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Hvorfor vokser steder? 

 

Forord 

Det er velkendt, at nogle steder i Danmark vokser hurtigere end andre, og at nogle steder 
har mere succes med deres vækst- og udviklingstiltag end andre. Men skønt det er relativt 
enkelt at konstatere dette, er det langt vanskeligere at svare på, hvad årsagerne til dette er, 
og hvilke afgørende faktorer, der ligger bag en succesfuld lokal udvikling.  

At nogle steder generelt vokser langsommere, indebærer dog ikke, at der ikke igangsættes 
en lang række tiltag og at der ikke eksisterer virkelyst. Men det kan betyde, at 
forudsætningerne for vækst er mere udfordret her end andre steder.  

REG LAB har ønsket at blive klogere på, hvordan man skaber de rette betingelser, så flere 
mennesker bosætter sig og flere virksomheder placerer sig i et givent område. Der er 
gennemført to analyser: 

Den ene er en databaseret analyse, som har undersøgt kommuner/områders befolknings- 
og erhvervsudvikling i relation til de forudsætninger, de givne områder har. Telemarks-
forsking i Norge har stået for udførelsen af denne del. Den anden er en case-baseret 
analyse af danske og internationale initiativers og tiltags muligheder for at understøtte lokal 
og regional udvikling. I denne del er også inddraget en række eksperter inden for feltet. 
Oxford Research har udført denne del. 

Denne rapport præsenterer konklusioner og læringspunkter fra den case-baserede analyse.  

Styregruppen har medfinansieret analysen og igennem hele processen har styregruppen 
bidraget med værdifulde input og indspil. Styregruppen har bestået af: Region Sjælland, 
Region Nordjylland, Silkeborg Kommune, Odsherred Kommune, Kalundborg Kommune, 
Erhvervsfremmebestyrelsens sekretariat samt af REG LAB. 

Herfra skal lyde en tak til alle, der har bidraget.  

REG LAB, august 2021 
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1. INDLEDNING 
Det er et velkendt forhold, at nogle steder i Danmark vokser hurtigere end andre, og at 
nogle steder har mere succes med deres vækst- og udviklingstiltag end andre. Det gælder 
både, hvad angår udviklingstiltag, der fokuserer på erhvervsfremme- og 
bosætningsudvikling. En stor del af den regionale udvikling kan forklares ud fra 
strukturelle rammevilkår såsom et områdes geografiske placering, infrastrukturelle 
forudsætninger, adgangen til højtuddannet arbejdskraft, boligmarkedets betydning for, 
hvor folk bosætter sig mv.  

Erfaringerne viser, at nogle steder og aktører har større succes med deres regionale 
udviklingstiltag end andre - uagtet hvad deres strukturelle forudsætninger ellers tilsiger. 
Senest er dette forhold blevet påvist på baggrund af telemarksforskningens1 analyse af, 
hvorvidt nogle steder i Danmark vækster udover de strukturelle forudsætninger, som de 
er underlagt. Analysen kan findes på REG LABs hjemmeside: www.reglab.dk. 

Den regionale udvikling og kommuner og regioners forventede udvikling er udover de 
strukturelle forhold påvirket af en lang række udviklingstiltag, indsatser og overordnede 
strategier, der i et komplekst samspil kan påvirke den regionale udvikling. Alligevel er 
erfaringen fra det regionale udviklingsfelt, at nogle tiltag gør en forskel og kan betragtes 
som effektfulde, mens andre ikke skaber de ønskede langvarige resultater.  

Hvis der fremover i endnu større omfang skal udvikles og implementeres regionale 
udviklingstiltag, der understøtter en positiv regional udvikling i hele Danmark, er der 
behov for yderligere viden om, hvad der karakteriserer de succesfulde indsatser. Derfor 
har REG LAB bedt Oxford Research om at undersøge, hvad der kendetegner de regionale 
udviklingstiltag, der lykkes og skaber en positiv effekt eller afbøder en forventet negativ 
udvikling. Hvilke delementer består de succesfulde tiltag af, hvilke elementer kan 
betragtes som kritiske succesfaktorer, og hvordan understøttes effektskabelsen bedst 
muligt fra lokal og regional side? 

Oxford Research har som en del af arbejdet gennemført en omfattende dataindsamling, 
der består af 16 dybdegående case studier af succesfulde regionale udviklingstiltag, 
interviews med forskere og fagfolk, der arbejder med regional udvikling samt en bred 
afdækning af eksisterende litteratur om succesfuld regional udvikling. 

Denne rapport har til formål at præsentere de tværgående analytiske fund af den 
dataindsamling og analyse, som Oxford Research har gennemført. Endvidere præsenterer 

 
 

 

1 Regionale Analyser | Telemarksforsking 
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rapporten, som led i analysearbejdet, en idealtypisk model for succesfuld regional 
udvikling.  

RAPPORTENS DATAGRUNDLAG OG METODE 
Analysens datagrundlag består af:  

• En bred initial afsøgning af regionale udviklingstiltag inden for erhvervsfremme- og 
bosætning 

• 16 dybdegående casestudier af nationale og internationale succesfulde regionale 
udviklingstiltag 

• Otte validerende interviews med forskere og eksperter inden for regional udvikling 

• Omfattende afsøgning af litteratur inden for regional udvikling.  

Fra 30 bruttocases til 16 nettocases 
Den initiale screening af danske og internationale tiltag er gennemført med afsæt i en 
kombination af Telemarksforskningens resultater, Eurostat-data på Nuts3-niveau samt en 
bred netværksbaseret national og international afsøgning af initiativer.  Afsøgningen blev 
suppleret med en række screeningsinterview med personer, der har indsigt i og viden om 
de identificerede tiltag.  Der har gennemgående i screeningsprocessen været fokus på ikke 
at medtage tiltag, der er beskrevet i for mange andre analyser af denne karakter. Det har 
skulle sikre, at de undersøgte cases i videst muligt omfang også rummer ny inspiration til 
aktører inden for det regionale udviklingsfelt. 

Den samlede screening af danske og internationale tiltag resulterede i en bruttoliste 
bestående af i alt 30 tiltag – herunder 24 danske og seks internationale tiltag. Bruttolisten 
blev herefter indsnævret til en nettoliste bestående af i alt 16 tiltag – herunder 12 danske og 
fire internationale. Der er blevet udført dybdegående casestudier af disse 16 tiltag, og de 
udgør derfor rapportens centrale datagrundlag. De 16 cases er præsenteret nedenfor: 

Overblik over gennemførte casestudier 

Tiltagets navn Beskrivelse af tiltag 

Ballerup satser på fremtidens erhverv Samarbejde med erhvervslivet om udviklingen af kommunens 
fremtidige erhvervsprofil 

Bornholms Fødevareklynge Klyngeprojekt, der har til formål at udvikle Bornholms styrkepositioner 
indenfor fødevareproduktion gennem samarbejde med flere lokale 
aktører 

BusinessPark Struer Etableringen af et erhvervsnetværk og kontorfællesskab målrettet 
teknologibaserede iværksættere 

Det maritime læringsmiljø på EUC Nord Etableringen af et fysisk læringsmiljø målrettet maritime uddannelser, 
som er skabt i samarbejde med lokale virksomheder og aftagere af 
faglærte 
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Knowledge Hub Zealand Understøttelse af etablering af et stærkt uddannelses- og vidensmiljø 
for bioscience i Kalundborg 

Lejre Kommune – Vores Sted Udviklingen af en samlet vision for udviklingen af kommunens 
landsbyer 

Rødovrestrategien Strategisk planlægning af kommunens fremtidige og bæredygtige 
udvikling gennem tæt inddragelse af lokale aktører 

Silkeborg Kalder Bosætningstiltag, der gennem en stærk analytisk forankring formår at 
markedsføre Silkeborg Kommune til den rette målgruppe 

Sjællandsk bosætningsinitiativ Tværkommunalt samarbejde om styrkelse af bosætning i Region 
Sjælland 

Taskforce Erhverv i Nordfyns Kommune Udviklingen af en serviceminded og brugerorienteret erhvervsservice 

Tøndermarsken Helhedsorienteret områdeudvikling i Sønderjylland for at gøre 
området attraktivt at besøge, bo og arbejde i 

Work-Live-Stay Southern Denmark En medlemsdrevet forening, der bygger bro mellem danske 
virksomheder og arbejdet med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft 
gennem viden og netværk 

Internationale cases 

Framtidsfylket Vestland  Etableringen af en organisation med henblik på tiltrækning og 
fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft, bl.a. gennem trainee-
programmer 

Opportunity Peterborough Etableringen af en organisation med formålet fortsat at drive 
udviklingen i Peterborough via netværksdannelse og sparring 

Stedsudvikling i Svolvær Udviklingen og genetableringen af en attraktiv bykerne i 
overensstemmelse med landskabet og stedbundne kvaliteter 

Tillväxtverkets omställningsguide Udvikling af et konkret værktøj til håndtering af regionale 
omstillingsprocesser 

Cases inddrages løbende til at eksemplificere pointer i denne rapport. For yderligere 
indsigt i de enkelte cases henvises til det supplerende casekatalog, der er vedlagt som 
databilag til rapporten.  

De 16 identificerede tiltag er udvalgt med en spredning på tværs af erhvervsfremme- og 
bosætningstiltag. Herudover fordeler de sig inden for en typologi, der indkapsler tiltagets 
skala og kompleksitet. Den anvendte typologi over typer af tiltag er præsenteret i figuren 
på næste side. 
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Typologi over typer af tiltag inden for erhvervsfremme og bosætning 

Validerende ekspertinterview og omfattende litteraturstudie  
Der er i alt gennemført otte ekspertinterviews til at validere findings fra den tværgående 
analyse af de 16 cases. Oversigten over de interviewede eksperter fremgår af tabellen 
nedenfor. 

Oversigt over interviewede forskere og eksperter 

Navn Stilling og organisation 

Anne-Mette Hjalager Professor ved Center for Landdistriktsforskning, SDU 

Carsten Jahn Hansen Lektor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet 

Curt Lilliegreen Direktør, Boligøkonomisk Videnscenter 

Hans Thor Andersen Forskningschef, Institut for byggeri, by og miljø (Build), 
Aalborg Universitet 

Henrik Halkier Dekan ved Det Humanistiske Fakultet og professor i turisme 
og destinationsudvikling, Aalborg Universitet 

Mads Bruun Ingstrup Lektor, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU 

Steffen Korsgaard Professor og institutleder ved Institutleder Institut for 
Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU 

Mogens Dilling-Hansen* 

* Kort telefonisk samtale 

Lektor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet 

Myndighedsbetjening

Generel erhvervsservice 
og netværk

Specialiseret 
erhvervsservice

Strategisk udvikling af 
styrkepositioner

Kategorisering af 
erhvervsfremmetiltag

Markedsføring

Tilflytter- og 
fastholdelsesservices

Planlægning og 
investering i boligområder

By-, opland- og 
landdistriktsudvikling

Kategorisering af 
bosætningstiltag

Strategisk 
helhedsplanlægning

Ko
mp

lek
sit

et- Task Force Erhverv i 
Nordfyns Kommune

- Ballerup satser på fremtidens erhverv
- Rødovrestrategien
- OpportunityPeterborough
- Stedsudvikling i Svolvær

- BusinessParkStruer
- Bornholms Fødevareklynge
- Det maritime læringsmiljø 

på EUC Nord
- Knowledge Hub Zealand

- Vores Sted i Lejre Kommune
- Tøndermarsken
- Tillväxtverketsomställningsguide

- Silkeborg Kalder
- Work Live Stay

Southern Denmark
- Sjællandsk Bosætningsinitiativ

- Framtidsfylket Vestland
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Endvidere er gennemført en omfattende afsøgning af relevant litteratur inden for det 
regionale udviklingsområde. For yderligere information om den afsøgte litteratur samt 
rapportens datagrundlag henvises til bilag A. 

