysen forven-
tes at være færdig i september/oktober 2012.

Aktørnetværket har mødtes indledningsvis 
for at drøfte udviklingen af politikker i de 
nordiske lande gennem de seneste 5 år. På 
baggrund af denne viden er der udarbejdet et 
indledende arbejdspapir, som beskriver den 
aktuelle udvikling samt de policy initiativer, 
der har fundet sted i de enkelte nordiske lan-
de. Dernæst inviteres en lang række nordiske 
eksperter til at komme med deres perspektiv 
på udviklingen: Der afholdes en workshop i 
hvert af de nordiske lande, hvor den nationale 

udvikling af politikker drøftes. Den første 
workshop blev afholdt i København d. 10. 
august 2012. Deltagerne ved disse workshops 
vil være relevante embedsfolk på området, 
brancheorganisationer fra de kreative erhverv, 
kreative erhvervsdrivende samt repræsentan-
ter fra Aktørnetværket. På baggrund af de i alt 
seks nationale workshops udarbejdes der en 
sammenfattende analyse. Analysens endelige 
resultater valideres slutteligt i samarbejde 
med Aktørnetværket.

Analysen skal således bidrage til at 
udpege vellykkede policy initiativer, som kan 
give inspiration til nye tiltag, samt identificere 
mulige synergier på tværs af nordiske udvik-
lere af politikker og øvrige interessenter i de 
kreative erhverv.

resultat
Projektet vil konkret afføde:

•	 En rapport, der formidler analysens for-
mål, metode og konklusioner. Rapportens 
omfang vil være 50 – 75 sider. Rapporten 
udarbejdes på dansk, og der udarbejdes 
et engelsk summary.

•	 To netværksmøder i København. Møderne 
afvikles i opstarts- og afslutningsfasen.

•	 Seks nationale vidensudviklings-work-
shops i Norge, Sverige, Finland, på Færøer-
ne, i Island og Danmark.

Analysen lanceres i forbindelse med en event 
i København sidst på året. Aktørnetværket vil 
desuden sørge for at distribuere rapporten til 
relevante interessenter. Blandt disse er myn-
digheder, politikere og private organisationer.
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„Det nordiska samarbetet kring kulturella 
och kreativa näringar bidrar till att utve-
ckla både närings- och kulturpolitiken i 

våra länder. Det i sin tur ger oss ännu bättre 
förutsättningar att värna en stark och obero-
ende kultursektor samtidigt som vi skapar 
förutsättningar för företagande och innovation 
inom det konstnärliga fältet.“  
Anna Hag, Näringsdepartementet, Sverige

Bevillingsår: 2012 
Budget: 500.000 DKK. 
Afsender/projektleder: Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi 
Hjemmeside: www.cko.dk

Nordisk policy analyse, Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi
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Kreative NOrdeN: fOrstudie Om 
statistisK KOrtlægNiNg af Kreative 
iNdustrier Og KOmPeteNcer i NOrdeN

formål
At udvikle et beslutningsgrundlag for statistisk 
kortlægning af de kreative erhverv og kreative 
kompetencer i Norden til gavn for fremtidig 
policy udvikling.

Projektbeskrivelse
Dette tiltag er et feasibility study for statistisk 
kortlægning af kreative erhverv og kompe-
tencer i Norden i 2011. Projektet bidrager til 
at belyse, hvor langt man kan komme med at 
tilvejebringe sammenlignelig statistik for de 
nordiske lande på det kulturelle og kreative 
erhvervsområde. I forbindelse med studiet 
er der lavet mail- og telefoninterviews med 
nøglepersoner hos statistikbureauerne i både 
Sverige, Norge, Finland, Island og på Færø-
erne.

Studiet skal til sidst munde ud i en stati-
stisk analyse. Danmarks statistik har under 
sommeren 2012 fået i opdrag at lave den 
endelige statistiske analyse på baggrund af 
forstudiet.

De nordiske lande står stærkt i den globale 
konkurrence på kreative løsninger. Der er 
relativt mange ansatte i de kreative virksom-
heder i Norden, og landene har også stærke 
designmæssige og kreative kompetencer. Der-
for er det vigtigt at få etableret en erhvervs- og 
kulturpolitik, der tager højde for de særlige 
styrker, hvert nordisk land har. En sådan poli-
tik forudsætter dog viden om, hvilke kreative 
erhverv og kompetencer der dominerer i er-

hvervslivet i Norden. Der-
for udarbejder Danmarks 
statistik på baggrund af 
dette feasibility study en 
statistisk analyse.

Analysen har fokus på:

•	 Kreative erhverv: Virk-
somheder, der tilhører 
kreative industrier. Bi-
drag til beskæftigelse, 
værditilvækst, eksport 
og innovation.

•	 Kreative kompetencer: 
Antal beskæftigede 
med kreative uddan-
nelser og kreative 
jobfunktioner i hen-
holdsvis de kreative in-
dustrier og det øvrige 
erhvervsliv.

resultat
Forstudiet viser at en nor-
disk analyse er mulig med 
datainput fra Danmark, 
Sverige, Norge og Finland. 
Det har ikke har været 
muligt at indhente data fra det islandske stati-
stikbureau samt fra Færøerne.

Statistisk kortlægning er et godt ud-
gangspunkt for at udvikle en politik. Men 
da statistikker er bagudskuende og udeluk-
kende beskrivende bør de suppleres med 
tilvejebringelse af data og analyser. Desuden 
er viden om globale trends, der trækker på 
kreative kompetencer og erhverv i Norden, en 
forudsætning for at undersøge de nordiske 
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Kreative Norden: Statistisk kortlægning af kreative 
industrier og kompetencer i Norden, FORA

virksomheders vækstpotentiale. Også viden 
om de eksisterende rammebetingelser for de 
kreative erhverv i Norden er nødvendig.

Bevillingsår: 2011 
Budget: 75.000 DKK.Afsender/projektleder: 
FORA 
Hjemmeside: www.foranet.dk



3. FørSte polIcy anbeFalIng

34

Kreative NOrdeN: statistisK KOrt-
lægNiNg af Kreative iNdustrier 
Og KOmPeteNcer i NOrdeN 2012

formål
Formålet med den nordiske statistiske analyse 
om kreative industrier 2012 er at kortlægge de 
kreative erhverv i Norden og hermed skabe et 
opdateret vidensgrundlag for en øget udnyt-
telse af det erhvervsmæssige potentiale i de 
kreative erhverv i Norden.

Projektbeskrivelse
Analysen vil tage udgangspunkt i forstudiet8 
som FORA udarbejdede i 2011. Analysen skal 
undersøge de kreative erhvervs betydning for 
den økonomiske vækst i de nordiske lande. 
Analysen udgives som en elektronisk rapport, 
som offentliggøres på KreaNords hjemmeside, 
samt i KreaNords Policyanalyse,- som udvikles 
af Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi.

forventede resultat
En statistisk kortlægning på cirka 30 sider 
som beskriver de kreative industrier og kom-

8  FORA (2011) Kreative Norden: Forstudie om statisk 
kortlægning af kreative industrier og kompetencer i Norden

http://business.kreanord.org

petencer i Norden. Rapporten forventes færdig 
i december 2012.

Bevillingsår: 2012 
Budget: 250.000 DKK. 
Afsender/projektleder: Danmarks Statistik 
Hjemmeside: www.dst.dk
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ter på baggrund af deres optræden under den 
nordiske fane til JaJaJa showcasene. 25 pct. 
af de nordiske optrædende artister tilkende-
giver, at de er gået i dialog med fremtidige 
arbejdspartnere9. High Five-rapporten tegner 
et lignende billede. Øremærkede midler fra 
KreaNord har genereret en stor merværdi i 
form af mersalg og kulturspredning. Dermed 
understreger Nordisk Film og TV Fond, hvor 
stor en værdi et nordisk kulturelt samarbejde 
kan skabe ved hjælp af de rette forudsætnin-
ger10.

Også „Nordiska datorspelprogrammet 
för globalisering, en del av KreaNord 2008-
2010“ er et udtryk for, hvordan et strategisk 
nordisk samarbejde kan være vækstskabende. 
Gennem et nordisk samarbejde er de nordiske 
computerspil nået langt ud over de nordiske 
grænser. Der er etableret en permanent base 
for Nordisk Computerspilprogram i Tokyo, 
og der er etableret kontakt med udviklere, 
investorer, distributører og myndigheder i 
Mellemøsten11.

Aktørerne i det nordiske aktørnetværk ser et 
stor udbytte i viden og erfaringsdeling med 
hinanden om nuværende og fremtidige initia-
tiver på området. Netværket har blandt andet 
stået sammen om udarbejdelsen og profile-
ringen af den nordiske casesamling „Vækst, 
kreativitet og innovation i Norden“12, der 

9  NOMEX (2010): Final Report for 2010 samt NOMEX 
(2010): Final Report for 2011
10  Nordisk Film & TV Fond (2012): High Five! 2010-2011 
rapport. Endelig rapport foreligger i 2013.
11  Nordiska datorspelprogrammet (2009): Årsberättelse 
2009 samt Nordiska datorspelprogrammet (2010): Slutrap-
port 2008-2010
12  Nordisk Ministerråd (2011): Vækst, kreativitet og in-

3.1 Delkonklusion på den 
første policy anbefaling

Fremme det strategiske 
samarbejde og udveksling 
inden for de kulturelle og 
kreative industrier samt 
andre erhverv i Norden med 
henblik på værdiskabelse, 
innovation og vækst.

strategisK samarbejde Og udveKsliNg
Som de ovenstående projektbeskrivelser bely-
ser, har der blandt KreaNords initiativer været 
fokus på strategisk samarbejde mellem nordi-
ske aktører. Der har vist sig at være flere gode 
eksempler på samarbejde, men det er også 
blevet belyst, at der er brug for yderligere 
initiativer for at fremme samarbejdet mellem 
og synliggørelsen af de kulturelle og kreative 
erhverv på tværs af de nordiske landegrænser.

Igennem projekterne „NOMEX Nordic Music 
Export Programme“ og „High Five! 2010 – 
2011“ har man erfaret, at der er fordele ved et 
nordisk samarbejde på tværs af landegræn-
serne, når nordiske lande vil profilere sig på 
den globale scene. Under en samlet nordisk 
fane er Norden blevet styrket og har markeret 
sig på en international arena. Resultater af 
NOMEX rapporten viser, at en samlet nordisk 
showcase som JaJaJa klubben i London har 
været med til at give resultater for flere af de 
optrædende artister. 50 pct. af de optrædende 
nordiske artister har oplevet konkrete resulta-
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beskriver adskillige eksempler på, hvordan 
de kulturelle og kreative erhverv kan skabe 
vækst. Casesamlingen illustrerer de mulig-
heder, der ligger i et samarbejde både på 
tværs af de kulturelle og kreative erhverv og 
på tværs af de kulturelle og kreative erhverv 
og det øvrige erhvervsliv. Der ligger her et 
potentiale, som med de rette vilkår kan skabe 
stor vækst for både det kulturelle og kreative 
erhverv og det øvrige erhvervsliv.

Samtidig har der i enkelte projekter vist 
sig at være udfordringer med at profilere 
de kulturelle og kreative erhverv i Norden 
gennem strategisk samarbejde. Mens både 
Nomex og High Five initiativerne peger på de 
fordele, der er ved et nordisk samarbejde, 
peger projekterne „Public Food Diplomacy – 
steg 2“ og „Mat & kreative näringar – steg 2“ 
på, at der stadig er udfordringer med synlig-
gørelse af de kulturelle og kreative erhverv. En 
workshop viste, at der var store udfordringer 
med de kreative erhvervs manglende viden 
om inddragelsen af mad og madoplevelser i 
events, markedsføring og branding. Dermed 
risikerer nordisk mad og nordiske madople-
velser at blive overset, hvis ikke der arbejdes 
på at skabe opmærksomhed om området. 
Desuden overses mulighederne for et lukrativt 
samarbejde mellem de øvrige kreative erhverv 
og mad og madoplevelseserhvervene.

Relanceringen af hjemmesiden KreaNord.
org viser også nye veje til samarbejde på 
tværs af sektorer og lande i Norden. I forbin-
delse med relanceringen blev der lagt vægt 
på at gøre hjemmesiden mere brugerdreven, 
således at brugerne i hele Norden nu kan op-
rette indlæg, kommentere på indlæg, oprette 

novation i Norden

grupper, annoncere events og sende invita-
tioner. Denne omstrukturering betyder, at der 
nu er lagt op til endnu mere kontakt mellem 
de kreative brugere. Men hvis hjemmesiden 
skal have en mærkbar effekt og fungere som 
vidensplatform, er det nødvendigt at skabe 
yderligere opmærksomhed blandt de kultu-
relle og kreative virksomheder og eksperter i 
Norden. Dermed er der fortsat arbejde at gøre 
med synliggørelse og styrkelse af strategisk 
samarbejde på tværs af de nordiske lande-
grænser.

