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Hvordan kan Herlev styrke sit brand 

som Erhvervskommune?

http://www.fremforsk.dk/


Kort 1. Andelen af borgere i kommunerne, der bor 
max. 10 km fra deres fødesogn (pct. - 2014) 

Tabel 2. De 10 kommuner med hhv. højst og 
lavest andel af borgere, der bor max. 10 km fra 
deres fødesogn, samt danskere i alt - 2014 

 

Højst  Andel i pct.  Antal pers. (1.000) 
Rødovre 74 32,2 

Tårnby 69 37,2 

Hvidovre 69 44,6 

Gladsaxe 67 55,5 

Gentofte 65 61,7 

Herlev 65 23,7 

Glostrup 61 19,1 

Brøndby 60 27,7 

Frederiksberg 58 83,4 

København 57 444,6 

 
Lavest Andel i pct. Antal pers. (1.000) 

Hørsholm 28 21,6 

Gribskov 28 37,2 

Furesø 29 33,5 

Egedal 29 38,8 

Solrød 29 19,3 

Greve 29 42,6 

Syddjurs 30 38,4 

Skanderborg 31 54,3 

Lejre 31 24,7 

Fredensborg 31 34,0 
 

 

Andel indenfor max. 10 km fra fødesogn     28  34
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Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Herlev 2016-2026
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Demografi Herlev
Absolutte tal 2016-2026

Kilde: Danmarks Statistik, 2013

2016 2026 Ændring

0-9 3602 4560 958

10-19 3425 4018 593

20-29 3215 3328 113

30-39 3440 4268 828

40-49 3915 4057 142

50-59 3898 3993 95

60-69 3212 3573 361

70-79 2310 2742 432

80-89 1144 1572 428

90 + 262 379 117

I alt 28423 32490 4067



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

 Hverdagen fylder mest i menneskers liv!

 Vores bosætningsundersøgelser viser, at det 

vigtigste er hverdagen og hverdagens forhold

 Det er indkøb, adgang til transport, skoler, 

daginstitutioner, sportsklubber, 

fritidsaktiviteter, gode naboer, etc. etc.

 Store spektakulære begivenheder kan man 

køre eller rejse efter (Herning får ikke tilflytning 

p.gr.a. Boxen)



Den gode nyhed 

• Kommune profil – både traditionel 

forstadskommune og landsbyen (Hjem til Mor)

• Flere nye borgere og dermed potentielt flere 

nye virksomheder 

• Fremforsk 2006 og Joel Kotkin bekræfter, at 

bosætning fremmer udvikling af flere 

virksomheder 

• Fortsæt med gode bosætningsstrategier en del 

af brandingen 



De seks generationer af 

virksomhedsledere og 

ejere!
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Mobil Digital Now or 

invisible in 2025

 Hurtig, nem, lækker og smart design

 24/7 – Whatever – Whenever 

 Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan 

se og røre, følge og finde frem til uden besvær

 Den visuelle ikke den tekstnære tilgang 

 Gaming og next level 

 Engageret og god attitude – når man møder et 

menneske ” Når man endelig bevæger sig

 ud den fysiske verden !”



De digitale indfødte

Y og Z  som SMV

• DE ÆGTE DIGITALE INDFØDTE 

• INSTANT GRATIFICATION – nu og her 

• Personlig tilgang til mit projekt / min virksomhed 

• Se mig og min virksomhed – anerkend og ros mit projekt

• Ellers er jeg ikke interesseret 

• Super kompetente mht. køb, marketing, snyd mv. 

• Ind i de gruppebaserede unges fælles verden

 Information overload – reagere ikke på medier

 Tweet eller post på Instagram, Twitter og snapchat under 
(facebook er yt!)

 Stoler på egne familie og venner mht. vigtige valg i livet



Detailhandlen: Kamp om 

markedspladsen

Centralitet og masse bliver afgørende

De gode destinationer vinder 

Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og 
ændrer det bestående

Hvordan ligger byen – de største trusler er internettet, 
grænsehandlen, andre byer og detailhandlen selv

Internettet som integreret platform bliver afgørende

De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor 
fremtidens markedspladser skal ligge

De største og de mest innovative vinder!