Projektets metodiske fremgangsmåde 
Den blå boks nedenfor beskriver kort projektets metodiske fremgangsmåde. KE FREMGANG 

Projektets metodiske fremgangsmåde 

 

Læsevejledning 
Kapitel 1 præsenterer baggrunden for analysearbejdet samt rapportens 
hovedkonklusioner. Herefter struktureres rapporten og dens kapitler med afsæt i den 
udviklede regionale udviklingsmodel samt dens faser og dens indholdskomponenter.  

Kapitel 2 introducerer den regionale udviklingsmodel samt de bagvedliggende rationaler, 
som den har til formål at illustrere. 
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Kapitel 3, 4 og 5 gennemgår de komponenter, der kendetegner succesfuld regional 
udvikling i henholdsvis forberedelsen af et udviklingstiltag, i udviklingen og 
implementeringen af tiltaget samt i forankringen af et givent tiltag.  

Afslutningsvis perspektiverer kapitel 6 kort modellen i forhold til nogle af de regionale 
udviklingstendenser, som de interviewede eksperter vurderer, vil præge den regionale 
udvikling i de kommende år.  
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HOVEDKONKLUSIONER 
Det følgende afsnit sammenfatter undersøgelsens hovedkonklusioner. Det sker med 
udgangspunkt i en idealtypisk model, der skal illustrere, hvad der kendetegner effektfulde 
regionale udviklingstiltag. Modellen, der er blevet udviklet som en del af analysearbejdet 
er fremstillet på s. 11. 

Afslutningsvis gives en kort perspektivering af udviklingsmodellen i forhold til de 
udviklingstendenser, som forventes at præge regionale udvikling i den kommende 
årrække. 

13 KOMPONENTER KENDETEGNER EFFEKTFULDE REGIONALE UDVIKLINGSTILTAG 
13 komponenter kendetegner succesfulde regionale udviklingstiltag. Komponenterne 
optræder på tværs af tre faser i det regionale udviklingsarbejde - henholdsvis 
forberedelsesfasen, udviklings- og implementeringsfasen samt forankringsfasen. 

De effektfulde udviklingstiltag er karakteriseret ved følgende 13 komponenter. 

I forberedelsesfasen: 

• Politisk konsensus 
De opbygger og er præget af politisk konsensus, der sætter en udviklingsretning 
udover den enkelte valgperiode. 

• Dedikerede midler til opstart 
De afsætter tidligt i udviklingsprocessen midler og ressourcer til opstart af 
projektet. Det sikrer, at feltet kan undersøges grundigt, og at de rette interessenter 
tidligt kan mobiliseres om projektet. 

• Grundigt analysearbejde 
De er præget af et grundigt forberedende analysearbejde. De har dybdegående 
og empirisk viden om udfordringsbilledet, og de har kortlagt det historiske og 
ressourcemæssige afsæt, der er for at skabe en forandring. 

I udviklings- og implementeringsfasen: 

• Tager afsæt i og udnytter stedbundne lokale ressourcer 
De tager afsæt i og udnytter stedbundne lokale ressourcer. De effektfulde tiltag er 
autentiske, og de formår at aktivere de særlige ressourcer, der er i et givent 
område, frem for blot at 1:1 kopiere et tiltag, der har virket et andet sted. Det 
gælder særligt tiltag i en større skala, der sjældent kan ”copy-pastes” fra et sted til 
et andet. 

• Stærk politisk/ledelsesopbakning 
De arbejder med en stærk politisk og ledelsesmæssig opbakning i udviklingsfasen 
og i den konkrete udmøntning af tiltagets aktiviteter. 
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• Dedikeret facilitator 
Der er allokeret en dedikeret facilitator, der samler projektets mange 
indholdselementer og sikrer fremdriften. Facilitatorrollen kan både være forankret 
internt i fx en forvaltning eller eksternt i en selvstændig facilitatororganisation. 

• Dialog, netværks- og partnerbaserede 
De er præget af en tillidsfuld dialog og et stærkt samarbejde via enten uformelle 
netværk eller formelle partnerskaber. Det tætte samarbejde sikrer en fælles 
forståelse af udfordringsbilledet på tværs af interessenter og understøtter, at de 
berørte aktører bidrager med ressourcer i løsningen. 

• Re-kobler ressourcer 
De re-kobler eksisterende stedbundne ressourcer og potentialer med nye 
udefrakommende ressourcer i form af fx ekstern finansiering, kompetencer og 
udefrakommende engagement til forandring. 

• Samtænker og integrerer flere udviklinger 
De samtænker og integrerer udviklingstiltaget med andre eksisterende indsatser. 
Dialogen og samtænkningen med andre tiltag – kommunale indsatser mv. –
medfører, at tiltagene arbejder i samme retning og i fællesskab bidrager til at løse 
en given udfordring. Det øger tiltagenes potentielle effektskabelse udover det 
enkelte tiltag. 

• Dynamiske og tilpasningsdygtige 
De er kendetegnet ved, at de er dynamiske og tilpasningsdygtige på både 
strategisk niveau og på operationelt niveau. På strategisk niveau formår tiltagene at 
gribe nye politiske diskurser eller tilpasse sig, når et tiltag møder modstand, 
uforudsete udfordringer eller nye uforløste potentialer. På operationelt niveau 
formår organisation og de udførende medarbejdere at agere som samskabende 
samarbejds- og sparringspartnere. 

I forankringsfasen: 

• Langsigtet strategisk/strukturelt fokus 
De er kendetegnet ved, at de har et langsigtet fokus. Succesfuld regional udvikling 
er sjældent et quick fix og skabelsen af en varig effekt kan tage lang tid. Derfor 
arbejder tiltagene typisk over en længere tidshorisont. Og ofte har de et strategisk 
fokus på at påvirke de strukturelle vilkår, et område er påvirket af.  

• Afsætter driftsmidler til medarbejdere/ekstern organisation 
De forankres internt i eksempelvis forvaltningen eller eksternt i sin egen 
projektorganisation, forening eller lignende. Forankringen af et udviklingsprojekt 
til et tiltag med en varig driftsmodel er afgørende for, at tiltagene skaber en varig 
udviklingseffekt. 

• Kobler til nye tiltag/udviklinger 
De knopskyder og udbygges med nye understøttende tiltag og initiativer. De 
succesfulde tiltag er ofte med til at starte en positiv udviklingsspiral, der sætter 
gang i andre tiltag, der skubber i samme udviklingsretning. 
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De 13 komponenter og de tre faser er illustreret i modellen for succesfuld regional 
udvikling på den følgende side. For uddybelse af tankerne bag modellen og de enkelte 
visuelle elementer i modellen henvises til kapitel 2 ”Model for succesfuld regional 
udvikling”. 
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KOMPONENTERNE GÆLDER BÅDE ERHVERVSFREMME OG BOSÆTNINGSTILTAG PÅ TRODS 
AF FORSKELLIGE OVERORDNEDE UDVIKLINGSDYNAMIKKER 
De 13 komponenter er identificeret inden for både erhvervsfremme- og bosætningstiltag 
og på tværs af tiltagenes skala. De 13 komponenter optræder inden for både 
erhvervsfremme og bosætningstiltag. Det gælder på trods af, at de opererer inden for 
forskellige overordnede udviklingsdynamikker. Eksempelvis påvirker dynamikkerne på 
boligmarkedet og overordnede megatrends, som urbanisering i højere grad tiltag inden 
for bosætning. Omvendt påvirker udviklingen mod et videnssamfund i højere grad 
erhvervsfremmetiltagene. For begge typer af tiltag er det dog en central pointe, at de 
effektfulde udviklingstiltag arbejder på den langsigtede strategiske bane og forsøger at 
ændre og/eller udnytte de strukturelle vilkår, som et givent område er påvirket af. Derfor 
indgår komponenten ”Langsigtet strategisk/strukturelt fokus” i både bosætnings- og 
erhvervsfremmetiltag, men med forskelligt fagligt indhold. 

KOMPONENTERNE SES PÅ TVÆRS AF SKALA, MEN BETYDNINGEN AF DEM VOKSER I TAKT 
MED ØGET SKALA OG KOMPLEKSITET 
Analysen viser, at de 13 komponenter også optræder på tværs af tiltagenes skala. Det 
betyder dog ikke, at alle 13 komponenter altid optræder i alle cases. Men betydningen af, 
at alle komponenterne indgår i effektfuldt regionalt udviklingsarbejde, stiger, i takt med at 
tiltagenes omfang vokser og kompleksiteten stiger. 

INDDRAGELSE AF FLERE KOMPONENTER ØGER DEN POTENTIELLE EFFEKT AF TILTAG 
De udviklingstiltag, der arbejder og planlægger helt over i forankringsfasen og indtænker 
størstedelen af komponenterne, har større sandsynlighed for at blive effektfulde og skabe 
en varig forskel for den regionale udvikling. Det indebærer både at indtænke 
indholdskomponenterne såsom kobling af eksisterende ressourcer med nye, men i særlig 
grad også de komponenter, der vedrører den stærke politiske og ledelsesmæssig 
opbakning samt den løbende facilitatorfunktion. 

DIREKTE OVERFØRBARHED FALDER I TAKT MED TILTAGENES SKALA 
De gennemførte casestudier rummer en række udviklingstiltag, der kan anvendes og/eller 
tjene som inspiration til aktører, der arbejder med regional udvikling. Hvis et tiltag fra de 
gennemførte casestudier skal overføres fra en geografisk kontekst til en anden, så bør det 
kritisk gennemgås i forhold til ovenstående komponenter, så det sikres, at tiltaget i videst 
muligt indtænker og indarbejder de vigtigste komponenter for tiltagets succes. Endvidere 
viser analysen, at den direkte overførbarhed falder i takt med tiltagene stiger i skala og 
kompleksitet. Det betyder også, at de små tiltag i mindre grad bør tage højde for alle de 
oplistede kompenenter for at kunne overføres succesfuldt fra et sted til andet, 
sammenlignet med de store og komplekse udviklingstiltag, der bør addreresere flere af 
komponenterne. 
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UDVIKLINGSMODELLEN SET I FORHOLD TIL FREMTIDIGE 
TENDENSER 
Det er forventningen, at en række eksisterende udviklingstendenser vil fortsætte i 
fremtiden og fortsat påvirke de vilkår, som regionale udviklingstiltag opererer inden for. 
De tendenser, der også i fremtiden vil påvirke den regionale udvikling, er: 

• Fortsat styrkelse af den nuværende center/periferi udvikling med vækst i store byer 
og lokale provinscentre 

• Områders geografiske placering og deres infrastrukturelle position vil i fremtiden 
fortsat udgøre et centralt grundvilkår i den fremtidige regionale udvikling 

• Fortsat omstilling til videnssamfund med stigende behov for højt kvalificeret 
arbejdskraft i hele landet. Omstillingen til videnssamfund (og derfor ikke kun i den 
tertiære sektor, som tidligere forventet) kommer også til udtryk i hele 
produktionssektoren, hvor kompetencebehovene vil være stigende på tværs af alle 
faggrupper 

• Afspejling og forstærkning af ovenstående tendenser i prisudviklingen på 
boligmarkedet. 