Rapporten „Nordisk Policy Analyse“, 
som udarbejdes i efteråret 2012, skal syn-
liggøre mulighederne for et fælles nordisk 
samarbejde om udvikling af politikker, der 
styrker de kreative erhverv. Policy analysen vil 
sammenligne de nordiske policy initiativer og 
fremhæve gode eksempler, der kan være med 
til at fremme de kulturelle og kreative erhverv 
i Norden. Med en kortlægning af de nordiske 
policy initiativer og deres effekter vil det være 
muligt at inspirere til et videre arbejde med 
fællesnordiske policy initiativer.

Strategisk samarbejde er således både rele-
vant for aktørerne i de kreative brancher – så-
vel sektorspecifikke som på tværs af sektorer 
– og for myndighederne, der søger at fremme 
dem. De nordiske lande har fælles traditioner 
for nærhed og inddragelse i udvikling af ram-
mebetingelser i samfundet, og KreaNord har 
taget udgangspunkt i disse værdier i udvæl-
gelsen og iværksættelsen af initiativer. Sam-
tidig kan de fælles nordiske indfaldsvinkler til 
kulturlivet og til kreativitet være samlende for 
Nordens positionering globalt som en kreativ 
region.
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4. Anden policy 
anbefaling

Fremme nye mulighe-
der for finansiering, 
adgang til det globale 
marked og tiltrækning 
af udenlandske inve-
storer til de kulturelle 
og kreative industrier i 
Norden.

busiNess aNgel NetwOrK

formål
At skabe en webplatform, hvor business 
angels og øvrige investorer, som er villige til 
at bidrage med risikovillig kapital til kultu-
relle og kreative virksomheder i Norden, kan 
etablere forbindelse med kapitalsøgende 
virksomheder.

Projektbeskrivelse
Nordisk Business Angel og Investornetværk 
skal lanceres som en del af hjemmesiden 
www.kreanord.org. Netværket skal være let 
tilgængeligt og brugervenligt. For at tiltrække 
internationale investorer udvikles platformen 
på engelsk. Desuden er det ønsket, at de 
kulturelle og kreative erhverv i netværket 
kan præsentere deres projekter og 
forretningsidéer via standardiserede web-
skemaer.

I forbindelse med etablering af netværket er 
der identificeret nogle tendenser og udfor-
dringer:

•	 Investorer og business angels ønsker 
ikke at være aktive medlemmer af mange 
forskellige netværk.

•	 En investor vil ikke skelne mellem, om et 
projekt har rod i de kreative erhverv eller 
andre brancher, fx IT branchen. Det vig-
tigste for investorer er, om projektet har 
potentiale til at give et fornuftigt afkast.

•	 Når investorer, herunder i særlig grad 
business angels, udvælger investe-
ringsemner, sker det typisk ud fra et nær-
hedsprincip. De nordiske lande har mange 
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fællestræk, og man kan derfor tale om et 
nærhedsprincip i Norden.

•	 Investeringer sker ikke typisk via de for-
melle strukturer og procedurer i business 
angel Netværket men blandt få investorer 
i „toppen“, der mødes til andre arrange-
menter i deres respektive netværk.

•	 Iværksættere er generelt ikke trænede i 
at agere professionelt over for potentielle 
investorer.

•	 Investorerne i netværket skal ikke være 
synlige med brugerprofiler, da de færreste 
ønsker at blive offentligt præsenteret som 
„ham/hende med mange penge“.

forventet resultat
Netværket lanceres d. 19. september 2012 på 
kreanord.org. På baggrund af de ovenfor 
nævnte tendenser og udfordringer vil der blive 
udviklet:

•	 En nettjeneste som henvender sig til to 
primære målgrupper: 1) Kulturelle og 
kreative erhverv i Norden samt 2) Business 
angels og andre investorer.

•	 De kulturelle og kreative aktører skal 
kunne oprette profiler og præsentere 
deres virksomhed i et klargjort webskema 
og dermed fremstå professionelle og 
attraktive over for potentielle investorer. 
Desuden skal kulturelle og kreative aktører 
kunne finde oplysninger og information 
om andre business angels netværk.

•	 For at gøre de kulturelle og kreative 
erhverv investeringsparate skal de kunne 
finde en guide til, hvordan de udvikler 
forretningsplaner og præsenterer sig pro-

fessionelt over for mulige business angels 
og investorer.

•	 Der udarbejdes en guide, som henviser til, 
hvor de kulturelle og kreative iværksættere 
kan finde yderligere hjælp og vejledning i 
Norden.

•	 Der præsenteres indlæg og artikler, som 
præsenterer investorerne for de kulturelle 
og kreative erhvervs vækstpotentialer, 
herunder seneste tal og analyser.

•	 Investorer skal kunne tilkendegive, via 
mail, om de ønsker at modtage nyheder og 
mails i forbindelse med nyoprettede pro-
jekter eller relevante events. Investorerne 
bliver dog ikke synlige for andre brugere 
på nettjenesten.

Fremadrettet er det målet at tiltrække og gøre 
investorer og de kulturelle og kreative erhverv 
i Norden opmærksomme på business angels 
netværket ved at gøre brug af det nordiske 
aktørnetværk. Derudover vil business angels 
netværket blive formidlet på www.kreanord.
org, hvorfra der vil være direkte adgang til 
nettjenesten.„Dette initiativ vil skabe øget fokus på 

finansieringsmuligheder for kulturelle og 
kreative erhverv og gøre business angels 

og investorer opmærksomme på det store 
vækstpotentiale, som venter i disse erhverv i 
Norden. Især de kulturelle og kreative erhverv 
har svært ved at skaffe finansiering, men 
med denne nettjeneste er det målet, at de 
kan møde hinanden og finde sammen i nye 
partnerskaber.“ 
Rasmus Wiinstedt Tscherning, Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi
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Bevillingsår: 2011-2012 
Budget: 200.000 DKK. 
Afsender/projektleder: Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi 
Hjemmeside: www.kreanord.org

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org  
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maPPiNg Of NOrdic creative 
aNd cultural iNdustries fi-
NaNcial eNvirONmeNt

formål
At kortlægge det finansielle miljø for de kul-
turelle og kreative erhverv i Norden, herunder 
mulighederne for finansiering af disse, deres 
strategier og instrumenter så vel som inte-
ressen fra store tilskudsgivere i det nordiske 
samarbejde.

Projektbeskrivelse
Rapporten undersøger, hvordan værdisæt-
ning af immaterielle rettigheder, usikkerhed 
og andre karakteristika ved kulturelle og 
kreative erhverv stiller disse over for særskilte 
finansieringsudfordringer. Offentlige finan-
sieringsudbud ignorerer ofte immaterielle ret-
tigheder som velstands- og værdiskabende, 
mens finansielle institutioner fokuserer på 
traditionelle virksomheder. Dertil kommer, 
at kulturelle og kreative erhverv ikke er bedst 
tjent med finansieringsmuligheder, der inde-
bærer store investeringer eller langvarige lån. 
Derfor er der ifølge rapporten brug for andre 
finansieringsmodeller, herunder projektfinan-
siering.

Mappingen belyser endvidere følgende 
forhold:

•	 Det private finansieringsudbud spænder 
fra filantropi til risikovillig kapital.

•	 Den største mulighed for finansiering 
finder man hos aktører med erfaring fra de 
kulturelle og kreative erhverv.

•	 Finansielle institutioner fokuserer primært 
på mainstream virksomheder. Investe-

ringsforslag i kreative processer og imma-
terielle rettigheder virker fremmedartede 
og er ikke motiverende for finansielle 
institutioner.

•	 Det finansielle miljø skelner ikke mellem 
kulturelle og kreative erhverv og øvrige 
erhverv og faciliterer derfor et ensartet 
finansieringsudbud med afsæt i traditio-
nelle forretningsmodeller.

•	 Muligheder for projektfinansiering for de 
kulturelle og kreative erhverv er meget få 
eller ikke eksisterende.

resultat
På baggrund af dette konkluderer rapporten:

•	 At der er mangel på lånemuligheder for 
kulturelle og kreative erhverv

•	 At offentlig erhvervsstøtte er mangeartet 
og derfor også mere tilgængelig for kultu-
relle og kreative aktører.

•	 At der er adskillige offentlige tilskuds-
programmer for kulturel og økonomisk 
værdiskabelse, varierende fra land til land.

•	 At der kun er få muligheder for offentlige 

Mapping of Nordic Creative 
and Cultural Industries 
Financial Environment, CIM 
Creative Industries Manage-
ment Ltd
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og private virksomhedslån til de kulturelle 
og kreative erhverv.

•	 Projekt- og procesrelaterede lånemulighe-
der for kulturelle og kreative virksomheder 
af en hvilken som helst størrelse tilbydes 
ikke, hverken af offentlige eller private 
kilder.

•	 Det anbefales, at KreaNord tager initiativ 
til at etablere et „Nordic Creative Economy 
Debt Finance Facility“, som fokuserer på 
projekter og processer, som er organiseret 
af virksomheder af alle størrelser, der i 
princippet kan tilbagebetale lånet.„Within the Nordic framework the supply 
of project related funding could be much 
better organized by policy makers. The 

private sector is not going to take the initia-
tive, because its focus is mainstream, but it 

will join in, when the public sector has paved 
the way.“ 
Heikki Masalin, CIM Creative Industries Ma-
nagement Ltd

Bevillingsår: 2011 
Budget: 200.000 DKK. 
Afsender/projektleder: CIM Creative Indu-
stries Management Ltd 
Læs mere: 
Mapping of Nordic Creative and Cultural 
Industries Financial Environment 
http://kreanord.org/reports/mapping-nordic-
creative-and-cultural-industries-financial-en-
vironment 
Hjemmeside: www.cimfunds.com

Foto: Eivind Sætre norden.org
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creative busiNess cuP

formål
At styrke nordiske iværksættere fra de kreative 
erhverv ved at sætte øget fokus på forretnings-
elementet i kreative virksomheder, herunder 
gennem udarbejdelse af bæredygtige forret-
ningsplaner.

Projektbeskrivelse
Creative Business Cup (CBC) er iværksat af 
CKO og afholdes i samarbejde med bl.a. 
KreaNord og den danske Erhvervsstyrelse. 
CBC er en konkurrence, der skal kåre verdens 
bedste iværksætter inden for de kulturelle og 
kreative erhverv. Vurderingen af de delta-
gende virksomheder tager afsæt i deres 
indsendte forretningsplaner. Forud for konkur-
rencen tilbydes virksomhederne at deltage 
i workshops, hvor de tilegner sig viden og 
kompetencer om udviklingen af bæredygtige 
forretningsplaner. I 2012 afholdes CBC som 
en international konkurrence for første gang. 
Foruden lærings- og udviklingspotentialet for 
de deltagende virksomheder bidrager konkur-
rencen også til at profilere Nordens kulturelle 
og kreative erhverv internationalt.

CBC består af en række nationale konkur-
rencer, som skal munde ud i en international 
finale i København.

De nationale konkurrencer foregår ved, at 
iværksættere fra de kreative erhverv indsen-
der deres forretningsplaner, hvoraf de bedste 
udvælges til at pitche deres idé over for et 
dommerpanel. Dernæst udpeges en national 
vinder, som sendes videre til den internatio-
nale konkurrence i København.

De nationale værtsorganisationer tilby-

des yderligere vejledning i, hvordan de skal 
afholde deres nationale Creative Business 
Cup og fungerer derfor som konsulenter for de 
nationale værtsorganisationer.

resultat
CBC er endnu under planlægning. Den inter-
nationale finale afholdes i København i uge 
46 i forbindelse med Global Entrepreneurship 
Week13. Konkurrencen skaber en anledning 
til at fokusere på de forretningsmæssige 
kompetencer i de kreative erhverv, herunder 
forretningsudvikling og strategi, finansiering, 
immaterielle rettigheder og eksport.„Desværre mangler kreative iværksættere 

ofte de nødvendige forretningsmæssige 
kompetencer for at skabe succesfulde 

virksomheder. Derfor er der et behov for en 
konkurrence, som Creative Business Cup, der 
kan forbedre iværksætternes forretningsmæs-
sige færdigheder og forståelse.“ 
Anders Hoffmann, Erhvervsstyrelsen, Danmark

„Jeg forventer, at konkurrencen vil skabe 
opmærksomhed om potentialet i de krea-
tive erhverv og gerne udvikle sig til en til-

bagevendende årlig begivenhed, der kan gøre 
en forskel for iværksættere fra hele verden.“ 
Anders Hoffmann, Erhvervsstyrelsen, Danmark

13  Se http://www.unleashingideas.org/
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Bevillingsår: 2012 
Budget: 200.000 DKK. 
Afsender/projektleder: Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi 
Hjemmeside: www.creativebusinesscup.com

▴ Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Foto: 
Danmarks Designskole 
▾ Creative Business Cup. Foto: Center for Kultur- 
og Oplevelsesøkonomi
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fame

formål
At bidrage til at styrke de finansielle vilkår for 
kreative erhverv i Norden.