Herlev som en særlig destination og sted for 

eksisterende og fremtidige virksomheder!

Hvad skal der satses på ?



Herlevs Brand som 

erhvervskommune

 Det skal give mening for virksomheder og have 

et indhold,  ellers skyder man med spredehagl 

= penge ud af vinduet!

 Et par eksempler

 ”Odder er  OK”

 ”Randers er randerledes”

 ”Aarhus for progres”



Synliggørelse og 

samarbejde 

 Tænk i konkrete muligheder for at drive 

virksomheder ikke i kommune (bosætning)

 Konkret synliggørelse af Herlevs 

erhvervsområder  - de forskellige muligheder!

 Ikke mindst synliggøre – hvor man kan få gode 

lokaler  samarbejde med erhvervsudlejere !

 Synliggør de gode store og små virksomheder 

– I har i kommunen 

 De gode borgmester besøg  på erhverv Herlev!



fortsat 

 Klynger indenfor sundhed, it området, plast, 

handel og byggeri –billeder og historier 

 Det tiltrækker andre indenfor de samme 

områder - et attraktivt fagligt miljø

 Samarbejde med de private foreninger Handel, 

håndværk mv. – de er lidt hensygnende og grå 

i toppen mange steder 

 Få mennesker  i spil i forhold til potentielle 

iværksættere – Personlig tilgang 



Strategiske samarbejde

 Der sker jo hele tiden noget i 

Hovedstadsområdet, hvor man skal gøre sig 

gældende 

 Så fortsæt endelig samarbejderne

 På Vestegnen og andre relevante 

samarbejdspartnere i ind- og udland  - arbejdskraften

 Find beslægtede kommuner og mål Jer 

sammen med dem – se på Herning, Ikast-

Brande m.fl. Og eventuelt også Ballerup



Indspark fra erhvervsrådet

 Hvad siger I ?

 Andre forslag til synliggørelse og oplagte 

samarbejder ?



Den kommunale service 

som erhvervsbrand



Brug virksomhederne til  

at blive bedre i Herlev 

 Brug indspark fra DI og de lave score på 

arbejdskraft, skatter og gebyrer, fysiske 

planlægning, private leverandører

 Koble det med undersøgelsen om 

virksomheders holdninger ikke  grader af 

tilfredshed

 Se på alle de konkrete klagepunkter og 

indsigelser og gør noget ved dem!

 Når man spørger, skaber det forventning til 

forandring hos virksomheder i fremtiden!



There’s an app for that 

 On demand - efterspørgsel, assistance og køb 

– hvor, og hvornår det passer dig som 

virksomhed eller privat person 

 Hurtig og personlig service 

 Forkorte vej fra kunde til service og produkt –

tænk det ind i organisationen 

 Forkorte vej fra virksomhed til kommune 

 Personer – fysisk og digitalt klar til at assistere 

og hjælpe med 



Erhvervsrådet 

 Hvad siger I ?

 Hvad skal der satses på at gøre bedre på den 

korte og den lange bane?





Trafik og infrastruktur 

• 2023 – Letbane

• Lokale udfordringer

• Hovedstaden og 

• Vestegnen 

• Til verden 





Miljø og byrum 

 Vi vil gerne være stolte af vores by og område

 Den flettede by  - skab miljøer, aktiviteter og 

menneskestrømme mellem boligområder, 

virksomheder og blokke

 Erhvervsområder ofte kedelige og ens

 Det kan være kolonihaver, fælles haver, 

interessante legepladser, Outdoor fitness 

 Det jordløse landbrug i industrikvarterer

 Ruter – forskønnelse og forbindelser – der gør det 

attraktivt at være virksomhed !



Indspark fra 

Erhvervsrådet

 Hvad siger I?

 Hvad skal der gøres på den korte bane ?

 Den  lange bane med hensyn til bymiljø og 

forskønnelse?
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