 

STYRKET DIGITAL INFRASTRUKTUR RUMMER ET DISRUPTIVT POTENTIALE 
Herudover peger eksperterne på, at styrkelsen af den digitale infrastruktur rummer 
potentialet til både at styrke og mindske betydningen af ovenstående stedbundne 
strukturelle grundvilkår. Styrket digital infrastruktur kan understøtte en udvikling, hvor 
bopæl og arbejdsplads i stigende grad adskilles – særligt i form af øget hjemmearbejde. 
Denne udviklingstendens er senest blevet blotlagt under Covid-19 pandemien. Samtidig 
har pandemien i sig selv har medvirket til at accelerere hele udviklingen med øget 
hjemmearbejde og stigende interesse for at bosætte sig med større geografisk afstand til 
arbejdspladsen. 

Udviklingen kan på den ene side mindske betydningen af strukturelle vilkår – som fx 
geografisk nærhed til en arbejdsplads og betydningen af den fysiske infrastruktur. På den 
anden side betyder afkoblingen af arbejdsplads fra arbejdssted, at betydningen af et 
geografisk områdes stedbundne kvaliteter får stigende betydning for bosætningsmønstre. 
I denne udvikling øges betydningen af et geografisk områdes evne til at accentuere dets 
stedbundne kvaliteter – hvad end de handler om flot natur eller et attraktivt bymiljø. 

DET LANGSIGTEDE STRATEGISKE OG STRUKTURELLE FOKUS BLIVER OGSÅ CENTRALT I 
FREMTIDENS UDVIKLINGSARBEJDE 
Uagtet hvilke af ovenstående udviklinger, der vil slå stærkest igennem, er det fortsat 
forventningen, at de komponenter, der er identificeret i modellen for succesfuld regional 
udvikling, også i fremtiden vil forventes at udgøre kernen i effektfulde regionale 
udviklingstiltag.  
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I fremtiden bliver det derfor fortsat vigtigt, at udviklingstiltagene arbejder langsigtet 
strategisk for at styrke et områdes strukturelle grundvilkår. Og hvis forventningen om, at 
det bliver vigtigere, at områder formår at betone deres stedbundne ressourcer –  bl.a. som 
følge af digitaliseringstrenden – kan det betyde, at arbejdet med at koble stedbundne 
ressourcer med udefrakommende ressourcer bliver stadigt vigtigere i fremtiden. 

OFFENTLIGE AKTØRER SOM PLAYMAKERS I DET FREMTIDIGE UDVIKLINGSARBEJDE 
Afslutningsvis peger data på, at betydningen af de offentlige aktørers rolle som 
netværksdanner, samskaber og samarbejdspartner vil vokse i fremtidens regionale 
udviklingsarbejde. En tendens, der bl.a. er beskrevet som kommune 3.0 eller new public 
governance. Det gælder både på politisk, ledelsesmæssigt og medarbejderniveau. 
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2. MODEL FOR SUCCESFULD REGIONAL 
UDVIKLING 
De gennemførte casestudier viser, at der er en række faktorer, der kendetegner 
succesfulde regionale udviklingsprojekter. Både inden for bosætning og erhvervsfremme-
området. Faktorerne er visualiseret som komponenter i en idealtypisk model for 
succesfuld regional udvikling nedenfor.  

Oversigt over modellen for succesfuld regional udvikling (se s. 24 for helsides illustration) 
 

 

Alle del-komponenterne indgår ikke nødvendigvis i alle de succesfulde tiltag. I nogle 
cases indgår de alle i større eller mindre grad i case data, mens det i andre kun er nogle af 
de afbildede komponenter, der indgår. Typisk indgår de fleste af komponenterne i 
forskellig grad dog i de analyserede cases.  

Komponenterne fokuserer på elementer man til en vis grad kan styre, kontrollere eller stile 
efter. Mens tilfældige møder, ildsjæle og lignende ikke er en del af modellen – selvom det 
ofte fremhæves som grundlaget for en succes. Ved at have fokus på komponenterne kan 
man så at sige øge sandsynligheden for positive tilfældigheder, der fremmer projektet. 

Fokus på dimensioner, som aktørerne kan påvirke 
Regional udvikling arbejder altid inden for strukturelle vilkår, der har betydning for de 
lokale muligheder og udfordringer, som tiltagene arbejder med. Det gælder eksempelvis 
den geografiske placering, boligmarkedet, infrastrukturelle vilkår mv. Aktørerne er på den 
ene side underlagt vilkårene, men på den anden side kan de forsøge at påvirke 
strukturerne med et givent tiltag.  
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Modellen har særligt fokus på de komponenter, som de involverede aktører har 
indflydelse på, da det er her, der er mulighed for at gøre den størst mulige forskel i 
designet af udviklingstiltagene. Dog er den strukturelle dimension også indtænkt i 
modellen via komponenterne ”samtænkning og integration af flere udviklinger” og 
”langsigtet strategisk/strukturelt fokus”. De omhandler, i hvilken grad det konkrete 
udviklingstiltag arbejder inden for eksisterende udviklinger og forsøger at påvirke de 
strukturelle forhold, som et lokalområde er underlagt. 

2.1 DEN REGIONALE UDVIKLINGSMODELS FORMÅL 

Den regionale udviklingsmodel har et todelt formål: 

• Modellen som en analytisk ramme, der skal beskrive, hvilke faktorer der 
kendetegner de tiltag, der har en positiv effekt, og medvirker til at løse de 
regionale udfordringer, de er iværksat for at løse. 

• Modellen som et arbejdsredskab, der skal understøtte dialog og skærpning af 
udviklingsindsatser for aktører, der udvikler og implementerer regionale 
udviklingstiltag inden for både bosætning og erhvervsfremme. 

Med hensyn til modellen som arbejdsredskab skal komponenterne derfor forstås som 
opmærksomhedspunkter, som udviklere og projektledere med fordel kan tage stilling til i 
arbejdet med at designe regionale udviklingstiltag. Det gælder både, hvorvidt 
komponenten er tilstrækkelig indtænkt i udviklingstiltaget, hvorvidt delkomponenter 
bevidst skal udelades i indsatsen, og hvilke konsekvenser det eventuelt har, hvis ikke der 
tages højde for komponenten i initiativet. Det er således ikke en facitliste, men et 
udgangspunkt for en god og helhedsorienteret dialog om udviklingen af et projekt, der 
skal medvirke til at træffe kvalificerede og oplyste valg ud fra det, vi ved, virker.  

I de kommende kapitler, hvor de enkelte kritiske faktorer gennemgås, vil vi præsentere 
eksempler på generelle og specifikke typer af dialogspørgsmål, som aktører på området 
kan arbejde ud fra i henhold til de enkelte komponenter. 

2.2 STEP-BY-STEP FORKLARING AF MODELLEN FOR SUCCESFULD 
REGIONAL UDVIKLING 

I det følgende beskriver vi de forskellige elementer, der indgår i modellen for succesfuld 
regional udvikling, og som på et overordnet niveau kendetegner de analyserede 
udviklingstiltag. I kapitlet vil vi berøre:  

• Faserne, et udviklingsprojekt gennemgår. 

• Tankerne, der ligger bag illustrationen af modellen med en grå diamant. 

• De to kritiske spor af komponenter, der findes i udviklingsarbejdet. 
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• De supplerende indholdskomponenter, der har betydning for tiltagets effekt. 

2.2.1 TRE FASER I UDVIKLINGSARBEJDET 
De samlede data viser, at de succesfulde regionale udviklingstiltag typisk gennemgår tre 
faser: 

• Forberedelsesfasen 

• Udviklings- og implementeringsfasen 

• Forankringsfasen. 

De tre faser er indsat i den regionale udviklingsmodel nedenfor. Modellen er afbildet, som 
en grå diamant med inspiration fra designtænkningens double diamond-model. 
Diamanten skal illustrere en række forhold i udviklingsarbejdet. På den ene side illustrerer 
den en divergerende kreativ arbejdsproces, hvor projektet forberedes, opstartes og 
udvikles. På den anden side illustrerer diamanten en efterfølgende konvergerende 
proces, hvor projektet implementeres og forankres i en endelig driftsmodel.  

Den grå diamant illustrerer også det typiske ressourceforbrug, som case data viser, der er 
forbundet med udviklingen af regionale tiltag. 

De tre faser illustrereret i designmodellen 
 

 

 

Forberedelsesfasen: Forberedelsen af udviklingstiltagene består af en række forskellige 
aktiviteter. Kernen i fasen handler om, at aktørerne forstår udfordringen og identificerer 
de første spadestik til en indsats, der kan løse udfordringen. Løsningen findes ofte med 
afsæt i de stedbundne potentialer, styrkepositioner, kompetencer og den historie, som 
præger stedet.  

Forberedelsesfasen
Udviklings- og 

implementeringsfasen Forankringsfasen

RESSOURCE-
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Forberedelsesfasen omhandler også den indledende mobilisering af offentlige og 
politiske aktører samt de regionale interessenter, der på forskellig vis er berørt af 
udfordringen. Det indebærer også at inddrage aktører, der kan mobilisere ressourcer, der 
kan medvirke til at løse udfordringen.  

De berørte interessenter kan udover offentlige aktører, der typisk initierer tiltagene, også 
bestå af private aktører såsom virksomheder og private investorer. Herudover er der ofte 
tale om civilsamfundsaktører såsom ildsjæle, foreninger, fonde mv. samt 
uddannelsesinstitutioner alt efter typen af udfordringer, der skal løses.  

Udviklings- og implementeringsfasen: Fase to i de succesfulde udviklingstiltag er 
udviklings- og implementeringsfasen. Udviklings- og implementeringsfasen udgør den 
største del af udviklingen af tiltaget – med afsæt i forberedelsesfasen.  

I udviklings- og implementeringsfasen ser vi typisk, at en designeret projektleder eller 
facilitatororganisation med politisk- og ledelsesmæssig opbakning i en iterativ proces 
implementerer og udvikler tiltaget i samarbejde med interessenter og relevante partnere.  