Projektbeskrivelse
FAME (Facilitating Access and Mobilisation 
of European finance for growth of creative 
industries) er et europæisk projekt, der foku-
serer på finansiering af kulturelle og kreative 
virksomheder med stort vækstpotentiale. 
FAME løber over tre år fra 2012-2014 og har et 
samlet budget på 12 mio. DKK. Projektet skal 
blandt andet udvikle nye målrettede finansie-
ringsinstrumenter og udnytte potentialet hos 
offentlige og private aktører i hele Europa. 
Partnerne i FAME projektet er en række 
europæiske organisationer, der alle beskæf-
tiger sig med investering og/eller de krea-
tive erhverv: Filas Italien, Bwcon Tyskland, 
Cat Science Danmark. På vegne af Nordisk 
Ministerråd, Erhvervsstyrelsen og Kulturmini-
steriet repræsenterer CKO de nordiske lande i 
FAME-initiativet.

For at nå målet om at facilitere øget 
adgang til finansiering for vækst i kreative 
erhverv vil FAME projektet:

•	 Analysere de nuværende finansierings-
muligheder for de kulturelle og kreative 
erhverv.

•	 Øge incitamentet til at investere i de krea-
tive erhverv.

•	 Øge den generelle viden om og interesse 
i det store potentiale, der ligger i de krea-
tive erhverv.

resultat
Projektet er tilrettelagt i fem etaper fordelt 
over 36 måneder begyndende ultimo 2011. I 
løbet af perioden vil følgende aktiviteter blive 
iværksat:

•	 Mapping af eksisterende finansieringsmu-
ligheder for kreative erhverv

•	 Afvikling af coachingforløb for kreative 
virksomheder

•	 Oplysningsarbejde om kreative erhverv 
rettet mod europæiske investorer

•	 Tilvejebringelse af nye finansieringsmu-
ligheder for kreative erhverv – herunder 
etablering af Pan-europæisk fond for 
kreative erhverv

FAME partnerne vil blandt andet coache „near 
market“ virksomheder og øge investorernes 
kendskab til finansieringsmulighederne. Det 
er også ønsket at organisere to lokale events 
og et internationalt event, som faciliterer 
samarbejdet mellem små og mellemstore 

FAME, Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi
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virksomheder med stort vækstpotentiale og 
en delegation af potentielle investorer. Det er 
afgørende at involvere investeringsnetværk og 
mobilisere de private og offentlige fonde.„Adskillige rapporter og analyser har 

dokumenteret, at de kreative erhverv er 
meget vigtige for Europas udvikling. Dels 

fordi de kreative erhverv i sig selv står for 3,3 
pct. af EU’s økonomi og 3 pct. af den sam-
lede beskæftigelse, og dels fordi de kreative 
erhverv bidrager til innovation og udvikling i 
det øvrige erhvervsliv.“ 
Rasmus Wiinstedt Tscherning, Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi

Bevillingsår: 2012 
Budget: 250.000 DKK. 
Afsender/projektleder: Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi 
Hjemmeside: www.howtogrow.eu/ecia/pro-
ject/fame/
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4.1 Delkonklusion på den 
 anden policy anbefaling

eksempelvis være, at de kulturelle og kreative 
  erhverv har brug for projektfinansiering og 
ikke langvarige lån. Samtidig ignorer de 
offentlige finansieringskanaler immaterielle 
rettigheder som vækstskabende, hvormed det 
offentlige finansieringsudbud bremses.

Projektet „FAME Facilitating Access & 
Mobilisation of European Finance for Creative 
Industry Growth“15 tager på et enslydende 
grundlag initiativ til at tilvejebringe nye 
finansieringsmuligheder. Projektet vil på sigt 
etablere en pan-europæisk fond for kreative 
erhverv. Sideløbende iværksætter FAME 
projektet en række coachingforløb for kreative 
iværksættere og investorer med henblik på at 
skabe øget gensidigt kendskab og etablere 
nye relationer imellem disse.

Et nordisk business angel- og investor-
netværk16 med særligt fokus på de kulturelle 
og kreative erhverv, som lanceres i septem-
ber 2012 på foranledning af KreaNord, skal 
bidrage til at etablere forbindelse mellem 
kulturelle og kreative entreprenører og poten-
tielle investorer i Norden. I det forberedende 
arbejde forud for lanceringen af dette netværk 
er der generet stor viden om, hvordan der 
skabes kontakt mellem kreative iværksættere 
og investorer, samt hvilke udfordringer de kul-
turelle og kreative erhverv står overfor i mødet 
med den finansielle verden. Grundlæggende 
set er der tale om et møde mellem to verdener, 
i hvilke både investorer og kapitalsøgende 
iværksættere skal bringe sig nærmere en 

15  FAME (2012): Facilitating Access & Mobilisation of 
European Finance for Creative Industry Growth.
16  Business angel- og investornetværket lanceres d. 19. 
september 2012. Netværket vil fungere som en særlig net-
tjeneste under www.kreanord.org.  

Fremme nye muligheder 
for finansiering, adgang 
til det globale marked og 
tiltrækning af udenlandske 
investorer til de kulturelle 
og kreative industrier i Nor-
den.

fremme Nye mulighe-
der fOr fiNaNsieriNg
KreaNords initiativer og aktiviteter har bidra-
get til at belyse behovet for at skabe forbed-
rede finansieringsmuligheder for de kulturelle 
og kreative erhverv i Norden, herunder ved at 
sikre øget kompetenceudvikling i de kreative 
erhverv, skabe øget kendskab til forretnings-
mulighederne i de kreative erhverv blandt 
investorer og sidst men ikke mindst ved at 
arbejde for et mere varieret finansierings-
udbud, der imødekommer de særlige forret-
ningsvilkår, der gør sig gældende inden for de 
kulturelle og kreative erhverv.

Rapporten „Mapping of Nordic Crea-
tive and Cultural Industries Financial 
Environment“14 stiller spørgsmålstegn ved 
de eksisterende finansieringsmuligheder 
for de kulturelle og kreative erhverv. Blandt 
andet peger rapporten på, at de kulturelle og 
kreative erhverv har brug for andre låntyper 
end det øvrige erhvervsliv. En udfordring kan 

14  Nordisk Ministerråd (2012): Mapping of Nordic Crea-
tive and Cultural Industries Financial environment. 
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forståelse for hinandens arbejdsmetoder og 
motiver. Derved øges den gensidige interesse 
mellem investorer og kulturelle og kreative 
iværksættere, hvilket er et væsentligt skridt 
i retningen mod flere bæredygtige virksom-
heder i de kulturelle og kreative erhverv – til 
gavn for både investorer, virksomheder og 
Norden som samlet region.

For at skabe vækst i de kreative erhverv 
er både nærhed, i form af kreative klynger, og 
relationer uden for klyngerne – og uden for 
Norden – nødvendig. Distribution og adgang 
til de globale markeder hænger sammen med 
muligheden for at skaffe finansiering – ofte 
finansiering, der ikke er lokal eller national. 
Derfor er Norden nødt til at femme sin position 
på globalt plan som en kreativ region med 
interessante vækstvirksomheder inden for 
den kulturelle og kreative økonomi.

„Creative Business Cup“ (CBC)17 er søsat 
dels for at tiltrække investorer og understøtte 
kreative virksomheders tiltrækningskraft 
over for det finansielle marked og dels for 

17  www.creativebusinesscup.com

at profilere Norden som globalt knudepunkt 
for kulturelle og kreative erhverv. Konkurren-
cen sætter fokus på de forretningsmæssige 
perspektiver i de kreative erhverv, herunder 
forretningsudvikling, strategi, finansiering, 
immaterielle rettigheder og eksport. Gennem 
CBC får de deltagende kulturelle og kreative 
iværksættere en hjælpende hånd til at hånd-
tere de forretningsmæssige udfordringer, de 
står overfor, samt får et skub til at styrke den 
økonomiske udvikling i deres virksomhed.

De kulturelle og kreative erhvervs er i mod-
sætning til gængs opfattelse ikke mere risiko-
betonede end det øvrige erhvervsliv18. De kul-
turelle og kreative erhverv kan skabe vækst, 
men ikke uden viden, netværk og kapital. Hvis 
Norden skal kunne realisere potentialet i de 
kreativitetsbårne og IPR-baserede økonomier, 
skal investorer, finansielle institutioner og 
myndigheder blive opmærksomme på de kom-
mercielle muligheder, som de kulturelle og 
kreative erhverv præsenterer.

18  Demos (2011): Risky Business. The lazy assumption 
that the creative industries are inherently risky is harming 
Britain’s path to growth
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5. Tredje policy 
anbefaling

Fremme kultur og 
kreativitet på alle ud-
dannelses-niveauer i 
Norden samt fremme 
kompetenceudvikling 
inden for iværksætteri 
og forretningsudvik-
ling på de kreative og 
kunstneriske uddan-
nelser.

NOrdic versiON Of the Oecd rePOrt 
„sme iNNOvatiON aNd maNagemeNt Of 
iNtellectual assets iN selected crea-
tive aNd maNufacturiNg iNdustries“

formål
At undersøge og sammenligne, hvordan små 
og mellemstore virksomheder i de kreative 
industrier i Norden kan administrere og skabe 
værdi med immaterielle rettigheder.

Projektbeskrivelse
I dette projekt udarbejdedes en nordisk ud-
gave af OECD-rapporten „SME Innovation and 
Management of Intellectual Assets in Selected 
Creative and Manufacturing Industries“. 
Rapporten blev produceret i 2009-2010 af 
Wainikkas Innovationsbyrå. Rapporten søger 
at behandle den værdifulde information om 
immaterielle rettigheder i de kulturelle og 
kreative erhverv, som kom frem i forbindelse 
med den oprindelige OECD-rapport, samt at 
kortlægge immaterielle rettigheder i Norden.

Rapporten beskriver blandt andet:

•	 Hvad immaterielle rettigheder betyder for 
de kulturelle og kreative erhverv.

•	 Hvilke rettigheder, der kan beskyttes, og 
hvordan.

•	 Konklusioner vedrørende hvem der kan/
skal gøre hvad i forbindelse med immateri-
elle rettigheder.

I henhold til brugen af immaterielle rettighe-
der står de små og mellemstore virksomheder 
inden for de kulturelle og kreative erhverv 
over for adskillige udfordringer. En udfordring 
er, at de nordiske lande ikke har enslydende 
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regler, blandt andet fordi Norge og Island 
ikke er medlemmer af EU. Derudover består 
udfordringerne i manglende viden om immate-
rielle rettigheder, manglende ressourcer til at 
konsultere advokater samt det faktum, at de 
råd, der er tilgængelige vedrørende immateri-
elle rettigheder, ofte handler om forbindelsen 
mellem finansiering og patent. For de små og 
mellemstore virksomheder, der har brug for 
en anden type beskyttelse af deres innova-
tion, er der manglende rådgivning.

resultat
Projektet har resulteret i en nordisk udgave 
af OECD rapporten „SME Innovation and 
Management of Intellectual Assets in Selected 
Creative and Manufacturing Industries“.

Rapporten konkluderer at:

•	 Lovgiverne skal sikre, at lovgivningen 
vedrørende innovation ikke kun fokuserer 
på tekniske løsninger, men at innovation 
eksempelvis også er design og service in-
novation. Lovgivere skal ydermere søge at 
fremme viden om emnet.

•	 Politiske beslutningstagere skal skabe 
rammer for at hjælpe små og mellemstore 
virksomheder inden for de kulturelle og 
kreative erhverv med at håndtere imma-
terielle rettigheder. Der bør fremsættes 
positive eksempler på små og mellemstore 
virksomheder, der arbejder med imma-
terielle rettigheder, så de kulturelle og 
kreative erhverv forstår vigtigheden af at 
inkorporere dette i deres virksomheder.

•	 Virksomhederne skal anerkende deres 
eget ansvar for selv at registrere og be-

Nordic version of the OECD report „SME Innovation and Management of Intellectual Assets in Selected Creative 
and Manufacturing Industries“, Wainikkas Innovationsbyrå
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skytte deres immaterielle rettigheder.
•	 Der bør udarbejdes retningslinjer vedrø-

rende uddannelse i immaterielle ret-
tigheder på de kreative uddannelser. 
Retningslinjerne bør stille krav til indhold 
og kvalitet.

•	 Der bør skabes bedre rammer for mulighe-
der for videreuddannelse af de kulturelle 
og kreative aktører, der allerede er på 
arbejdsmarkedet.

•	 Enklere uddannelses- og informationsma-
teriale bør være tilgængeligt på nettet.