Det, der kendetegner de succesfulde tiltag i denne analyse, er, at man i denne fase får 
landet et stærkt partnerskab omkring initiativet og opbygger solide netværk og relationer 
til relevante interessenter som udgangspunkt for en løbende dialog om tiltagets retning 
på strategisk og operationelt niveau. Det er også her, vi typisk ser, at man tilføjer nye 
ressourcer, der skal aktivere potentialet i de stedbundne, lokale ressourcer.  

I processen mellem implementering og udvikling ser vi også, at de succesfulde tiltag i 
udgangspunktet samtænker og integrerer flere udviklinger. Det ser vi bl.a., når man i 
Tønder samtænker klimatilpasning og byudvikling. Samtidig ser vi, at det ikke blot er 
noget, man gør fra start, men noget, man løbende gør. De succesfulde initiativer er 
således også dynamiske og tilpasningsdygtige: En langsigtet strategisk plan må ikke stå i 
vejen for en løbende tilpasning til aktuelle udfordringer og potentialer. Det ser vi bl.a., når 
man i Sjællands Bosætningsinitiativ prioriterer at have et samarbejde, der trods 
commitment er løst nok til, at det løbende kan ændre sig efter behovet. 

Forankringsfasen: Den sidste projektfase er forankringsfasen. Kernen i forankringsfasen 
ved de succesfulde tiltag er, at de formår at omstille sig fra at være et udviklingsprojekt til 
et driftsprojekt, der forankres internt i eksempelvis forvaltningen eller eksternt i sin egen 
driftsorganisation og derfra drifter de aktiviteter, der er blevet iværksat som en del af 
projektet.  

Alle de analyserede udviklingstiltag gennemgår de to første faser, mens særligt 
forankringsfasen er en fase, der let overses i udviklingsarbejdet – både i den forberedende 
fase, men også i tilfælde, hvor et succesfuldt tiltag skal omdannes fra at være et 
udviklingsprojekt til et varigt projekt, der arbejder udover udviklingsperioden. 

Data viser, at de tiltag, der allerede i forberedelsesfasen tager stilling til de komponenter, 
der indgår i forankringsfasen, i højere grad formår at blive effektskabende. Det gælder 
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særligt, når de arbejder med et langsigtet strategisk fokus, og såfremt de tidligt i 
processen indtænker en driftsmodel med øremærkede midler til fortsat at holde gang i de 
aktiviteter, som er blevet iværksat i udviklingsprocessen. Ellers ender tiltagene ofte med 
blot at blive endnu et projekt, der gør en midlertidig forskel, men ikke formår at ændre 
noget på den lange bane. 

2.2.2 DE TO CENTRALE UDVIKLINGSSPOR I DEN REGIONALE UDVIKLING 
De samlede data peger på, at der er særligt to spor, der kendetegner de succesfulde 
udviklingstiltag. Det ene spor vedrører den strategiske del af udviklingsarbejdet, mens 
det andet spor omhandler den operationelle del af indsatsen. De to spor og de 
udviklingskomponenter, de berører, er illustreret i figuren nedenfor via de mørkeblå 
bokse og de hvide pile. 

De to udviklingsspor og de tilhørende komponenter illustrereret i designmodellen 
 

 

Data viser, at netop disse to spor og de dertilhørende komponenter er helt afgørende 
virkemidler i de succesfulde regionale udviklingstiltag.  

På strategisk niveau viser data, at stærk politisk opbakning er afgørende for, at tiltaget 
kan arbejde inden for en lang tidshorisont, hvilket ofte er nødvendigt, hvis et tiltag skal 
afbøde eller løse en strukturel udfordring eller blot have en langvarig effekt. Det skyldes 
bl.a., at den politiske konsensus, der tidligt opbygges i de succesfulde tiltag, medfører, at 
tiltagene formår at arbejde langsigtet og strategisk og ikke ændrer kurs i takt med 
skiftende politiske flertal. Den politiske konsensus medfører samtidig, at tiltagene typisk 
har en stærk politisk og ledelsesmæssig opbakning, der giver tiltagene og de personer, 
der er involveret på operationelt niveau, et stærkt handlerum i både udvikling og 
implementering af indsatserne. 

Det andet spor, der er centralt for succesfuld implementering og varig effekt i de 
succesfulde udviklingstiltag, er det operationelle niveau. Her peger data særligt på, at 
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rollen som facilitator i både opstarts-, udviklings- og forankringsfasen har en central 
betydning for, om tiltagene bliver succesfulde. Netop facilitatorrollen er kittet i 
indsatserne, der formår at binde de relevante komponenter sammen og sikre fremdriften i 
opstarts- og udviklingsfasen. De succesfulde cases er derfor kendetegnet ved, at der er 
afsat midler i de forskellige faser af arbejdet, og at den daglige projektledelse forankres 
internt hos en offentlig aktør. Alternativt i en ekstern organiseringsmodel, der afspejler det 
interessentlandskab, der er involveret i at løse udfordringen. 

Cirklerne mellem de to spor skal visualisere den tætte kobling, der er mellem de 
prioriteringer, der tages på det strategiske niveau, og det arbejde, der foretages på 
operationelt niveau. Eksempelvis medfører en stærk politisk og ledelsesmæssig 
opbakning, at der i de fleste situationer afsættes midler til at opstarte, implementere og 
drive de konkrete udviklingstiltag, der iværksættes. Case data og de gennemførte 
ekspertinterview understreger, at den politiske opbakning og det langsigtede strategiske 
fokus spiller en helt afgørende rolle for, om tiltag udvikles og implementeres, så de formår 
at løse den identificerede udfordring. 

2.2.3 INDHOLDSKOMPONENTERNE OG TILTAGENES EFFEKTSKABELSE 
De sidste elementer, der indgår i den samlede udviklingsmodel, er 
indholdskomponenterne. De vedrører ikke direkte det strategiske og det operationelle 
spor, men er stadig afgørende for, hvorvidt tiltagene udvikles og implementeres, så de 
formår at gøre en forskel.  

Indholdskomponenterne er illustreret i udviklingsmodellen i en lysere blå farve. 

De syv indholdskomponenter fordelt på de tre faser 
 

 

 

De samlede data viser, at de oplistede indholdskomponenter alle udgør vigtige elementer 
i de tiltag, der implementeres og forankres succesfuldt og formår at skabe en varig effekt.  
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I de følgende kapitler vil vi beskrive, hvordan de forskellige komponenter kommer til 
udtryk i data, og hvordan de kendetegner og understøtter succesfuld regional udvikling. 

Det er dog vigtigt allerede nu at påpege, at alle indholdskomponenterne ikke 
nødvendigvis indgår i de analyserede cases. Men data viser, at de alle i større eller mindre 
grad kendetegner de succesfulde regionale udviklingstiltag.  

Inddragelse af flere komponenter øger den potentielle effekt af tiltag 
Data peger på, at de udviklingstiltag, der arbejder og planlægger helt hen i 
forankringsfasen og indtænker størstedelen af komponenterne, i højere grad formår at 
gøre en varig forskel for den regionale udvikling. Det indebærer både at indtænke 
indholdskomponenterne, men i særlig grad også de komponenter, der vedrører den 
stærke politiske og ledelsesmæssig opbakning samt den løbende facilitatorfunktion. 

Den øgede effektskabelse, der sker, når tiltag formår at arbejde på den lange bane helt 
over i forankringsfasen og indtænke flere komponenter er illustreret i figuren nedenfor.  

Tiltagenes potentielle effektskabelse set i forhold til arbejde på tværs af faser og indtænkning af 
komponenter 
 

 

Den grønne farve i figuren skal visualisere den potentielle effekt, der er for tiltagene i de 
enkelte faser i udviklingsarbejdet. De samlede data viser, at den største potentielle 
effektskabelse for de enkelte tiltag sker, når tiltaget 1) arbejder langsigtet strategisk, 2) 
formår at forankre projektet internt eller eksternt og 3) udvider tiltaget udover sin egen 
skala og kobler det sammen med andre udviklinger og/eller knopskyder med nye tiltag. 
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2.2.4 KOMPONENTERNE OPTRÆDER PÅ TVÆRS AF BOSÆTNING OG 
ERHVERSFREMMETILTAG  

De 13 komponenter optræder inden for både erhvervsfremme og bosætningstiltag. Det 
gælder på trods af, at de opererer inden for forskellige overordnede 
udviklingsdynamikker. Eksempelvis påvirker dynamikkerne på boligmarkedet og 
overordnede megatrends, som urbanisering i højere grad tiltag inden for bosætning. 
Omvendt påvirker udviklingen mod et videnssamfund i højere grad 
erhvervsfremmetiltagene. For begge typer af tiltag er det dog en central pointe, at de 
effektfulde udviklingstiltag arbejder på den langsigtede strategiske bane og forsøger at 
ændre og/eller udnytte de strukturelle vilkår, som et givent område er påvirket af. Derfor 
indgår komponenten ”Langsigtet strategisk/strukturelt fokus” i både bosætnings- og 
erhvervsfremmetiltag, men med forskelligt fagligt indhold. 

Et andet eksempel på, hvordan komponenterne går igen på tværs i de effektfulde 
erhvervsfremme- og bosætningstiltag, men med forskelligt et fagligt indhold ses ved 
dialog, netværk og partnerkomponenten. Inden for erhvervsfremme omhandler den ofte 
virksomheder, uddannelsesudbydere, brancheorganisationer mv., mens dialogen på 
bosætningsområdet i højere grad vedrører en tæt dialog med fx borgere, det lokale 
foreningsliv og lignende. I både erhvervsfremme- og bosætningstiltag udgør dialog, 
netværk og partnerskaber dog en central komponent i de effektfulde tiltag. 

2.3 DEN ENDELIGE MODEL FOR SUCCESFULD REGIONAL 
UDVIKLING 

De analytiske indsigter, der har været præsenteret i dette kapitel, er visualiseret i modellen 
for succesfuld regional udvikling nedenfor. Modellen skal som angivet betragtes som en 
idealtypisk model, der visualiserer de kendetegn, der typisk kendetegner succesfulde 
regionale udviklingstiltag. Da modellen er en idealtypisk model, er det vigtigt at 
understrege, at ikke alle regionale udviklingsprojekter slavisk følger den illustrerede 
rækkefølge. Det gælder også, hvad angår at inddrage alle komponenterne. Data viser 
dog, at den beskrevne model illustrerer den typiske udviklingskadence for de succesfulde 
udviklingstiltag og de udviklingskomponenter, der som regel indgår i de tiltag, der 
implementeres succesfuldt og formår at skabe en varig effekt. 

 Den regionale udviklingsmodel visualiserer: 

• De tre faser i udviklingsarbejdet (forberedelse, udvikling/implementering og 
forankring) 

• Den divergerende og konvergerende arbejdsproces og det dertilhørende 
ressourceforbrug i det regionale udviklingsarbejde (visualiseret ved den grå 
diamant) 

• De to kritiske spor i udviklingsarbejdet og dertilhørende komponenter (det 
politisk/strategiske niveau og det operationelle niveau illustreret med de mørkeblå 
kasser) 
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• De centrale indholdskomponenter, der kendetegner succesfulde ideale 
udviklingstiltag (illustreret med de lysere blå kasser) 

• Den typiske effektskabelse, der opstår, når tiltag formår at arbejde henover alle tre 
faser og øger antallet af indtænkte indholdskomponenter (illustreret med den 
grønne effektpil). 