Ud fra ovenstående arbejde er det muligt for 
KreaNord at initiere yderligere diskussioner 
omkring immaterielle rettigheder og hånd-

teringen af disse i de kulturelle og kreative 
erhverv. KreaNord kan i denne forbindelse 
fungere som neutral platform.„Det ter sig inte rimligt att försöka förbättra 

villkoren för de kreativa näringarna utan 
att lyfta frågan om hur IPR används. Så-

som visades i rapporten, saknar många inom 
de kreativa näringarna ens de mest grundläg-
gande kunskaper inom IPR. Det gör, att de inte 
vet vilka rättigheter, de har, och hur de kan 
göra det bästa möjliga av dem. Konsekvensen 
är, att de riskerar att förlora möjligheter och 
riskerar, att inte uppnå det de vill med sina 
kreativa uttryck.“ 
Christina Wainikka, Wainikkas Innovationsbyrå

Nordic version of the OECD report „SME 
Innovation and Management of Intel-
lectual Assets in Selected Creative and 
Manufacturing Industries“, Wainikkas 
Innovationsbyrå
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Tidsramme: 2009-2010 
Budget: 450.000 DKK. 
Afsender/projektleder: Wainikkas Innovati-
onsbyrå 
Læs mere: 
Nordic version of the OECD report SME Innova-
tion and Management of Intellectual Assets in 
Selected Creative and Manufacturing Indus-
tries 
http://kreanord.org/reports/nordic-version-
oecd-report-sme-innovation-and-manage-
ment-intellectual-assets-selected-creati 
Hjemmeside: www.wainikka.se

Nordic version of the OECD report „SME Innovation 
and Management of Intellectual Assets in Selected 
Creative and Manufacturing Industries“, Wainikkas 
Innovationsbyrå
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immateriella  rättigheter 
i Kreativa NäriNgar

formål
At styrke forudsætningerne for, at kreative 
virksomheder i Norden kan skabe øget vækst 
med afsæt i immaterielle rettigheder.

Projektbeskrivelse
Rapporten „IPR i Kreativa Näringar“ fra 2011 
tager udgangspunkt i den nordiske opfølg-
ning på OECD rapporten „SME Innovation and 
Management of Intellectual Assets in Selected 
Creative and Manufacturing Industries“.

Ønsket med nærværende rapport er at 
arbejde videre med de ejendomsretslige 
udfordringer, som de kulturelle og kreative 
erhverv står overfor. Et af udgangspunkterne 
har været et udtalt ønske om et samlet nordisk 
marked for de kulturelle og kreative erhverv. 
Men der findes intellektuelle ejendomsretsli-
ge spørgsmål, som kan påvirke mulighederne 
for at skabe et samlet nordisk marked.

Rapporten er bygget op omkring:

•	 Juridisk forskning. Dette giver et indblik i 
ligheder og forskelle imellem de nordiske 
lande vedrørende immaterielle rettighe-
der.

•	 Cases, som giver et indblik i, hvorfor de 
kulturelle og kreative erhverv agerer, som 
de gør, i forhold til immaterielle rettighe-
der.

•	 Uddannelsesmæssige spørgsmål. I 
„Nordic Version of SME Innovation and 
Management of Intellectual Assets in 
Selected Creative and Manufacturing 
Industries“ blev det gjort klart, at der er 

store brister inden for viden omkring im-
materielle rettigheder blandt de kulturelle 
og kreative erhverv. Derfor er der lavet 
en analyse af de uddannelses- og infor-
mationsindsatser, som gennemføres i de 
nordiske lande.

•	 Et seminar med deltagere fra mange dele 
af de kulturelle og kreative erhverv, som 
blandt andet deltog i diskussioner om im-
materielle rettigheder.

Et perspektiv på uddannelsesindsatsen viser, 
at der under uddannelsesforløb ofte skabes 
forskellige koncepter, produkter og lignende, 
som kan få ophavsretslig beskyttelse. Der kan 
i disse tilfælde opstå diskussioner om, hvem 
der har ret til hvad. Desuden kan der opstå 
problemer mellem skolerne og de studerende 
i forbindelse med uddannelsesinstitutioner-
nes ophavsret til elevernes produkter, hvis der 
ikke er klare retningslinjer.

Dertil kommer, at samlet information om 
patent og industrielle rettigheder, som er væ-
sentlige for kreative virksomheder, er svær at 
finde, hvilket kan resultere i, at de kulturelle 
og kreative virksomheder og iværksættere 
risikerer at indgå uhensigtsmæssige aftaler.

resultat
Projektet resulterede i rapporten „IPR i Krea-
tiva Näringar“. Rapporten fremsætter følgende 
konklusioner og anbefalinger:

•	 At aktørerne inden for de kreative erhverv 
støttes af en samlet myndighed, inden for 
hvert nordisk land, om spørgsmål vedrø-
rende immaterielle rettigheder.

•	 Dertil anbefales det også, at der gøres en 
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indsats på uddannelsesområdet.
•	 Det eksisterende innovationssystem bør 

videreudvikles.
•	 At man, gerne på nordisk niveau, udreder, 

hvordan immaterielle rettigheder fungerer 
ved overlappende immaterielle rettighe-
der.„Där genomfördes bland annat case stu-
dies, som visade, att de rättsliga skillna-
derna hindrar företag i de kreativa närin-

garna att betrakta Norden som en gemensam 
marknad.“ 
Christina Wainikka, Wainikkas Innovationsbyrå

„Frågan om, vilken betydelse IPR-frågor kan 
ha för skapandet av en samnordisk mar-
knad för de kreativa näringarna, är något 

konkret att fortsätta diskutera.“ 
Christina Wainikka, Wainikkas Innovations-
byrå

Bevillingsår: 2011 
Budget: 200.000 DKK. 
Afsender/projektleder: Wainikkas Innovati-
onsbyrå 
Læs mere: 
IPR i Kreativa Näringar 
http://kreanord.org/reports/ipr-i-kreativa-n-
ringer 
Hjemmeside: www.wainikka.se

IPR i Kreativa Näringar, Wainik-
kas Innovationsbyrå
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eNtrePreNörsKaP i högre KONstNär-
lig Och Kreativ utbildNiNg i NOrdeN

formål
At kortlægge og analysere entreprenørskabs-
undervisningen på de kulturelle og kreative 
uddannelser i Norden.

Projektbeskrivelse
KreaNord har i 2010 taget initiativ til en gen-
nemgang af entreprenørskabsundervisningen 
på de kulturelle og kreative uddannelser. 
Rapporten „Entreprenörskap i högre konstnär-
lig och kreativ utbildning i Norden“ tilbyder 
denne oversigt samt en analyse af de førom-
talte uddannelsestilbud.

Rapporten „Entreprenörskap i högre 
konstnärlig och kreativ utbildning i Norden“ 
har fokus på 3 områder:

•	 En kortlægning af entreprenørskabsud-
dannelserne i de nordiske højskoler og 
universiteter afgrænset ved kulturelle og 
kreative højere uddannelser.

•	 At finde best practice for entreprenør-
skabsuddannelser og synliggøre dem.

•	 At komme med forslag på baggrund af 
kortlægningen.

Kortlægningen af entreprenørskabsuddannel-
se viser blandt andet, at der findes tre forskel-
lige positioner for entreprenørskabskurser: 
de obligatoriske inden for uddannelserne, de 
valgfrie kurser og de tilbud, der ligger uden 
for skolerne.

Ofte er det studerende på kunstuddannel-
serne, der bliver tilbudt de valgfrie fag i entre-
prenørskab. En udfordring ved disse fag er, at 

de studerende med høj sandsynlighed vælger 
dem fra, såfremt de studerende ikke oplever 
sig selv som iværksættere. Dermed risikerer 
de studerende at gå glip af mulighederne for 
at udnytte deres potentiale som iværksættere.

En anden udfordring er terminologien om-
kring entreprenørskab. Det kan blandt andet 
overvejes, om entreprenørskabsundervisnin-
gen skal fokusere på at starte en virksomhed 
op, eller om entreprenørskab skal ses som 
en færdighed, som allerede eksisterende 
virksomheder kan benytte sig af. Ligeledes er 
det centralt at vurdere, om de studerende skal 
lære færdigheder, der styrker deres person-
lige indtjeningsgrundlag, eller om der skal fo-
kuseres på at lade den studerendes virksom-
hedsidé brede sig til at indbefatte andre.

resultat
Projektet resulterede i udarbejdelsen af rap-
porten „Entreprenörskap i högre konstnärlig 
och kreativ utbildning i Norden“.

Rapporten konkluderer

•	 At der udarbejdes en samlet terminologi 
for begrebet entreprenørskab for at kunne 
udvikle nye funktionelle politikker.

•	 At entreprenørskabskonceptet markedsfø-
res mod de mere traditionelle uddannel-
sesområder, så det får en plads i uddan-
nelsesplanerne.

•	 At indholdet i entreprenørskabskurserne 
fortsat diskuteres. En generel profil kan 
fungere inden for visse uddannelsesområ-
der, mens andre behøver en mere specifik 
tilpasning.

•	 At der etableres et nordisk netværk, som 
diskuterer de ovenstående anbefalinger 
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og vidensdeler. På baggrund af dette kan 
der udarbejdes en analyse af „best prac-
tice“ i metoder, som kan fungere som en 
struktur, som entreprenørskabsstudier og 
entreprenørskabssatsninger kan bygges 
op omkring.„För att förbättra de kulturella aktörerna 
på arbetsmarknaden är det viktigt att få 
någonting gjort om utbildning i entre-

prenörskap. Det krävs en omfattande termino-
logi för begreppet entreprenörskap och därtill 
en tydlighet i, om samhällets förväntningar är 
på självförsörjning för kulturaktörer för att ge 
besparing i statskassorna, på global export 
och tillväxt, eller på bägge. Entreprenörskaps-
satsningarna bör därtill stärkas generellt, men 
också specifikt – dels för självförsörjning och 
dels för global konkurrenskraft.“ 
Erik Robertson, Nordic Game Program

Bevillingsår: 2010 
Budget: 200.000 DKK. 
Afsender: Nordic Game 
Læs mere: 
Entreprenörskap i högre konstnärlig och krea-
tiv utbildning i Norden 
http://kreanord.org/reports/entrepren-rskap-
i-h-gre-konstn-rlig-och-kreativ-utbildning-i-
norden 
Hjemmeside: www.nordicgame.com

Entreprenörskap i högre konst-
närlig och kreativ utbildning i 
Norden, Nordic Game
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eNtrePreNørsKab Og fOretagsOm-
hed På de KuNstNerisKe uddaN-
Nelser i NOrdeN – uNdervisNiNg 
sOm fremmer fOretagsOmhed 
Og et bæredygtigt arbejdsliv

formål
At styrke studerende på kunstneriske uddan-
nelser i Norden i at omsætte deres kreative 
kompetencer til et fremtidigt arbejdsliv.

Projektbeskrivelse
Rapporten „Entreprenørskab og foretagsom-
hed på de kunstneriske uddannelser i Norden 
- Undervisning som fremmer foretagsomhed 
og et bæredygtigt arbejdsliv“ fra 2011 præsen-
terer inspirationselementer i udarbejdelsen af 
nye tiltag og skal styrke interessen for entre-
prenørskabsundervisning. Rapporten er rettet 
mod uddannelsesansvarlige, undervisere og 
besluttende myndigheder og er en opfølgning 
på KreaNords rapport fra 2010 om iværksæt-
teri i kreative uddannelser.

Rapporten præsenterer endvidere ek-
sempler på, hvordan de kunstneriske skoler 
i Norden arbejder på at give de studerende 
muligheder for at omsætte kunstnerisk viden 
til et bæredygtigt arbejdsliv.

Rapporten beskriver skubmetoden som 
en overordnet metode for at stimulere til 
foretagsomhed i undervisningen. Desuden er 
der udarbejdet en SEL model (Skridt i Entre-
prenøriel Læring), som belyser handlingsmål i 
entreprenørskabsundervisningen. Det er må-
let med modellen at den, sammen med casene 
beskrevet i rapporten og skubmodellen, kan 
danne baggrund for nye undervisningstilbud 
på de kunstneriske uddannelser.

SEL-modellen peger på, at der er 4 overordne-
de handlingsmål for de studerende i forbin-
delse med at forbedre mulighederne for at få 
et bæredygtigt arbejdsliv:

•	 Det er centralt, at de studerende forstår 
deres eget udgangspunkt: „Hvem er jeg, 
hvad kan jeg, og hvad vil jeg?“

•	 De studerende skal kvalificere deres 
udgangspunkt. De skal få øje på de 
erhvervsområder, der vil nyde gavn af en 
kunstnerisk indsats. De studerende skal 
kunne udvælge og anvende strukturerede 
måder at kommunikere på og afdække 
behov ved at identificere mulige aftagere 
(„problemhavere“).

•	 Der skal skabes mulige løsninger i interak-
tion med relevante aktører, og disse skal 
inkludere økonomiske overvejelser.

•	 De studerende skal realisere værdi fra 
løsning til bæredygtig økonomi. De skal 
skabe forpligtende samarbejder med 
aktører uden for studiet og undersøge, om 
deres prototyper kan sættes i produktion, 
og om der kan søges patent eller anden 
form for beskyttelse af produktet.

resultat
Projektet resulterede i udarbejdelsen af rap-
porten „Entreprenørskab og foretagsomhed 
på de kunstneriske uddannelser i norden – 
Undervisning som fremmer foretagsomhed og 
et bæredygtigt arbejdsliv“.

For at sikre, at de studerende på de kunst-
neriske uddannelser i Norden får et bæredyg-
tigt arbejdsliv, konkluderer rapporten at:

•	 De kunstneriske og kreative uddannelser 



5. tredje polIcy anbeFalIng

57

formulerer læringsmål for udviklingen af 
entreprenante kompetencer for alle dele af 
uddannelserne.