 

Modellen er illustreret på den følgende side.
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En dynamisk udviklingsmodel 
Modellen for succesfuld regional udvikling rummer nogle fællestræk med tidligere 
udviklede modeller og teorier inden for regional udvikling, mens den på andre områder 
adskiller sig og differentierer sig fra eksisterende viden. Størst slægtsskab har den med 
Paul Krugmans og Michael Porters teorier inden for økonomisk geografi. Modellen har 
ligesom disse to fokus på at vise at endogene faktorer har betydning for et steds 
geografiske udvikling. Succesfuld regional udvikling betinger sig således ikke blot på 
eksterne faktorer, men i høj grad også en række interne faktorer, der i større eller mindre 
grad kan udnyttes og påvirkes af de regionale udviklingsaktører. Den regionale 
udviklingsmodel anviser ligesom de to nævnte teorier, at udviklingsaktører og ”space 
matters”  i den regionale udvikling. Modellen har dog et mere fokuseret blik på de 
faktorer/komponenter, der betyder noget i udviklingen af regionale udviklingstiltag inden 
for både erhvervsfremme og bosætning, mens Krugman og Porter i højere grad har et 
fokus på virksomheder og erhvervsklyngers konkurrencebetingelser. Samtidig er de 
udviklede komponenter i højere grad orienteret mod de regionale udviklingsaktørers 
handlerum, og dets betydning for de succesfulde udviklingstiltag. 

Den regionale udviklingsmodel skal endvidere forstås som en dynamisk teori, der ikke 
direkte anviser, hvordan steder kan vokse, sådan som det bl.a. kendes fra Richard Floridas 
teori om den kreative klasse. Modellen skal i langt højere grad forstås, som et 
begrebsapparat, der kan forklare, hvorfor nogle udviklingstiltag lykkes, samt et 
arbejdsredskab, som aktører på det regionale udviklingsfelt kan anvende til at designe 
fremtidige effektfulde udviklingstiltag.   
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3. FASE 1 – FORBEREDELSE 
Forud for etableringen af en 
succesfuld indsats til regional 
udvikling, der fremmer 
erhvervsudviklingen i området eller 
øger bosætningen, ligger et solidt, 
forbedrende arbejde, der sikrer, at 
indsatsen kommer ordentligt fra start.  

Forberedelsen handler om, at 
aktørerne danner sig en 360 graders 
forståelse af deres udfordring og 
identificerer relevante greb i den 
indsats, der kan løse udfordringerne. 
Her er et vigtigt perspektiv dels at 
zoome ud og se udfordringen i hele 
sin kontekst – men også at være 
realistisk ift. de tilgængelige 
ressourcer og beskære projektet, så 
initiativ og investeringsvillighed ikke smøres for tyndt ud.  

Initiativet starter typisk som en vilje til forandring eller en 
konkret idé til løsning af udfordringer. I den forberedende 
fase er formålet at udvide perspektivet fra det ene punkt til 
et solidt fundament for initiativets næste fase: udvikling og 
implementering. 

Analysen peger på, at løsningen på en lokal udfordring oftest findes med afsæt i de 
stedbundne potentialer eller styrkepositioner, et område har. Det indebærer også de 
kompetencer, der findes lokalt, og den historik, der præger området. Analysen har 
identificeret fire centrale komponenter i forberedelsesarbejdet:  

• Opbygning af politisk konsensus  

• Afsæt i, og udnyttelse af lokale ressourcer  

• Grundigt analysearbejde  

• Dedikerede midler til opstart. 

 

Opbygning af politisk 
konsensus

Grundigt analysearbejde

Dedikerede midler til 
opstart

Forberedelse

Tager afsæt i og udnytter 
lokale ressourcer
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3.1 OPBYGNING AF POLITISK KONSENSUS 
Opbygning af politisk konsensus er første led i det strategiske spor. 
Politisk konsensus er vigtigt for et succesfuldt tiltag, fordi det sikrer 
grundlag for, at det tiltag og de aktiviteter, der sættes i gang, bliver 
prioriteret løbende fra forberedelsesfasen til udvikling- og 
implementeringsfasen og fastholdes i driftsfasen.  

Et ambitiøst initiativ med udgangspunkt i en smal politisk vilje kan ikke leve videre, hvis 
flertallet skifter. Det er man opmærksom på i de succesfulde tiltag, som analysen har 
beskæftiget sig med. Særligt i den spæde start handler det om at have en 
opmærksomhed på at bygge en konsensus op, som hele det politiske spektrum kan se sig 
selv i og skabe ejerskab på tværs. Det kan være en udfordring, hvis der kommer 
konkurrence om den politiske opmærksomhed. Men det er ikke desto mindre alfa og 
omega for at skabe et langtidsholdbart initiativ.  

Den politiske og ledelsesmæssige opbakning i de succesfulde cases er tit det, der 
muliggør, at man kan angribe en udfordring på en ny måde, tænke uden for rammerne og 
satse på en ny tilgang. Her kan man få mandat til at gå nye veje, hvis udfordringerne ikke 
kan løses på traditionel vis. Et eksempel ser vi på Bornholm, hvor Bornholms 
Fødevareklyngeprojekt er forankret hos de lokale aktører Bornholms Landbrug & 
Fødevarer samt Gourmet Bornholm med kommunen som understøttende partner. 
Projektet fik indledningsvist en større bevilling fra Erhvervsstyrelsen til at gribe 
udfordringerne på Bornholm an fra en anden vinkel end myndighedssiden – men med 
myndighederne som ikke-ledende partner.  

Analysen peger på, at den konsensus bør opbygges fra start, fordi den ofte er afgørende 
for, at initiativerne kan komme ud af starthullerne og tiltrække de nødvendige 
investeringer.  

 

 
 

 

 

 

MODELLEN SOM ARBEJDSREDSKAB – EKSEMPLER PÅ DIALOGSPØRGSMÅL 

• I hvilket omfang er der bred politisk opbakning til tiltaget og den langsigtede retning, 
tiltaget sætter?  

• Hvad er det konkret, der er politisk uenighed om i tiltaget? 

• Hvordan kan tiltaget tilpasses, så der sikres bredt politisk ejerskab? 
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3.2 TAGER AFSÆT I OG UDNYTTER LOKALE 
RESSOURCER 
På tværs af analysens succesfulde cases er det en fællesnævner, at 
særligt de større initiativer har et afsæt i stedbundne og lokale 
ressourcer.  

Lokale ressourcer skal forstås bredt, da det kan dække over en række forskellige aktiver. 
Det kan fx være de lokale stedbundne naturressourcer og/eller en kulturhistorie. Men 
lokale ressourcer kan fx også dække over en viden og særlige kompetencer, en lokal 
samarbejdskultur, en erhvervsmæssig styrkeposition eller andre aktiviteter, som findes i 
lokalområdet.  

At tage afsæt i og udnytte de lokale ressourcer indebærer også, at det er de færreste 
initiativer, der succesfuldt kan ”copy-pastes” fra sted til sted. Det er således centralt for et 
tiltags potentielle succes, at det aktiverer de særlige ressourcer, der er i et givent område, 
og ikke blot 1:1 kopierer et tiltag, der har virket et andet sted. 

Forskningen peger også på, at det stedbundne giver en autenticitet og dermed en 
merværdi udover blot samarbejdet. Det ser vi også i de succesfulde cases, hvor 
Bornholms Fødevareklyngeprojekt bygger ovenpå en lang tradition for fødevareerhverv 
og fødevareiværksætteri på øen – og i Silkeborg, hvor bosætningsstrategien ”Silkeborg 
Kalder” tager afsæt i den natur og det byliv, som byen har at tilbyde. Selvom man langt 
hen ad vejen kan bruge samme greb i andre kontekster, så er det det stedbundne, der 
giver initiativerne en autenticitet, der i sidste ende adskiller dem fra lignende, men mindre 
succesfulde initiativer.  

Lokale udfordringer og lokale ressourcer kan også være to sider af samme sag. I nogle 
tilfælde ser vi de succesfulde tiltag vende deres svagheder til styrker. I Tønder Kommune 
ligger man langt fra de større byer og strukturelle fordele – men det betyder også, at man 
lægger tæt på et stort og unikt naturlandskab. Kommunens mange fredede bygninger kan 
gøre det dyrt at renovere og derfor mindske opkøbet af boliger – men de fredede 
bygninger rummer også en stor kulturel værdi, som kan aktiveres med de rette 
investeringer. Det er de stedbundne udfordringer, projekt Tøndermarsk Initiativet vender 
til stedbundne ressourcer.  

Mere akut oplevede man i Struer Kommune at stå med en stor lokal udfordring da 
teknologivirksomheden Ericsson lukkede og efterlod sig 200 veluddannede 
medarbejdere og store erhvervsfaciliteter. Gode faciliteter og højtuddannet arbejdskraft 
kan være en mangelvare uden for de største byer – og derfor greb man også i Struer 
muligheden for at vende udfordringen til en lokal ressource. Med Businesspark Struer 
arbejdede man for at re-aktivere de lokale ressourcer, der pludselig blev frigivet. Et 
projekt, man langt hen ad vejen er lykkedes med.  

 



Hvorfor vokser steder? 

29 
 

 

3.3 ANALYTISK FORARBEJDE 
Det analytiske forarbejde er en afgørende komponent forud for 
iværksættelsen af et succesfuldt bosætnings- eller 
erhvervsfremmeinitiativ. Kort sagt handler det om at skabe en 
dybdegående og nuanceret viden om det lokale udfordringsbillede og 
det afsæt, man har for forandring.  

Formålet er at have det bedst mulige udgangspunkt for at lave et godt initiativ eller 
projekt. Analysen viser, at et godt afsæt betyder, at man fra starten kan træffe informerede 
beslutninger, ramme de rigtige behov med reelle løsninger på de udfordringer, man står 
over for. Et godt analytisk forarbejde kan ikke eliminere betydning af tilfældigheder – men 
kan hjælpe positive tilfældigheder på vej.  

Data viser, at de cases, der har succes i forskellig grad, har et analytisk afsæt. Det er meget 
skala-afhængigt, hvor solidt afsættet er. Det kan både dreje som om mindre ad-hoc 
analyser og et dybdegående analytisk forarbejde. Det handler også om, at nogen aktivt 
har gennemført et stykke analysearbejde eller fået en ekstern part til det. Skalaen af det 
analytiske forarbejde afhænger af flere ting. Dels af de midler man har til rådighed til 
forarbejdet, dels af kompleksiteten af udfordringen. Er der tale om en gammelkendt 
udfordring, hvor man løbende har indhentet viden, eller gennemføres der en større 
analyse som begyndelsen på en prioritering af et område?  