•	 Underviserne løbende evaluerer, om entre-
prenante læringsmål opfyldes.

•	 De kunstneriske og kreative uddannelser 
præsenterer entreprenørskab tydeligt og 
tilgængeligt på deres hjemmesider og i 
det øvrige præsentationsmateriale.

•	 De kunstneriske og kreative uddannelser 
måler på beskæftigelsesgrad og alle for-
mer for selvstændig beskæftigelse blandt 
deres alumner.

•	 Der generelt anvendes mere langsigtede 
bevillinger til udviklingsarbejde med det 
formål at skabe mere entreprenørskab i de 
kunstneriske og kreative uddannelser.

•	 Nordiske netværk styrkes yderligere for 
at sikre udvikling af entreprenørskab på 
de kunstneriske og kreative uddannelser 
i Norden.

Derudover tilbyder rapporten konkrete forslag 
til stimulering af det nordiske samarbejde:
•	 En samproduktion af filmclips fra de enkel-

te uddannelser, der alle skal producere 10 
minutters optagelse fra miljøer på skolen, 
hvor der praktiseres foretagsomhed.

•	 Et nordisk forum i Pecha Kucha-format19 til 
præsentation af virkningsfulde tiltag og 
„best practice“.

•	 Pecha Kucha sikrer korte og energifyldte 
oplæg med inspiration som formål.

19  Pecha Kucha er et præsentationsformat, hvor kreative 
projekter kan vises på en nem og uformel måde. Pecha 
Kucha er udviklet i 2003 af Astrid Klein og Mark Dytham fra 
Klein-Dytham Architecture (KDa) i Tokyo. Formatet har siden 
spredt sig globalt. Se: www.pecha-kucha.org 

„Vi håber, at denne rapport kan være et 
oplæg til, hvordan vi sikrer kompetencer 
gennem indsamling af „best practices“ og 

modeller for, hvordan man gør det.“ 
Margrete karlbak, Karlbak

Bevillingsår: 2011 
Budget: 200.000 DKK. 
Afsender: Karlbak 
Læs mere: 
Entreprenørskab og foretagsomhed på de 
kunstneriske uddannelser i Norden 
http://kreanord.org/reports/entrepren-rskab-
og-foretagsomhed-p-de-kunstneriske-uddan-
nelser-i-norden 
Hjemmeside: www.karlbak.dk

Entreprenørskab og foretagsomhed på 
de kunstneriske uddannelser i Norden – 
Undervisning som fremmer foretagsom-
hed og et bæredygtigt arbejdsliv, Karlbak
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eNtrePreNørsKab i KuNstNerisKe 
Og Kreative uddaNNelser i NOrdeN

formål
Videreudvikling af viden om entreprenørskab 
på de kunstneriske og kreative uddannelser.

Projektbeskrivelse
Projektets mål er at gennemføre en nordisk 
konference om entreprenørskabsundervisning 
på de kunstneriske uddannelser i Norden og 
vidensdeling underviserne imellem. Dette er 
en opfølgning på de rapporter om entrepre-
nørskab i de kunstneriske uddannelser, som 
KreaNord også har støttet. De fem workshops/
seminarer skal omhandle, hvorledes entre-
prenørskabsundervisning kan integreres i un-
dervisningen på de kunstneriske uddannelser 
i Norden. Dermed er projektets primære mål-
gruppe undervisere og uddannelsesplanlæg-
gere, mens de studerende på de kunstneriske 
og kulturelle uddannelser i Norden anses som 
en sekundær målgruppe.

Konferencen skal afholdes i samarbejde med 
Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation 
(CAKI), da de har solid erfaring med afhol-
delse af denne slags konferencer og kan være 
med til at styrke forankringen af indsatsen 
omkring entreprenørskab på de kunstneriske 
uddannelser.

Projektets delmål:

•	 At planlægge og tilbyde fem seminarer/
workshops, spredt over hele Norden, om 
hvordan entreprenørskabsundervisningen 
kan integreres i undervisningen på de 
kunstneriske uddannelser i Norden. De 

afholdes i både Finland, Norge, Sverige, 
Island og på Færøerne.

•	 At sikre deltagelse af relevante aktører 
både på underviser- og ledelsesniveau fra 
alle de nordiske lande samt Færøerne og 
Åland.

•	 At sikre et højt niveau af motivation og 
kvalitet, så der opnås en betydelig spred-
ningseffekt på de respektive uddannelser.

•	 At planlægge og rekruttere deltagere til 
samt afvikle en nordisk konference om 
motivation og vidensudveksling mellem 
undervisere og de øvrige ansvarlige for 
undervisning på de kunstneriske uddan-
nelser i Norden.

Entreprenørskab i Kunstneriske og Kreative Uddan-
nelser i Norden, Karlbak.
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forventet resultat
Med projektet forventes det, at der på bag-
grund af vidensdeling på tværs af de nordiske 
lande og på tværs af professioner bliver skabt 
bedre betingelser for entreprenørskab på de 
kunstneriske uddannelser i Norden.„På skoleniveau forventer vi, at diskussio-

nen bliver meget mere aktiv og nærværen-
de. At det er noget, man bør, altså tage fat 

i entreprenørskab. Vi håber, at de studerende 
i fremtiden vil opleve, at uddannelserne tager 
langt mere ansvar for et bæredygtigt arbejds-
liv. At det bliver tydeligt for alle, at de kunst-
neriske og kreative kompetencer, der udvikles 

i uddannelserne, skal bruges både på indhold 
og form i et kunstbaseret arbejdsliv.“ 
Margrete Karlbak, Karlbak

Bevillingsår: 2012 
Budget: 500.000 DKK. 
Afsender/projektleder: Karlbak 
Hjemmeside: www.karlbak.dk

Entreprenørskab i Kunstneriske og Kreative Uddannelser i Norden, Karlbak.
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5.1 Delkonklusion på den 
tredje policy anbefaling

bredt nordisk samarbejde om udviklingen af 
informationsindsatser til kreative opstarts-
virksomheder, herunder vægt på hovedudfor-
dringer som ophavsret, finansiering, interna-
tionalisering og forretningsudvikling.

KreaNord har bidraget til at kortlægge 
mulighederne for tilegnelse af entreprenant 
viden på uddannelsesinstitutionerne samt for 
de kulturelle og kreative aktører, der allerede 
er på arbejdsmarkedet. Initiativerne tegner 
derved også et billede af en række brister 
inden for området samt af de fremadrettede 
muligheder for at øge de studerendes forud-
sætninger for entreprenørskab.

Mappingen af de kulturelle- og kreative ud-
dannelsesinstitutioner i „Entreprenörskap 
i högre konstnärlig och kreativ utbildning i 
Norden“21 viser, at der er tre muligheder for 
tilegnelse af entreprenante kompetencer i 
uddannelsessystemet. Disse tæller de obli-
gatoriske kurser, de valgfrie fag, samt tilbud, 
der ligger uden for uddannelsessystemet. Der 
er dog flere udfordringer forbundet hermed. 
For det første er det primært de kunstneriske 
uddannelsesinstitutioner, der udbyder obliga-
toriske fag i entreprenørskab, mens de fleste 
andre kreative uddannelsesinstitutioner i Nor-
den enten ikke udbyder fag i entreprenørskab 
eller kun tilbyder valgfrie fag i entreprenør-
skab. Udfordringen ved de valgfrie kurser er, 
at de ofte bliver valgt fra, med mindre den stu-
derende allerede har en opfattelse af sig selv 
som entreprenør eller har et bevidst ønske om 
at blive entreprenør efter endt uddannelse.

21  Nordisk Ministerråd (2010): Entreprenörskap i högre 
konstnärlig och kreativ utbildning i Norden. 

Fremme kultur og kreati-
vitet på alle uddannelses-
niveauer i Norden samt 
fremme kompetenceudvik-
ling inden for iværksætteri 
og forretningsudvikling på 
de kreative og kunstneriske 
uddannelser.

uddaNNelse Og udviKliNg
Entreprenører og virksomhedsejere i de 
kulturelle og kreative erhverv fokuserer ofte 
på kunstneriske og kreative visioner, mens 
virksomhedens forretningsmæssige perspek-
tiver kan træde i baggrunden. Drivkraften og 
interessen samler sig om produktet, og der 
bruges mindre tid på markedsføring og videre-
udvikling af forretningspotentialet20. I denne 
forbindelse kan der opstå visse udfordringer 
for de kulturelle og kreative virksomheder. 
For selvom selve udviklingen af produktet har 
første prioritet, er det essentielt også at med-
tænke forretningsmæssige perspektiver for at 
kunne etablere en bæredygtig virksomhed.

Derfor er der behov for udvikling af de 
kreative erhvervs kompetencer inden for 
entreprenørskab, hvilket skal ske både gen-
nem uddannelsen og gennem rådgivning til 
allerede etablerede kulturelle og kreative 
virksomheder. Der er dertil et behov for et 

20  Se bilag 1. Creativity and Growth in the Nordic Region 
– the Nordic Cultural and Creative Industries.
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Også rapporterne „IPR i Kreativa 
Näringar“22 og den nordiske version af OECD-
rapporten „SME Innovation and Management 
of Intellectual Assets in Selected Creative 
and Manufacturing Industries“23 peger på, at 
de eksisterende muligheder for tilegnelse af 
entreprenørkundskaber er for sparsomme og 
ikke målrettede nok i forhold til de udfordrin-
ger, de kulturelle- og kreative virksomheder 
står overfor. Førstnævnte belyser endvidere, 
at den manglende undervisning i entreprenør-
skab på uddannelsesinstitutionerne blandt 
andet kan resultere i, at de studerende ikke 
lærer at sikre de immaterielle rettigheder, der 
kan knyttes til kreative produkter24.

Selv etablerede virksomheder inden for de 
kulturelle og kreative erhverv kan have van-
skeligt ved at sikre ophavsretlig beskyttelse af 
sine produkter – til skade for virksomhedens 
økonomiske vækstpotentiale.

Eftersom de kulturelle og kreative virksom-
heder ikke altid selv besidder den nødvendige 
specialviden om ophavsretlig beskyttelse, 
har de ofte brug for juridisk assistance. Det 
er dog kun de største virksomheder, der har 
ressourcer til at konsultere advokater herom25. 
Det betyder, at størstedelen af de kulturelle 
og kreative virksomheder ikke har mulighed 
for at gøre brug af juristernes viden. Et forhold 
som bliver forstærket af, at de kulturelle og 

22  Nordisk Ministerråd (2012): IPR i Kreativa Näringar.
23  Nordisk Ministerråd (2010): Nordic version of the OECD 
report „SME Innovation and Management of Intellectual 
Assets in Selected Creative and Manufacturing Industries.“ 
24  Nordisk Ministerråd (2012): IPR i Kreativa Näringar.
25  Nordisk Ministerråd (2010): Nordic version of the OECD 
report „SME Innovation and Management of Intellectual 
Asstes in Selected Creative and Manufacturing Industries“.

kreative erhverv primært består af små virk-
somheder.

For at inspirere til forbedringer af entrepre-
nørskabskompetencerne er der taget initiativ 
til rapporten „Entreprenørskab og foretagsom-
hed på de kunstneriske uddannelser i Norden 
– Undervisning som fremmer foretagsomhed 
og et bæredygtigt arbejdsliv“26 samt projektet 
„Entreprenørskab i kunstneriske og kreative 
uddannelser i Norden 2012: Fem workshops 
og én konference i 2012“. I rapporten opstilles 
en model for, hvordan entreprenørskabsun-
dervisningen kan gribes an, og de besluttende 
myndigheder anbefales nye tiltag, herunder 
langsigtede bevillinger til udviklingsarbejdet 
med entreprenørskab i de kunstneriske ud-
dannelser. Samtidig har projektet som mål at 
gennemføre en nordisk konference om entre-
prenørskabsundervisning på de kunstneriske 
uddannelser i Norden, således at der bliver 
delt og genereret ny viden om entreprenør-
skab på uddannelsesinstitutionerne.

Kreativitet, innovation og entreprenørskab 
er blandt de vigtigste faktorer for Nordens 
konkurrenceevne. De nordiske vidensøkono-
mier får en række nye muligheder og globale 
udfordringer, der vil kræve nye kompetencer 
og kvalifikationer. Norden kan styrke konkur-
renceevnen ved at de kunstneriske og kreative 
uddannelser styrker iværksætteri og de 
studerendes evne til både at skabe nye forret-
ningsmodeller og innovative løsninger på de 
samfundsmæssige udfordringer, som Norden 
står over for.

26  Nordisk Ministerråd (2011): Entreprenørskab og fore-
tagsomhed på de kunstneriske uddannelser i Norden - Un-
dervisning som fremmer foretagsomhed og et bæredygtigt 
arbejdsliv.
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6. Fjerde policy 
anbefaling

Etablere et fælles nor-
disk marked for krea-
tive erhverv og kultur-
produkter.

Flere af KreaNords initiativer som er blevet 
nævnt tidligere i denne rapport berør også ud-
viklingen af et fælles nordisk marked for krea-
tive erhverv og kulturprodukter. Et eksempel 
er rapporterne omkring immaterielle rettighe-
der fra Wainikka innovationsbyrå som er med 
til at styrke forudsætningerne for at kreative 
virksomheder i Norden kan skabe øget vækst 
med afsæt i immaterielle rettigheder27.

Inden for rammerne af det nordiske kultur-
samarbejde er der blevet iværksat en række 
initiativer med koblinger til KreaNords fjerde 
policy område, som er etablering af et samlet 
nordisk marked for kreative erhverv og kultur-
produkter. Kulturministrenes satsning på og 
støtte til NOMEX, Nordisk Film & TV Fond, Nor-
diska Datorspelsprogrammet, Nordisk Råds 
Kulturpris og Nordiskt Översättningsstöd er 
relevante i denne sammenhæng, selv om akti-
viteterne ikke sker kun inden for rammerne af 
KreaNord. Hertil kommer, at kulturministrene 
har besluttet at gennemføre et studie om øget 
tilgængelighed til nordisk kultur. Studiet „Ad-
gang till nabolandes kultur i Norden“ forven-
tes at blive præsenteret for kulturministrene i 
oktober måned 2012. Spørgsmål om ophavs-
ret er vigtige i denne sammenhæng.

Neden for beskrives forskellige satsnings-
områder inden for rammerne for det nordiske 
kultursamarbejde med paralleller til KreaNord. 
Nordiska datorspelprogrammet, Nordisk Film 
&TV Fond og NOMEX beskrives også tidligere 
i denne rapport som en del af KreaNords 
projekter

27  Nordisk Ministerråd (2012): IPR i Kreativa Näringar 
og Nordisk Ministerråd (2010): Nordic version of the OECD 
report „SME Innovation and Management of Intellectual 
Assets in Selected Creative and Manufacturing Industries 
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NOrdisKa datOrsPelPrOgrammet skal i 
perioden 2012-2015 stimulere øget kvalitet og 
adgang til nordisk producerede computerspil 
for børn og unge. Udviklingsstøtte skal sikre 
adgangen til nordiske spil for børn og unge 
ved at yde direkt støtte til udviklingen af nye 
kreative computerspil. En Nordic Game-konfe-
rence skal give nordisk computerspiludviklere 
mulighed for at udveksle erfaringer gennem 
kompetenceudvikling, etablering af netværk 
med henblik på nordisk synlighed og fælles-
skab i en global industri. Eksportaktiviteter 
skal hjælpe nordiske computerspiludviklere 
med at få deres produkter ud på det globale 
marked. Derudover skal arbejdet for en bre-
dere finansiering sikre et permanent nordiskt 
samarbejde inden for computerspilområdet 
ved at øge antallet og typen af investorer. 
Dette kræver struktur, etablering af netværk, 
undersøgelse og fremdragelse af informati-
onsmateriale, målrettet lobbyisme og anden 
markedsføring af samarbejdet. Nordiska 
Datorspelsprogrammet vil gennem disse tiltag 
arbejde for at opfylde sit formål.

NOrdisK film & tv fONd (Nftf) har til 
opgave at fremme produktion og distribution 
af nordiske audiovisuelle værker (film og TV). 
Der er særlig fokus på produktioner målrettet 
børn og unge.

NFTF fungerer i øvrigt som sekretariat for 
Nordisk Råds filmpris og administrerer prisen 
på DKK 350.000.

Fra budgetposten bevilliges der 1.400.000 
DKK per år til Filmkontakt Nord. Filmkon-
takt Nord er et samarbejde mellem Nordisk 
Ministerråd og de nordiske filminstitutter 
med henblik på at promovere nordiske kort- 

og dokumentarfilm internationalt. NFTF skal 
fremme produktion og distribution af nordiske 
audiovisuelle værker af høj kvalitet. Desuden 
skal NFTF inspirere og styrke det kreative sam-
arbejde på filmområdet inden for de nordiske 
lande samt styrke produktion og spredning af 
kvalitative nordiske børnefilm.

NOrdisKt översättNiNgsstöd er en støt-
teordning, der har til formål at synliggøre og 
fremme oversættelser af nordisk litteratur. 
Ordningens formål er at bidrage til flere udgi-
velser af kvalitetslitteratur på andre nordiske 
sprog end originalsproget. Støtteordningen 
er forankret i de nationale litteraturcentraler, 
der fungerer som grupper af sagkyndige for 
uddeling af støttemidler.

NOrdisK rådet litteraturPris, filmPris 
Og musiKPris er en vigtig satsning inden for 
det nordiske kultursamarbejde og skal synlig-
gøres og markedsføres til både professionelle 
aktører og til den brede offentlighed både i 
Norden og i resten af verden.

NOmeX e en del af de nordiske kulturminist-
rers strategiske satsningsområder. Formålet 
er, at yde støtte til at nye kunstnere fra de 
nordiska lande kan nå ud i Norden. NOMEX 
skal udvikle netværkssamarbejde mellem 
markedsføringsfolk og kunstnere og skabe 
mulighed for, at nye kunstnere fra Norden kan 
få et publikum i samtlige nordiske lande.

OPhavsretlige sPørgsmål
Udover det arbejde, som KreaNord har 
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iværksat indenfor ophavsretlige spørgsmål28, 
foregår der også et nordisk samarbejde om 
ophavsretlige spørgsmål i den nordiske 
ophavsretsgruppe, som består af repræsen-
tanter fra de nordiske ministerier med ansvar 
for ophavsretlige spørgsmål. Desuden foregår 
der nationale aktiviteter omkring ophavsret-
lige spørgsmål, og de håndteres i de enkelte 
nordiske lande af kulturministerierne, med 
undtagelse af Sverige hvor justitsministeriet 
har ansvaret for spørgsmålet. Det norske 
kulturministerium arbejder med en revision 
af ophavsretsloven. I det svenske justitsmini-
sterium foretages der i øjeblikket en undersø-
gelse, som består i:

•	 en gennemgang af bestemmelserne om 
ophavsrettens overgang i blandt andet 
ansættelses- og opgaveforhold,

•	 en gennemgang af visse spørgsmål vedrø-

28  Ibid.

rende de såkaldte aftalelicenser mm. (afta-
lelicensordningen er en forenklet metode 
inden for ophavsretten til indgåelse af af-
taler i situationer, hvor det eksempelvis er 
besværligt at opnå individuelle tilladelser 
fra alle rettighedshavere), samt

•	 en redaktionel og sproglig gennemgang af 
hele ophavsretsloven.

Den nordiske ophavsretsgruppe har foreslået, 
at man afventer EU-Kommissionens direktiv 
om Orphan works (ophavsretligt beskyt-
tet arbejde, hvor ophavsmanden ikke kan 
identificeres), og at gruppen set i lyset af 
EU-forslaget vender tilbage med sin kommen-
tar. De nordiske kulturministre planlægger at 
drøfte ophavsretsspørgsmålet på deres møde 
i oktober 2012.

På kort sigt lægges der vægt på fasthol-
delse af den nordiske aftalemodel i EU-sam-
menhæng og på længere sigt øget fleksibilitet 
og harmonisering.
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6.1 Delkonklusion på den 
fjerde policy anbefaling

Etablere et fælles nordisk 
kulturmarked for kreativ 
industri og kulturprodukter.

fælles fremtid
Norden har et stort potentiale for udvikling af 
de kulturelle og kreative erhverv. Og mens der 
stadig arbejdes på at tiltrække udenlandske 
investorer til det nordiske marked og mar-
kedsføre de nordiske kulturelle og kreative 
erhverv, er der også mulighed for videreudvik-
ling af det fælles indre nordiske marked.

I Norden er der tradition for at samarbejde 
på tværs af landegrænserne29. Fordelene ved 
et samarbejde er styrkelse af de kulturelle og 
kreative erhverv samt det vækstpotentiale, 
der ligger i brugen af de kulturelle og krea-
tive kompetencer i de øvrige erhverv, som er 
nemme at udnytte, da store dele af Norden er 
tæt forbundet både geografisk, sprogligt og 
kulturelt.

Norden står dog over for flere udfordringer i 
forbindelse med at styrke det indre nordiske 
marked for kulturelle og kreative erhverv. Den 
nordiske version af OECD rapporten „SME 
Innovation and Management of Intellectual 
Assets in Selected Creative and Manufacturing 
Industries“30 udpeger blandt andet en mang-
lende fælles politik inden for immaterielle 
rettigheder som problematisk. Udfordringen 

29  Nordisk Ministerråd (2010): Nordic version of the OECD 
report „SME Innovation and Management of Intellectual 
Asstes in Selected Creative and Manufacturing Industries“.
30  Ibid. 

består bl.a. i, at Norge, Island og Færøerne 
ikke er medlemmer af EU, mens resten af Nor-
den er31. Det betyder, at de fælles politikker, 
der gør sig gældende vedrørende immaterielle 
rettigheder i de kulturelle og kreative er-
hverv inden for EU, ikke er gældende for hele 
Norden.

Det indre nordiske marked for kulturpro-
dukter og kreative ydelser kan også styrkes 
i forhold til den globale konkurrence for 
kulturprodukter og kreative ydelser. Norden 
er under massiv påvirkning af den globalise-
rede distribution af kulturprodukter, der dels 
giver muligheder for international spredning 
af nordiske kulturprodukter dels bidrager 
til, at konkurrencen på de hjemlige nordiske 
markeder skærpes.

Nordens forbrugere orienterer sig ofte 
mod ikke-nordiske kulturprodukter og kreative 
ydelser, hvilket ikke i sig selv er problematisk, 
men når dette ikke suppleres med en indsats 
for at styrke de nordiske sprog og kulturfor-
ståelse, svækkes det indre nordiske marked. 
I denne sammenhæng er der behov for øget 
viden om, hvilke konkrete indsatser, der kan 
imødegå den globale konkurrence inden for 
de kulturelle og kreative sektorer.

Skal potentialet for en konstruktiv nordisk 
vinding på de globale markeder for kultur-
produkter og kreative ydelser realiseres, er 
der behov for udvidet samarbejde på tværs 
af landegrænserne dels for at fremme den 
mellem-nordiske kulturforståelse og dels for 
at øge mulighederne for, at Norden for alvor 
kan vinde markedsandele i den globale krea-

31  Ibid.      



7. KonKluSIon

66

tive økonomi. I begge henseender er de første 
landvindinger allerede taget. De nordiske 
kultur- og erhvervsministre har med KreaNord 
taget initiativ til at prioritere området, og 
en række projekter med relevans for denne 
udvikling er sat i værk. Dermed er der lagt op 
til en videre undersøgelse af mulighederne for 
at forbedre vilkårene for det indre nordiske 
marked for kreativ industri og kulturprodukter.

7. Konklusion
KreaNord har gennem de seneste år arbej-
det med at fremme de kulturelle og kreative 
erhverv. Som denne rapport belyser, er der 
i løbet årene taget initiativ til en lang række 
projekter og rapporter, som har genereret en 
stor viden om de kulturelle og kreative erhverv 
i Norden.

På baggrund af den genererede viden står det 
klart, at der er store muligheder for videreud-
vikling af arbejdet med både det strategiske 
samarbejde i Norden, forbedring af finansie-
ringsmulighederne for de kulturelle og krea-
tive erhverv, mere uddannelse og udvikling og 
styrkelse af et fælles nordisk kulturmarked.

I forbindelse med det strategiske samar-
bejde i Norden har KreaNord allerede indsam-
let en del viden. Der er beviser på meget vel-
lykkede samarbejder med frugtbare resultater 
for både de enkelte kulturelle aktører og for 
profilering af Norden som kulturelt knude-
punkt. Men den indsamlede viden antyder 
også, at der er brug for yderligere initiativer. 
KreaNords arbejde har blandt andet vist, at 
de kulturelle og kreative erhverv har brug 
for redskaber til at profilere sig på både på 
nordisk og på globalt plan. En videreudvikling 
af samarbejde mellem offentlige instanser og 
eksperter inden for de kulturelle og krea-
tive erhverv kan være med til at fremme den 
positive udvikling i de kulturelle og kreative 
erhverv som vækstmotor for Norden.

Et andet centralt emne i bestræbelserne på 
at styrke de kulturelle og kreative erhverv i 
Norden er finansieringsmulighederne. Som 
allerede belyst er der flere udfordringer, der 
melder sig omkring finansieringsmulighe-
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derne for de kulturelle og kreative erhverv. 
Den indsamlede viden peger på, at der bør 
skabes nye låntyper og alternative finansie-
ringsmodeller for kreative virksomheder og 
iværksættere. Dertil kommer, at investorer 
i højere grad skal gøres opmærksom på de 
forretningsmuligheder og vækstpotentialer, 
der kendetegner de kulturelle og kreative 
erhverv. Ydermere skal kulturelle og kreative 
iværksættere og virksomheder styrkes i deres 
forretningsmæssige kompetencer, herunder 
deres evne til at agere professionelt i mødet 
og samarbejdet med en investor. De kulturelle 
og kreative erhverv er essentielle at satse på 
i fremtiden for Norden som et hele. Men det 
kræver ressourcer at opbygge en virksomhed 
og udvikle nye produkter, og derfor er det af 
stor betydning, at beslutningstagere deltager 
i diskussionen om fremtidige initiativer, der 
kan skabe alternative finansieringsmulighe-
der for de kulturelle og kreative erhverv.