Nogle projekter tager udgangspunkt i eksterne analyser, de ikke selv har igangsat – men 
som belyser en udfordring i området. Casestudierne viser fx, at flere kommuner tager 
udgangspunkt i DIs Lokalt Erhvervsklimamåling. DIs Lokalt Erhvervsklimamåling er en 
temperaturmåling på erhvervsklimaet i kommunen, den tager højde for en række forhold, 
såsom sagsbehandlingstid og virksomhedernes dialog med kommunen, og rangerer 
kommunerne overfor hinanden. Samlet og på delmål. Dermed har kommuner kunne 
bruge den som udgangspunkt til at zoome ind på de delmål, hvor de har været udfordret 
ift. at yde optimal erhvervsservice. Det ser vi bl.a. i Nordfyns Kommune. I Nordfyn har man 
arbejdet målrettet med at løfte serviceniveauet efter nogle lave målinger på 
sagsbehandling og dialog med kommunen. Målingerne står ikke alene, men matcher den 
oplevelse kommunens medarbejdere har af samarbejdet med virksomhederne. Med 
afsæt i målingerne har man kunne gå mere præcist til værks og spørge virksomhederne 

 

MODELLEN SOM ARBEJDSREDSKAB – EKSEMPLER PÅ DIALOGSPØRGSMÅL 

• Hvilke ressourcer/kompetencer/stedbundne potentialer står vi på?  

• Er der en særlig udvikling i gang, som vores tiltag kan/bør bygge videre på? 

• Hvilke kompetencer og erhvervsmæssige, geografiske og naturbundne 
styrkepositioner kan vi aktivere i løsningen? 
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om, hvad man som kommune kan gøre bedre. Efter et halvt årtis målrettet arbejde ligger 
Nordfyns kommune nu i top på selvsamme mål.  

I den anden ende arbejder nogle hovedaktører i de succesfulde tiltag dedikeret med 
analyseelementer i deres udvikling af tiltag til erhvervsfremme og øget bosætning. Det 
gælder bl.a. i Ballerup Kommune, hvor man i samarbejde med lokale virksomheder 
afholder fokusgruppeinterviews med unge medarbejdere, når man skal udvikle en strategi 
for at tiltrække flere unge medarbejdere til virksomheder i kommunen. I større skala ser vi 
Silkeborg Kommune, der har fået lavet en grundig antropologisk undersøgelse af 
flytterejser- og motiver, når der kommer tilflyttere til Silkeborg Kommune. Det 
grundlæggende stykke analytiske arbejde har formet og kvalificeret deres indsats, ift. 
hvornår det er vigtigt at tage fat i potentielle tilflyttere og finde ud af, hvem de skal 
målrette kampagner imod.  

I den indledende fase handler det analytiske arbejde også om målrettet og bevidst 
inddragelse og dialog med involverede aktører og interessenter. Det handler om at 
indsamle deres perspektiver på såvel udfordring som behov og løsninger for at have det 
rette udgangspunkt. Dette niveau af analytisk tilgang ser vi i samtlige succesfulde tiltag i 
analysen. Der er således ingen af de succesfulde tiltag, der ikke er udviklet på baggrund af 
solid viden om målgrupper, aktører og interessenter. I mindre skala hos Sjællands 
Bosætningsinitiativ, hvor man har dialog med undervisningsinstitutioner, og i større skala i 
Nordfyns Kommune, hvor man gennemfører målinger af virksomhedernes tilfredshed 
med kommunens indsats.  

Forskere peger på, at det er særligt vigtigt at kildetriangulere og at inddrage forskellige 
datakilder i den indledende analyse af udfordring og behov. Skal en kommune opbygge 
et større initiativ, kan et ensidigt fokus på resultaterne af en rundspørge blandt fx 
virksomheder være for snævert et fokus til at lave et helhedsorienteret løft på et givent 
område. 

På et overordnet niveau, så viser den svenske case om omstillingsplaner udarbejdet af det 
svenske agentur for økonomisk og regional vækst, Tillväxtverket, at netop et analytisk 
afsæt er afgørende, hvis eksempelvis en lokal krisesituation skal omstilles til en 
vækstmulighed. Tillväxtverket omstillingsplaner er i praksis en analytisk guide, der hjælper 
embedsmænd og politikere med at analysere, strukturere og planlægge en 
løsningsproces, hvis eksempelvis en virksomhed afskediger store dele af 
medarbejderstaben eller flytter væk fra et området. Selve den udarbejdede 
omstillingsguide står endvidere i sig selv på et analytisk afsæt via viden og erfaringer fra 
bl.a. norske lokale omstillingsprocesser. 
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3.4 DEDIKEREDE MIDLER TIL OPSTART 
Dedikerede midler til opstart er første led i det operationelle spor. 
Som det fremgår af de ovenstående afsnit, ligger der en stor indsats i 
det forberedende arbejde. Feltet skal undersøges og de rette aktører 
skal samles om projektet. Analysen peger da også på, at dedikerede 
midler til opstartsfasen er vigtig for, at man har tid til at fokusere på 

den indledende udvikling – og ikke hoppe for hurtigt på de lette løsninger.  

Midlerne skal understøtte, at man får prioriteret at komme ordentligt fra start. Det handler 
fx om at afsætte midler til facilitator, der kobler de berørte aktører, og afsætte midler til 
analytiske og andre forberedende aktiviteter. Hvor stor en pulje der er tale om, afhænger 
af ambitionsniveauet for det samlede projekt. I de succesfulde cases ser vi forskellige 
modeller for dette. Det kan være, at den daglige projektledelse af initiativet bliver en 
mindre del af en medarbejders portefølje, at det lægges hos en organisation, der er en 
del af partnerskabet, eller at der ansættes en dedikeret facilitator i opstartsperioden. 

Facilitatorens rolle er at sikre fremdriften i udviklingsfasen samt at være den 
gennemgående figur, der holder øjet på bolden, når alle de gode ideer og interesser 
kommer på bordet. I Tønder Kommune fandt man sammen med Realdania om 
udviklingen af området med udgangspunkt i det lokale natur- og kulturlandskab. 
Realdania ville bidrage med et trecifret millionbeløb til et storstilet løft af området. For at 
projektet fik den bedst mulige opstart, ansatte man en projektleder, der sad tre dage om 
ugen hos Tønder Kommune og to dage om ugen hos Realdania. I Region Sjælland blev 
man i 2016 enige om at afsætte 5 mio. kr. til arbejdet med at tiltrække en 
ingeniøruddannelse til Kalundborg. De to cases er gode eksempler på, at succesfulde 
initiativer ikke blot handler om at poste penge i initiativer, der virker – men også om at 
investere i den udvikling, man vil skabe – også inden den har bevist sig selv.  
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• Bygger vores viden udfordring og løsning på forforståelse eller et analytisk 
grundlag?  

• Hvilken viden er nødvendig for at blive klogere på udfordringen, målgruppen og 
løsningen? 

• Hvilke potentielle tiltag kan løse udfordringen?  

• Hvad er formålet med det valgte tiltag, og hvordan løser det konkret udfordringen? 
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MODELLEN SOM ARBEJDSREDSKAB – EKSEMPLER PÅ DIALOGSPØRGSMÅL 

• I hvilket omfang er der afsat midler/medarbejderressourcer til opstart og analyse?  

• Hvilke og hvor mange ressourcer skal sættes af til opstart af tiltaget? 

• Hvilke medarbejdere skal drive opstartsfasen? 

• Skal den drivende ressource forankres internt i forvaltningen eller eksternt i egen 
organisation? 
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4. FASE 2 – UDVIKLING OG IMPLEMENTERING  
Den næste fase i de succesfulde 
udviklingstiltag er udviklings- og 
implementeringsfasen, der udgør 
hovedfasen i udviklingsarbejdet.  

Det er i denne fase, at det egentlige 
initiativ udvikles og implementeres. 
Det sker typisk ved, at en 
projektleder eller 
facilitatororganisation/person med 
stærk ledelsesopbakning kobler de 
mange komponenter og ressourcer, 
der kendetegner de succesfulde 
udviklingstiltag og udmønter det i 
en indsats, der skal løse den 
identificerede udfordring.  

I udviklingsfasen kobles 
eksisterende stedbundne ressourcer 
med nye kompetencer og økonomiske midler i et tæt samarbejde mellem de berørte 
aktører. Det kan eksempelvis ske ved at tiltrække økonomiske midler fra Novo Nordisk 
Fonden til at etablere et fysisk campus- og testmiljø for biotekuddannelser i Kalundborg 
eller fra Realdania til udviklingen af Tøndermarsken. Cases viser endvidere, at de 
succesfulde udviklings- og implementeringsfaser er kendetegnet af tæt dialog og/eller 
stærke netværks- og partnerskabsstrukturer, hvor alle berørte aktører bidrager til at løse 
udfordringen og løfte tiltaget.  

Endvidere formår de effektfulde indsatser i implementeringsfasen at samle op på 
eksisterende udviklinger og tiltag og integrere dem med det udviklede initiativ. Det kan 
være andre eksterne sideløbende udviklingsprojekter, der er blevet iværksat. Det kan 
også gælde internt i en organisation ved at koordinere indsatser på tværs af forvaltninger, 
så det givne tiltag integreres med arbejdet i andre forvaltninger. Det er eksempelvis 
tilfældet i bosætningsarbejdet i Rødovrestrategien, hvor kommunen ikke kun arbejder 
med klima- og bosætningspolitik via arbejdet i planafdelingen, men også koordinerer 
med de indsatser, der implementeres i fx social- og sundhedsforvaltningen og i børne- og 
kulturforvaltningen.  

Herudover består arbejdet i denne fase også i at implementere de konkrete aktiviteter, 
som tiltaget benytter som virkemidler til at løse udfordringen. Eksempelvis den konkrete 
erhvervsservice eller tilflytterservice, som en given kommune har iværksat for at løse 
udfordringen med at gøre kommunen mere attraktiv over for nye virksomheder og 
potentielle tilflyttere.  
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Her viser cases, at særligt de tiltag, der i implementeringen formår at arbejde fleksibelt og 
løbende tilpasser deres arbejde og indsats til de benspænd, der opstår undervejs, også er 
de tiltag, der lykkes og i praksis gør en forskel. Det kan eksempelvis være i den 
kommunale erhvervsservice, hvor data peger på, at en kundeorienteret frem for en 
regelfortolkende tilgang gør en stor forskel for virksomhedernes tilfredshed. Det kan også 
være i en kommunal tilflytterservice, hvor kommunen forsøger at tilbyde skræddersyede 
løsninger til de potentielle tilflytteres samlede udfordringer ved en potentiel tilflytning 
frem for blot at formidle de generelle job- og boligmuligheder, der findes i regionen. Den 
dynamiske og tilpasningsdygtige tilgang gælder ikke kun på operationelt niveau, men kan 
også omhandle det strategiske og politiske niveau, hvor et tiltag hurtigt omstiller sig og 
tapper ind i nye udviklingstendenser. 

Analysen identificerer følgende seks komponenter, der typisk indgår i succesfulde 
udviklings- og implementeringsfaser: 

• Stærk politisk- og ledelsesopbakning 

• Dedikeret facilitator 

• Stærk dialog, netværk og/eller partnerskaber 

• Re-kobler ressourcer 

• Samtænker og integrerer flere udviklinger 

• Dynamisk og tilpasningsdygtigt. 