Ser man på uddannelse og udvikling er der 
forsket en del i mulighederne for tilegnelse 
af viden om entreprenørskab inden for de 
kulturelle og kreative erhverv. Den genere-
rede viden understreger, at de kulturelle og 
kreative erhvervsaktører mangler viden og 
kundskaber om entreprenørskab og immateri-
elle rettigheder. En forklaring er, at der er for 
få muligheder for at tilegne sig entreprenant 

viden, både under og efter uddannelse. I den 
forbindelse er der stadig behov for videreud-
vikling af entreprenørskabsfagene på under-
visningsinstitutionerne, men også i forhold til 
de kanaler hvorigennem viden og kompeten-
cer kan søges af allerede etablerede kulturelle 
og kreative virksomheder. Samtidig er der 
store lovgivningsmæssige forskelle imellem 
de nordiske lande, hvorfor der er et behov for 
et bredt nordisk samarbejde om udviklingen 
af immaterielle rettigheder og udviklingen af 
informationsindsatser om emnet, således at 
udvekslingen på tværs af landene ikke brem-
ses på baggrund af lovgivningsforskelle.

Det er essentielt at facilitere et udvidet samar-
bejde mellem eksperter fra de nordiske lande 
på tværs af landegrænserne. Ved at styrke 
vidensdeling er det muligt at etablere bedre 
indsatser, som kan skabe et styrket kreativt 
Norden og et stærkere nordisk marked for 
kreative erhverv og kulturprodukter.

De kulturelle og kreative erhverv har både 
et stort vækstpotentiale og kan fungere som 
vækstmotorer for de øvrige erhverv i Nor-
den. En styrkelse af de kulturelle og kreative 
erhvervs etableringsmuligheder og ekspansi-
onspotentialer gennem policy initiativer kan 
bidrage til at positionere Norden som en stærk 
fremtidig økonomi på globalt plan.
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8. Metode
8.1 afgræNsNiNg
KreaNord har gennem de seneste år genereret 
og støttet adskillige initiativer, projekter og 
rapporter. I den forbindelse ønsker KreaNord 
denne rapport udarbejdet, som indsamler og 
danner overblik over den viden, der eksisterer 
om det kreative Norden, for at give et overblik 
over KreaNords virke og resultater.

I arbejdet med nærværende rapport har 
CKO modtaget en liste fra KreaNord over de 
rapporter og projekter, KreaNord har ønsket 
skulle indgå i rapporten Kreative Norden 2012. 
KreaNord har taget initiativ til eller samar-
bejdet om samtlige rapporter og projekter, 
der indgår i denne rapport. Rapporterne og 
projekternes afgrænsning tæller de kulturelle 
og kreative erhverv som en helhed og tager 
udgangspunkt i KreaNords arbejde med at 
styrke de kulturelle og kreative erhvervs og 
aktørers levedygtighed og vækstmuligheder.

8.2 raPPOrteNs geNNemførelse
Projektets forløb tegnede sig som anført 
nedenfor.

Fase 1:  Afgrænsning og research
Fase 2:  Research og empiriindsamling
Fase 3:  Opstartsmøde med Nordisk Aktør-  
 netværk
Fase 4:  Diskussionsgrundlag udarbejdes
Fase 5:  Produktion af rapport
Fase 6:  Feedback fra netværket
Fase 7:  Udgivelse
Fase 8:  Distribuering, profilering og videns-
 deling

I forbindelse med research og empiriindsam-
ling er der lavet en grundig gennemgang af de 
udvalgte rapporter og projekter. Der er lavet 
dybdegående research, og ekstern litteratur 
er blevet indsamlet og gennemgået. Derud-
over har CKO gennemført uddybende telefon- 
og/ eller mailinterviews med projektlederne 
af de forskellige rapporter og projekter. De ud-
dybende interviews er blevet brugt til at tilføre 
den allerede indsamlede viden nye aspekter. 
Desuden har interviewene bidraget til at tolke 
på rapporternes og projekternes emne og 
hjulpet til at pege på fremtidige udfordringer 
og behov for de kulturelle og kreative erhverv.

Efterfølgende er rapporten gennemgået af 
Nordisk Aktørnetværk, og netværkets tilføjel-
ser samt rettelser er af CKO implementeret i 
rapporten.

Delkonklusionerne bygger således på re-
search af de udvalgte rapporter og projekter, 
data indsamlet gennem interviews og ekstern 
litteratur samt input fra Nordisk Aktørnetværk.
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9. Oversigt over 
nordiske tiltag
1 Creativity and Growth in the Nordic 

Region – the Nordic Cultural and Creative 
Industries. Center for Kultur- og Oplevelse-
søkonomi.

2 KreaNord: The Conference – Unleashing 
the Potential of the Nordic Region’s 
Creative Industries. Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi

3 Nordic version of the OECD report „SME In-
novation and Management of Intellectual 
Assets in Selected Creative and Manufac-
turing Industries“. Wainikka Innovations-
byrå.

4 Nordiska datorspelprogrammet för globa-
lisering, en del av KreaNord. 2008 – 2010. 
Nordic Game.

5 High Five! 2010 – 2011. Nordisk Film & TV 
Fond.

6 Nordic Music Export Programme 2010. 
NOMEX.

7 Nordic Music Export Programme 2011. 
NOMEX

8 Entreprenörskap i högre konstnärlig och 
kreativ utbildning i Norden. Nordic Game.

9 Entreprenørskab og foretagsomhed på de 
kunstneriske uddannelser i Norden – Un-
dervisning som fremmer foretagsomhed 
og et bæredygtigt arbejdsliv. Karlbak.

10 IPR i Kreativa Näringar. Christina Wainikka 
– 2012. Wainikka Innovationsbyrå.

11 Nordisk Aktørnetværk. Center for Kultur- 
og Oplevelsesøkonomi.

12 Casesamlingen: Vækst, kreativitet og 
innovation i Norden. Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi.

13 Public Food Diplomacy – steg 2. Ny Nor-
disk Mad.

14 Relancering af www.kreanord.org. Center 
for Kultur- og oplevelsesøkonomi.

15 Business Angel Network. Center for Kultur- 
og oplevelsesøkonomi.

16 Mapping of Nordic Creative and Cul-
tural Industries. Financial Environment. 
A KreaNord Report 1/2012. CIM Creative 
Industries Management Ltd.

17 Statistisk kortlægning af kreative indu-
strier og kompetencer i norden. FORA.

18 Entreprenørskab i Kunstneriske og Krea-
tive Uddannelser. Fem workshops og én 
konference i 2012. karlbak.

19 Creative Business Cup. Center for Kultur- 
og Oplevelsesøkonomi.

20 Nordisk policy analyse. Center for Kultur- 
og Oplevelsesøkonomi.

21 Fame Facilitating Acces & Mobilisation of 
European Finance for Creative Industry 
Growth. Center for Kultur- og Oplevelses-
økonomi.

22 Mat & kreative näringar – steg 2. Ny Nor-
disk Mad.
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11. Abstract
Globalization and a widespread economic 
downturn pose serious economic challenges 
to the Nordic Region and the rest of the world. 
On an optimistic note, however, the cultural 
and creative industries show great growth 
potential from which the Nordic Region can 
benefit.

The cultural and creative industries 
already account for 2.6 percent of the Euro-
pean Union GDP. In Denmark, the experience 
economy accounted for 7.6 percent of the total 
employment in 2008. Other industries may 
also benefit from the great strength of the 
experience economy in both innovation and 
value creation. In collaboration with a cultural 
operator, most industries may reinvent them-
selves, explore new territories and create new 
business opportunities.

Nordic policy makers have taken action. 
Following the Nordic Prime Ministers’ 2007 
meeting in Punkaharju, the KreaNord steer-
ing group was established to develop and 
promote the Nordic region as a center for the 
cultural and creative industries. Strengthening 
these areas not only benefits these industries 
in particular, it also has potential to generate 
growth and innovation in other industries. 
KreaNord acts as a common knowledge bank 
for the Nordic countries and autonomous 
territories, and it initiates reports, projects, 
profiling activities and policy recommenda-
tions. KreaNord regularly consults with the 
Nordic Ministers of Culture and Ministers for 
Business and Growth. Also, an official group 
with representatives from the Ministry of 
Culture and Ministry for Business and Growth 
administer the work.

To aid KreaNord’s work, four policy recom-
mendations were formulated on the basis of 
prior research as well as of European initia-
tives. The European document Green paper 
– Unlocking the Potential of the Cultural and 
Creative Industries concludes that there is 
great growth potential within these industries. 
This potential needs to be strengthened by 
facilitating experiments and innovation within 
them, as well as finding easier access to finan-
cial support. In addition to the green paper, 
the European initiative European Creative 
Industries Alliance (ECIA) has also influenced 
the content of the KreaNord policies.

These four policy recommendations devel-
oped by KreaNord are described below:

POlicy area 1: Promote strategic collabora-
tion and exchange within the Nordic cultural 
and creative industries (CCIs) and with other 
sectors for value creation, innovation and 
growth.

POlicy area 2: Promote new opportunities 
for access to global markets, financing and at-
traction of foreign investments for the Nordic 
cultural and creative industries (CCIs).

POlicy area 3: Promote culture and creativity 
in Nordic education at all levels and entrepre-
neurship and business skills in cultural and 
artistic education.

POlicy area 4: Establish a common Nordic 
market for creative industry and cultural 
products.
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This report provides an overview of KreaNord 
initiatives of from 2008 to 2012.Through thor-
ough research and empirical data collection, 
the Center for Culture and Experience Econo-
my has mapped projects and reports initiated 
by, or in collaboration with, KreaNord. This 
data has enabled Center for Culture and Expe-
rience Economy to form conclusions regarding 
the work already initiated, and also the work 
that still lies ahead regarding strengthening 
the creative and cultural industries in the 
Nordic Region.

This report also reveals that while there 
are a number of reports initiated by KreaNord 
focusing on progress and valuable collabora-
tions both within the Nordic region and on 
national level, the KreaNord initiatives also 
focus on unsolved challenges.

Chapter 3.1 strategisk samarbejde og udvek-
sling (Strategic collaboration and exchange) 
stresses positive results of Nordic collabora-
tion when trying to access the global market. 
For instance, the Nordic music market has 
greatly befitted from a collaboration including 
a monthly showcase in London. Most per-
forming acts have gained the attention of the 
international music market, with 50 percent 
reporting concrete results and 25 percent initi-
ating dialogue with future business partners.

Another example of a sound Nordic collabora-
tion is the High Five! initiative by Nordisk Film 
& TV Fond. With funds from the Nordic Council 
of Ministers, the High Five! initiative has ac-
cording to Nordisk Film & TV Fond generated 
an added value of 350 percent. This added 
value is calculated on the sales companies 

estimate of 20% increase in sale. In a broad 
perspective, this has supported many dif-
ferent areas of the film industry while giving 
the Nordic countries a cultural and economic 
competitive advantage in the global market.

While the two prior initiatives exemplify 
positive strategic Nordic collaborations, it 
is also important to point out challenges to 
initiating Nordic collaborations. For instance, 
the initiatives by Ny Nordisk Mad point out the 
need for developing profiling tools in order 
to make food and food experiences a part of 
events, marketing and branding for a Nordic 
country or Region, thereby strengthening this 
cultural industry.

Chapter 4.1 fremme nye muligheder for finan-
siering (Promote new ways of financing) fo-
cuses on several challenges with financing the 
cultural and creative industries. Among other 
things, the KreaNord initiative Mapping of 
Nordic Creative and Cultural Industries Finan-
cial Environment states that the cultural and 
creative industries need different loan types 
than other industries. One challenge is that 
the cultural and creative industries demand 
project financing and not long-term loans. 
Another challenge is that public financing 
channels ignore Intellectual Property Rights 
as generators of growth, which makes it even 
harder for the cultural and creative industries 
to receive financing.

In chapter 5.1 uddannelse og udvikling (Edu-
cation and development) different KreaNord 
initiatives point out shortcomings in entrepre-
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neurship education. IPR i Kreativa Näringar32 
and Nordic version of the OECD report SME 
Innovation and Management of Intellectual 
Assets in Selected Creative and Manufac-
turing Industries give an impression that 
opportunities for acquiring entrepreneurial 
knowledge are scarce and not focused enough 
on challenges faced by cultural and creative 
businesses.

Chapter 6.1 fælles fremtid (Shared future) 
stresses the importance of a joint collabora-
tion within the Nordic boundaries. The report 
Nordic version of the OECD report SME Innova-
tion and Management of Intellectual Assets in 
Selected Creative and Manufacturing Indus-
tries identifies a problematic lack of common 
IPR policies. The challenge is that Norway, 
Iceland, Greenland and the Faroe Islands are 
not members of the EU, while the rest of the 
Nordic countries are. This means that most of 
the common policies that apply to the IPR in 
the cultural and creative industries within the 
EU do not apply to the whole Nordic region.