4.1 STÆRK POLITISK OG LEDELSESOPBAKNING 
Stærk politisk og ledelsesmæssig opbakning er andet led i det 
strategiske spor, der i forberedelsesfasen havde fokus på opbygning af 
politisk konsensus. Analysen viser, at succesfulde tiltag er tiltag med 
stor opbakning fra politisk og ledelsesmæssig side. Opbakning sikrer, 
at tiltaget prioriteres i udvikling og implementering, samt at der er et 

fokus på det langsigtede perspektiv i indsatsen. 

Det gør sig selvfølgelig hovedsageligt gældende i initiativer igangsat af kommunerne, 
eller hvor kommunerne er en central aktør. Her er Task Force Erhverv i Nordfyns 
Kommune et godt eksempel: Udover Task Forcens konkrete aktiviteter har det handlet om 
en kulturændring i kommunen, hvor man i højere grad prioriterer sparring og dialog 
under virksomhedernes sagsbehandling. I den flerårige transformation har det været 
centralt, at medarbejderne har haft politisk og ledelsesmæssig opbakning til at prioritere 
tid og ressourcer til at omstille sig. Herudover har opbakningen betydet, at 
medarbejderne, der udmønter indsatsen, har haft vished om, at der var politisk og 
ledelsesmæssig rygdækning, når de har skulle forsøge at finde skræddersyede løsninger 
på de enkelte forespørgsler. 

Eksperterne peger dog på, at politisk opbakning også er vigtigt, for at initiativer udenfor 
den offentlige forvaltningsstruktur kan lykkes. Her kan vi se bl.a. se Bornholms 
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Fødevareklynge som eksempel: Her agerer myndighederne fleksibelt for løbende at 
understøtte den lokale udvikling. Forklaringen er, at myndighederne i høj grad udlægger 
de rammer, som initiativer kan gro under. Det kræver en stor grad af tålmodighed og 
fleksibilitet med de private initiativer fra det offentliges side. For at forvaltningen kan 
udvise den tålmodighed og fleksibilitet, kræver det en opbakning fra politisk og 
ledelsesmæssigt niveau. Et andet godt eksempel på at politisk opbakning også har 
betydning for tiltag, der ligger udenfor den offentlige forvaltningsstruktur, ses fra den 
internationale case i Peterborough i England. Her har det private selskab Opportunity 
Peterborough i gennem en årrække arbejdet for at tiltrække og understøtte virksomheder 
i lokalområdet. Der har løbende været pres på den offentlige økonomi i Peterborough, 
herunder midler til erhvervsudviklingsarbejdet, men alligevel har byrådet i Peterborough 
valgt at fastholde den økonomiske støtte til erhvervs- og byudviklingsorganisationen 
Opportunity Peterborough.  

 

4.2 DEDIKERET FACILITATOR 
Dedikeret facilitering af udviklings- og implementeringsfasen er andet 
led i det operationelle spor, der i første fase handlede om dedikerede 
midler til opstart. Analysen peger på, at den faciliterende rolle og 
dertilhørende ansvar fortsat er helt centralt i de succesfulde tiltags 
udviklings- og implementeringsfase. 

Faciliteringen kan ske på forskellige måder. I nogle af de succesfulde cases ser vi et stort 
setup, hvor en projektleder eller projektdirektør har ansvaret for at drive en 
arbejdsgruppe. I mindre initiativer ser vi en enkelt projektleder, der har ansvaret for at 
fordele projektets opgaver hos kommunes øvrige medarbejdere. Fælles for de 
succesfulde cases er, at der sidder én eller flere medarbejdere, der har projektet som en 
del af deres kerneopgave i udviklings- og implementeringsfasen. Det sikrer et 
kontinuerligt fokus på projektets udvikling- og implementering. Termen ildsjæl er velkendt 
i denne type af projekter. Og det er typisk i facilitatorrollen, at vi ser denne type af 
medarbejdere, der i særlig grad brænder for projektets succes. Ildsjælene kan både være 
kommunale arbejder, der via deres engagement løbende skubber på og driver 
udviklingen. Men der kan også være tale om eksterne ildsjæle, som gribes af kommunen, 
og løbende får den opbakning, der skal til for, at de kan lykkes i deres arbejde og ikke går 
døde i administrative procedurer og lignende. Facilitatorer af ildsjælstypen har ofte stærke 
projektmager- og netværkskompetencer.   

 

MODELLEN SOM ARBEJDSREDSKAB – EKSEMPLER PÅ DIALOGSPØRGSMÅL 

• Er der bred politisk/ledelsesopbakning på tværs af de involverede forvaltninger og 
aktører?  

• Hvis ikke, hvordan kan vi konkret styrke opbakningen? 
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I projektet, Sjællands Bosætningsinitiativ, er en række sjællandske kommuner gået 
sammen om at styrke den kommunale bosætningsindsats. Projektet er organiseret, så hver 
partnerkommune leverer timer til projektet som en del af kommunens bosætningsindsats. 
Projektlederrollen er forankret i Kalundborg Kommune, der modtager ekstra finansiering 
til netop den drivende og faciliterende rolle i projektfasen. Det samme ser vi i work-live-
stay Southern Denmark, hvor en række kommuner og virksomheder er gået sammen for at 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft til regionen. Projektet er organiseret i en 
foreningsstruktur (foreningen work-live-stay Southern Denmark). Her peger de deltagende 
partnere på, at netop foreningens faciliterende rolle er afgørende for, at partnerne mødes, 
og at projektet kan køre i hverdagen. 

Eksperterne bakker op om denne betragtning. Facilitatoren har ansvar for at sætte struktur 
på projektet og drive udviklingen. Men derudover er der også en dynamik i rollen, alt efter 
hvor langt projektet er. I starten skal facilitatoren måske have hovedfokus på fundraising 
og engagering af kerneinteressenter, mens facilitatoren senere skal have fokus på at 
implementere aktiviteterne i driften samt fokusere på fremtidige udviklingspotentialer.  

Fordele ved ekstern facilitator organisation 
For en række af de succesfulde cases har det været en fordel, at den faciliterende rolle 
blev placeret i en ekstern organisation, hvor de deltagende partnere og interessenter 
formelt er lige. Det sikrer ejerskab på tværs af en bred aktørgruppe og kan lette 
samarbejdet for organisationer, der er vant til at konkurrere. Derudover kan den manøvre 
afkoble projektet fra myndighedsniveau og styrke agiliteten. Et eksempel er partnerskabet 
Knowledge Hub Zealand. Her har foreningen Knowledge Hub Zealand haft en vigtig 
drivende rolle i alle faser af udviklingsarbejdet. Det har derfor været afgørende at allokere 
en dedikeret projektlederressource tidligt i processen, der kan drive projektet og tage 
styringen, så de mange udfordringer, der opstår undervejs, ikke havner mellem flere stole. 
Herudover peges der på, at formaliseringen af samarbejdet i et eksternt partnerskab, hvor 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører har den samme formelle 
rolle og beslutningskraft, er en god måde at få alle interessenter med ombord. 

 

MODELLEN SOM ARBEJDSREDSKAB – EKSEMPLER PÅ DIALOGSPØRGSMÅL 

• Hvem skal være facilitator og drivende kraft for udvikling og implementering? 

• Skal rollen forankres internt eller eksternt sin egen organisation? 

• Hvor mange ressourcer og medarbejdere skal afsættes til opgaven? 

• Hvad er personens primære ansvarsområde/arbejdsopgaver? Hvilke støttende 
funktioner/ressourcer er nødvendig for facilitatoren for, at lykkes? 
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4.3 DIALOG-, NETVÆRKS- OG PARTNERBASERET 
De succesfulde cases har alle det til fælles, at de indeholder en høj 
grad af dialog. Det kommer til udtryk ved, at de ofte er organiseret i et 
partnerskab, at der er netværk med centrale interessenter, og at der er 
en høj grad af tillidsfuld dialog mellem de involverede interessenter.  

Cases viser, at dialog og samarbejde på tværs af involverede interessenter er helt 
afgørende for, at tiltagene lykkes, da de færreste aktører kan løse udfordringerne alene. 
Samarbejdet er både afgørende internt hos de offentlige aktører på tværs af forvaltninger, 
på tværs af offentlige og private aktører og i eksempelvis de triple helix partnerskaber, 
som vi ser, når det kommer til uddannelsesinitiativer. 

Det tætte samarbejde kan både være formelt organiseret i separate organisationer og 
partnerskaber som Knowledge Hub Zealand i Kalundborg og work-live-stay eller via mere 
uformelle netværk. Det sidste har eksempelvis været tilfældet i etableringen af et 
virkelighedsnært maritimt uddannelsesmiljø på EUC Nord i Frederikshavn, hvor en stor del 
af dialogen er sket via det lokale erhvervsnetværk. 

Partnerskaber 
Flere af de succesfulde cases er organiseret i et partnerskab mellem myndigheder, 
organisationer, virksomheder og fonde. Det gælder særligt for de større projekter som fx 
Bornholms Fødevareklyngeprojekt (Bornholms Landbrug & Fødevarer, Gourmet 
Bornholm og Bornholms Regionskommune), Tøndermarsk Initiativet (Tønder Kommune, 
Realdania, A. P. Møllerfonden m.fl.). Det gælder også for nogle af de mindre projekter, fx 
Sjællands Bosætningsinitiativ (Kalundborg, Slagelse og Odsherred kommuner m.fl.).  

Det, der kendetegner partnerskaberne, er, at flere aktører, der har den samme udfordring, 
går sammen om at løse den. Partnerskaberne bliver således en oplagt mulighed for at 
pulje de midler, der kan mobiliseres omkring et emne og løfte i flok. På Bornholm 
oplevede man en vis projekttræthed blandt virksomhederne, som blev kontaktet af mange 
forskellige erhvervsfremmeaktører. Her har partnerskabet betydet, at man kunne tilbyde 
mere kvalificeret hjælp til flere virksomheder. I Region Sjælland har partnerskabet mellem 
kommunerne betydet, at man kunne gå sammen om at brande og præsentere Sjælland 
overfor projektets målgrupper og dermed nå bredere ud.  

De internationale cases peger også på, at stærke samarbejder og partnerskaber er 
afgørende for tiltags succes. Et eksempel herpå er organisationen Fremtidsfylket i 
Vestland i Norge, hvis overordnede formål er at tiltrække højtuddannede unge til 
regionen.  Framtidsfylket er stiftet som en selvstændig organisation og et partnerskab 
med deltagelse af lokale virksomheder, kommunerne i området og en række lokale 
arbejdsmarkedsaktører. Organisationen tilbyder bl.a. et traineeforløb, hvor unge 
højtuddannede får en ansættelse i en lokal virksomhed. Partnerskabet er afgørende for at 
flere virksomheder giver tilsagn om at tilbyde en traineestilling til de unge højtuddannede. 
Endvidere er samarbejdet og partnerskabet på tværs af offentlige og private aktører 
centralt for at vise at Vestland rummer et større potentielt arbejdsmarked med gode 
jobmuligheder for både den enkelte trainee og en eventuel partner. Det sker bl.a. via 
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kommunikationsindsatser, der skal brande det vestlandske arbejdsmarked som attraktivt 
for målgruppen. 