Overall, there is still a lot of work to do. The 
KreaNord initiatives illustrate many challeng-
es to strengthening the cultural and creative 
industries in the Nordic region. These indus-
tries have a high growth potential and can 
act as growth engines for other Scandinavian 
industries. By strengthening the cultural and 
creative industries, establishing opportuni-
ties and expansion potentials through policy 
initiatives, the Nordic region positions itself 
globally as a strong economy.

32  IPR i Kreativa Näringar. Wainikkas  Innovationsbyrå.
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12. Bilag 1
Policy anbefalinger fra Kreanords styregruPPe

Prime Ministers meeting in Punkaharju in 
2007. The aim of the KreaNord initiative is to 
develop and promote the Nordic region as 
a centre for the cultural and creative indus-
tries. KreaNord is strengthening the Nordic 
region by building on national initiatives in 
cultural and creative industries with a focus 
on network activities, development activities, 
promotion and political recommendations.

This unique collaboration between the 
Nordic Ministers of Business Affairs and the 
Ministers of Culture will put focus on our 
Nordic countries in an increasingly globalized 
world.

KreaNord hereby presents a set of policy 
recommendations to the Nordic Ministers of 
Business Affairs and Ministers of Culture on 
how to further Nordic collaboration for the 
cultural and creative industries in the region. 
The policy recommendations from KreaNord 
are based on the following overall vision:

The cultural and creative industries are 
drivers for growth, job creation and in-
novation in the Nordic region. Joint Nordic 
efforts will contribute to strengthening 
the competitiveness of the cultural and 
creative industries, improve their global 
position and promote their potential as re-
sources for value creation in other industry 
sectors.

To realize this vision, KreaNord has formed 
a Nordic platform for the exchange of knowl-
edge and policy development, which will pro-
vide a Nordic political framework for focusing 
all Nordic as well as national initiatives in the 

creativity aNd grOwth iN the 
NOrdic regiON – the NOrdic cul-
tural aNd creative iNdustries
The world is in constant change and global 
challenges place new demands on the Nordic 
countries. We must improve the conditions for 
innovation, creativity and competitiveness for 
businesses. That’s why increased strategic 
focus has been placed on the cultural and 
creative industries in the Nordic and other 
European economies as a way to think and act 
smarter and to generate national and local 
values in a globalized world.

The cultural and creative industries can be 
an important factor for regional growth. Re-
gions, cities and even countries have a strong 
branding potential generated by the cultural 
and creative industries. The effects are often 
very tangible in terms of visitors, mobility of 
highly educated workers and new businesses. 
However, within the last few years competi-
tion from other global actors has increased. 
Issues such as copyright and digitalisation re-
sult in new and growing challenges – but also 
opportunities – for the sector. Cooperation on 
a Nordic level will provide better conditions 
and an infrastructure well suited for busi-
nesses and individuals in this field.

The Nordic countries are working in partners-
hip on a number of concrete projects to face 
up to the challenges posed by globalization. 
KreaNord is one such project. This is an area 
in which the Nordic countries may achieve 
more by working together than what each 
country can do alone.

The cross-sector steering group KreaNord 
was established in 2008 following the Nordic 
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realm of cultural and creative industries. The 
policy recommendations aim to achieve the 
greatest possible Nordic synergy and outcome 
regarding growth, jobs, value creation and 
innovation. The recommendations are based 
on previous research as well as on valuable 
inputs from the KreaNord reference group and 
other actors in the field.

the cultural aNd crea-
tive iNdustries (cci)
On a Nordic policy level we accept different 
national definitions of the cultural and crea-
tive industries. However, we can develop our 
common knowledge by sound analysis and 
research to provide relevant strategies and 
evidence-based policies. It is also paramount 
to know how the rest of the business sector 
can use CCIs for creating innovation, econom-
ic value, jobs and growth. The value added by 
the cultural and creative industries to the rest 
of the economy goes undetected in a strict 
business sector approach.

The cultural and creative sectors may also 
be catalysts of growth, value creation and 
innovation to the rest of the economy. When 
collaborating with other business sectors, the 
cultural and creative industries may increase 
their business skills, resources and capabil-
ity for business development. Cultural policy 
– supporting the arts and promoting cultural 
diversity and accessibility – continues to be 
as important as ever and is a prerequisite for 
the development of the cultural and creative 
industries.

PoliCY area 1: Promote strategic collabora-
tion and exchange within the Nordic cultural 
and creative industries (CCis) and with other 
sectors for value creation, innovation and 
growth
The Nordic region must become a leader in 
knowledge about cultural and creative indu-
stries and how to grow creative businesses 
with potential for export success, job creation 
and added value to other industrial sectors. 
Thus the Nordic countries and their cultural 
and creative industries must collaborate and 
share best practices and knowledge in order 
to be successful.

Some of these challenges are shared 
across the sectors and collaboration may 
prove useful in meeting these challenges. 
Also, the sectors in the cultural and creative 
industries in each of the Nordic countries are 
relatively small, and joint efforts will promote 
exchange across the Nordic borders as well as 
international positioning.

Political initiatives can enable growth and 
value creation in the cultural and creative 
industries (CCIs). However, in order to face 
the global challenges we need to get more 
knowledge on how to create innovation and 
competitiveness in the CCIs and knowledge 
on how the CCIs contribute to added value in 
other industries.

Cultural and creative industries often build 
their businesses on intangible assets and 
service innovations. There is a lack of relevant 
statistics and analytical instruments for these 
kinds of factors, and we need to develop 
better analytical instruments to catch the spe-
cificities of this sector. Developing knowledge 
and analytical instruments on a Nordic level 
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can also strengthen our common position 
within the EU partnership.

aCtioNs: KreaNord recommends that the fol-
lowing actions be taken in line with the above 
 principles:

1 Promote cooperation among and within 
Nordic CCis and business sectors 
aim: To strengthen business develop-
ment in cultural and creative industries, 
bringing together trade organisations 
and other cultural and business actors to 
develop further strategies and initiatives 
that can boost exports. To use knowledge 
and know-how from already established 
successes in this field. Initiatives could be 
in areas like film, music, fashion, design, 
literature, gaming, etc. 
actors: Industry actors and their organi-
sations.

2 Production of knowledge about CCis 
and sharing of best practices on policy 
initiatives aim: To initiate cooperation on 
analytical instruments, methodology and 
indicators to analyze trends in the Nordic 
CCIs, including analysis of the contribu-
tion of CCIs to job creation and growth in 
other Nordic industries. To initiate a closer 
collaboration between government agen-
cies in all Nordic countries in order to get 
a Nordic perspective on ongoing national 
initiatives related to CCIs. The collabora-
tion could include sharing of evaluations 
and experiences with support structures, 
schemes, counseling, etc. 
actors: National institutions and govern-
ment agencies dealing with CCIs

PoliCY area 2: Promote new opportunities 
for access to global markets, financing and 
attraction of foreign investments for the Nor-
dic cultural and creative industries (CCis)
Access to finance and attraction of foreign in-
vestments is crucial to strengthen the position 
of Nordic cultural and creative industries in a 
global context.

Today, cultural and creative industries 
across the Nordic region confirm that they 
have insufficient financing for business devel-
opment. The specificities of these sectors are 
difficult for traditional investors to assess and 
understand and have led to a communication 
gap between cultural and creative businesses 
and financing bodies. This causes difficulties 
in both start-up and expansion of a business 
within this sector. It also may lead to a lack 
of investment in creative skills within more 
traditional businesses, even though creative 
skills can make businesses more innovative 
and strengthen their market position.

Many cultural and creative companies are 
not ready or positioned to be attractive to in-
vestors. Often creative companies know little 
about business development and strategy, let 
alone how to package and present themselves 
to potential investors. This results in both 
insufficient funding as well as in the risk of 
highly skilled Nordic creative actors moving 
outside the Nordic region to more professional 
setups and companies.

aCtioNs: KreaNord recommends that the fol-
lowing actions be taken:

1 establish a network of business angels for 
CCis 
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aim: To investigate the possibilities of 
establishing a Nordic creative business 
angel network, coupled with a forum of 
business support agents and authorities 
with the goal of professionalizing actors 
within the cultural and creative industries 
and make them ready for investment. Such 
a network would use expertise in financing 
from already existing financing bodies and 
business angels while drawing know-
ledge about business opportunities in the 
cultural and creative sectors from actors in 
this field.  
actors: Nordic Innovation Centre, national 
business support agents and authorities

2 map investment opportunities and chal-
lenges in the Nordic region 
aim: To initiate a mapping of the invest-
ment opportunities and challenges for 
cultural and creative industries within the 
Nordic region, combining the professiona-
lization of creative business as investment 
objects with the visibility to potential inve-
stors. There is a need for mechanisms that 
can create a clear overview of possibilities 
for the investor and investee – as well as 
the SMEs – and for mechanisms that allow 
public support and private venture capital 
to go hand in hand. 
actors: KreaNord

PoliCY area 3: Promote culture and creati-
vity in Nordic education at all levels and en-
trepreneurship and business skills in cultural 
and artistic education
Cultural and creative businesses are often 
driven by creative individuals who are strongly 
dedicated to their work in order to fulfil an 

artistic or creative vision rather than reach an 
economic goal. Creative and artistic skills are 
the basis for cultural and creative businesses, 
but without strategic business knowledge, the 
possibility of having a successful business will 
decrease. By bringing together a fruitful mix of 
creative and business competencies, the pos-
sibility of success will increase greatly.

Creative individuals are also employed 
in other business sectors where their skills 
contribute to innovation, marketing, visualiza-
tion and communication. Therefore, develop-
ing knowledge about entrepreneurship and 
business in cultural and creative education 
is of great importance. And at the same time, 
there is a need for better understanding of 
how to manage cultural aspects, innovation 
and creativity in other types of businesses. 
These two perspectives should go hand in 
hand by developing both business education 
and cultural and artistic education. The Nordic 
educational exchange programs play a central 
role in the co-development of creative and 
business skills. This area is also influenced 
by ministries responsible for education and 
research, who should be addressed on this 
aspect. KreaNord thus suggests to the minis-
ters to invite a closer collaboration with the 
Nordic Council of Ministers for Education and 
Research in order to increase co-operation in 
the areas of Culture, Business and Education 
through the actions below:

aCtioNs: KreaNord recommends the follow-
ing actions:

1 improve the combination of creative and 
business skills 
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aim: To promote exchange and collabora-
tion between Nordic educational institu-
tions in the field of culture and business, 
thereby promoting initiatives that let 
Nordic students, educational institutions 
and businesses meet in order to increase 
employability and develop new business 
ideas. Projects should focus on the benefit 
of mixing cultural and creative skills with 
entrepreneurial and business skills.

2 improve knowledge about cultural and 
creative industries 
aim: To promote a forum for researchers, 
knowledge institutions and other public 
and private actors for sharing knowledge 
about cultural and creative industries.

3 improve cooperation on entrepreneurship 
in relationship with cultural education 
institutions 
aim: To initiate collaboration between 
educational institutions in all Nordic coun-
tries in order to promote a Nordic perspec-
tive on entrepreneurship in cultural and 
creative industries. Investigate whether 
this effort may benefit from the broader 
initiative taken by the ministers of Busi-
ness Affairs on entrepreneurship 2011-13.

the eurOPeaN PersPective
The European Union has also recognized the 
cultural and creative industries as engines 
for growth and innovation, and the European 
Commission has launched a consultation en-
titled „Unlocking the Potential of the Cultural 
and Creative Industries”33 during 2010.

As a part of the European Commission’s 
work on innovation in services, a European 
Creative Industries Alliance34 has also been 
a launched. Their task is to establish a policy 
dialogue at the European level to design 
better policies and make better strategic 
use of current and planned activities at the 
regional, national and European levels. The 
aim is to mobilize more and better innovation 
support for the further development of SMEs 
in creative industries and to strengthen the 
role of the creative industries as catalysts for 
innovation and structural change throughout 
the economy.

The KreaNord policy recommendations 
have been developed with the EU consultation 

33  http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/
doc2577_en.htm 
34  http://www.europe-innova.eu/creative-industries, 
http://www.proinno-europe.eu,
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perspective, and the following implementa-
tion will take into consideration future EU ini-
tiatives in the field. The European Commission 
states that while not yet fully exploited, the 
potential of the cultural and creative sectors is 
crucial for the European economies. The Com-
mission identifies the key drivers of the cul-
tural and creative industries as digitalization, 
globalization and cultural diversity. In order to 
exploit the potential, the right enablers must 
be put in place, including the provision of:
•	 Space for experimentation and innovation 

within the sectors
•	 The right mix of competences
•	 Easier access to funding
•	 And better local launch pads for a global 

outreach

The KreaNord policy recommendations cover 
all these four areas, though there is consider-
able variation in the possible actions dis-
cussed and the EU consultation.
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