Netværk og dialog 
Formelle og uformelle netværk med interessenter og dialog med målgrupper er også 
centrale dele af de succesfulde cases. Det er i høj grad i denne kontekst, at 
analysearbejdet fortsætter efter opstartsperioden. Det er her, tiltaget modtager input og 
kalibrerer ift. lokalsamfundet. Dermed lægger det også grund til en anden komponent, 
idet det muliggør dynamiske initiativer, der er klar til at gribe muligheder og potentialer. 

Den tætte dialog med interessenter og målgruppe handler også om hele tiden at tage 
udgangspunkt i et lokalt kendskab og de lokale ressourcer (såvel menneskelige som 
økonomiske), der er til stede. Det handler også om at skabe et reelt lokalt, bredt 
samarbejde om at løfte et område. Denne tilgang til dialog med borgere ser vi bl.a. i 
Rødovre, hvor en del af Rødovrestrategien er at skabe forbindelser mellem borgere og 
ildsjæle, som de ellers ikke ville være kommet i dialog med. Herudover stiller 
forvaltningen videnspersoner til rådighed til sparring med kommunens borgere, der har 
ideer til bæredygtighedstiltag. På den måde løfter man Rødovrestrategien ud af 
kommunen og giver borgerne en agens og handlemulighed i projektet. 

Opbygning af gensidig tillid udgør en afgørende brik i de succesfulde tiltag  
De succesfulde partnerskaber og samarbejder fremhæver, at den gensidige tillid i 
partnerskabet har været afgørende for succes. Tilliden har været et produkt af to centrale 
ting. Dels har man været enige om en fælles brændende platform. Partnerne er derfor alle 
motiverede af at løse den samme udfordring. Det skaber tillid til, at alle parter løfter i flok. 
Dels har man opbygget tillid i vedvarende projekter over en længere årrække. Derudover 
er tillid også et resultat af gode personlige relationer i projektet.  

Case data viser, at tilliden er vigtig på både strategisk politisk-/ledelsesniveau og på 
operationelt niveau blandt de personer, der til dagligt driver og er involveret i 
aktiviteterne i de regionale udviklingstiltag. Som eksempel kan det succesfulde 
samarbejde om at etablere Kalundborg som uddannelsesby fremhæves. Her har den 
tillidsfulde dialog været vigtig for, at alle har bidraget til løsningen. En dialog, der er et 
resultat af mange års tæt samarbejde mellem de involverede aktører om flere forskellige 
problemstillinger på både politisk-, ledelses- og operationelt niveau.  

MODELLEN SOM ARBEJDSREDSKAB – EKSEMPLER PÅ DIALOGSPØRGSMÅL 

• Hvilke interessenter er involverede? Er alle relevante interessenter involverede i 
tilstrækkelig grad? Bør flere involveres? 

• Hvordan organiserer vi inddragelsen og sikrer tillidsfuld dialog? Hvordan sikres 
opbakning fra ildsjæle og nøgleinteressenter? 

• Afspejles interesser i tiltaget i tilstrækkelig grad i organisering/partnerskab?  

• I hvilken grad er dialog og samarbejde forankret på både politisk, ledelses- og 
operationelt niveau? 
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4.4 RE-KOBLER EKSISTERENDE MED NYE 
RESSOURCER 

De succesfulde regionale udviklingstiltag tager afsæt i og udnytter 
stedbundne ressourcer. Men det kendetegner flere af de effektfulde 
tiltag, at de eksisterende stedbundne ressourcer kobles med nye 

ressourcer. Det sætter gang i en regional udvikling, der kan forløse de lokale 
udviklingspotentialer og bygge ovenpå de eksisterende ressourcer. 

Case data viser således, at de succesfulde regionale udviklingstiltag er kendetegnet ved, 
at de kobler eksisterende ressourcer med nye udefrakommende ressourcer. Det er vigtigt 
at understrege, at ressourcer skal forstås bredt. Det kan fx være økonomisk funding eller 
tilførsel af human kapital i form af viden, kompetencer eller et udefrakommende 
engagement til at ændre en udvikling. En af de interviewede forskere udtrykker i den 
forbindelse, at hvis ikke et tiltag formår at tilføre nye udefrakommende ressourcer til de 
eksisterende, så vil der typisk ikke være nogen mærkbar udviklingseffekt i et 
udviklingstiltag.  

Tøndermarsk Initiativet og Knowledge Hub Zealand er eksempler på tiltag, der succesfuldt 
kobler stedbundne ressourcer og kompetencer med ekstern kapital fra henholdsvis 
Realdania og Novo Nordisk Fonden m.fl. Tøndermarsk Initiativets har således tiltrukket 
over 300 mio. kr. i fondsmidler til lokalområdet. Midler, der skal investeres i at bygge 
ovenpå de natur- og boligressourcer, som findes i området. I tilfældet med Knowledge 
Hub Zealand har de lokale aktører i regi af organisationen og sammen med University 
College Absalon rejst over 200 mio. kr. til at etablere et campus- og vidensmiljø for 
ingeniørstuderende i Kalundborg. 

Tilførslen af nye ressourcer kan også vedrøre nye kompetencer, et nyt blik på en 
udfordring eller energi fra tilflyttere. Det er fx tilfældet med udviklingen af Business Park 
Struer, hvor kommunen tidligt via et samarbejde med NuPark i Holstebro fik tilført viden, 
kompetencer og en driftsmodel, der kunne understøtte etableringen af businessparken. Et 
eksempel i en mindre skala ses også i casen om udviklingen af Silkeborg Kalder, hvor 
kommunen via ekstern bistand fik tilført viden og kompetencer om, hvordan de kunne 
udforme en succesfuld markedsføringsstrategi over for nye tilflyttere med afsæt i 
Silkeborgs stedbundne kvaliteter. 

 

  
  

  

  

  

MODELLEN SOM ARBEJDSREDSKAB – EKSEMPLER PÅ DIALOGSPØRGSMÅL 

• Hvilke nye ressourcer er nødvendige for at aktivere områdets eksisterende 
ressourcer og potentialer?  

• Er der behov for særlige eksterne kompetencer, ekspertise og/eller investeringer?  

• Hvordan får vi tilført og tiltrukket de udefrakommende ressourcer? 
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4.5 SAMTÆNKER OG INTEGRERER FLERE 
UDVIKLINGER 

Data viser samlet set, at flere af de udviklingstiltag, der kan 
karakteriseres som effektfulde, formår at samtænke tiltaget med andre 
initiativer, indsatser og regionale udviklinger.  

En af de interviewede forskere understreger, at det langt fra er tilfældet med alle 
regionale udviklingstiltag. Historien viser således flere eksempler på udviklingstiltag, der 
ikke i tilstrækkelig grad formår at bygge videre på eksisterende regionale udviklinger. Den 
interviewede forsker peger her på, at det særligt kan være en fare ved projekter, der 
baserer sig på ekstern funding. Her kan kravene til at rejse de eksterne midler betyde, at et 
udviklingstiltag ikke i tilstrækkelig grad samtænkes med andre tiltag. I stedet kan tiltagene 
i højere grad komme til at udformes med udgangspunkt i de krav, der er for, at et tiltag 
kan modtage ekstern funding, frem for at samtænke det med den eksisterende udvikling. 

Case data peger på, at det er i sammenkoblingen med andre parallelle tiltag, at et 
udviklingstiltag kan blive mere effektfuldt, end hvad der ellers kunne forventes af et givent 
tiltag. Det gælder bl.a., hvis et tiltag geares med yderligere projektmidler udover dem, der 
ligger i det specifikke udviklingstiltag. I de tilfælde betyder samtænkningen, at tiltagets 
skala og effekt potentielt vokser som konsekvens af samtænkningen med andre 
udviklingstiltag, der i sidste ende har til formål at bidrage til den samme overordnede 
målsætning – fx regional erhvervsvækst.  

Et eksempel på ovenstående er fra fødevareklyngen på Bornholm. Her blev partnerskabet 
og klyngearbejdet finansieret med 5 mio. kr. fra Gourmet Bornholm. Herefter er der blevet 
tilført yderligere midler til understøttende aktiviteter fra Bornholms Landbrug & Fødevarer 
via bl.a. EU struktur- og regionalfondsmidler på næsten 7. mio. kr. Det gav mulighed for at 
samtænke fødevareproduktion med oplevelsesøkonomi i arbejdet med at styrke 
Bornholms position som fødevareø. Gearingen og samtænkningen af tiltagene har ifølge 
interviewpersonerne betydet, at samtænkningen af de forskellige tiltag har gjort 
aktiviteterne i Bornholms fødevareklynge mere vedholdende og effektfulde, da tiltagene 
har kunnet bygge videre på hinandens resultater. På sigt er det planen at udbygge 
produktions- og oplevelsesdelen med supplerende tiltag inden for energi og klima. 
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I andre cases – bl.a. erhvervsudviklingsarbejdet i Ballerup og i Kalundborgcasen, der 
vedrører udvikling af attraktive erhvervsområder og tiltrækning af højtkvalificeret 
arbejdskraft – ses eksempler på samtænkning af erhvervs- og byudvikling. Begge cases er 
eksempler på, hvordan forskellige indsatser supplerer hinanden og styrker den samlede 
regionale udviklingseffekt. I Kalundborg ses det ved, at etableringen af en lokal 
ingeniøruddannelse samtænkes med by- og boligudvikling. Det skal sikre, at Kalundborg 
udover en ingeniøruddannelse kan tilbyde de studerende nyetablerede studieboliger og 
et attraktivt studiemiljø med et kommende studenterhus. Samlet set understøtter arbejdet 
med at tiltrække ingeniøruddannelsen og den efterfølgende indsats med at etablere 
studieboliger, et studenterhus mv. den overordnede indsats med at etablere Kalundborg 
som en attraktiv studieby. 

 

4.6 DYNAMISK OG TILPASNINGSDYGTIG 
De succesfulde regionale tiltag er kendetegnet ved, at de er 
dynamiske og tilpasningsdygtige. Det gælder både på strategisk 
niveau og på operationelt niveau i tiltagenes udmøntning af de 
konkrete aktiviteter. 

Det kendetegner de analyserede cases, at de i alle faser af udviklingsarbejdet er i tæt 
dialog med de samarbejdspartnere og interessenter, der spiller en rolle i at løse 
udfordringen. Med afsæt i den viden og indsigt formår de succesfulde tiltag løbende at 
tilpasse indsatsen og gribe eventuelle nye muligheder, som opstår undervejs i 
udviklingsarbejdet. 

På strategisk og politisk niveau betyder det fx, at tiltagene justeres, når et tiltag møder 
modstand, uforudsete udfordringer eller nye uforløste potentialer. Et eksempel herpå er 
etableringen af BusinessPark Struer i årene efter finanskrisen. Her formåede kommunen i 
kølvandet på Ericssons lukning af den lokale afdeling at bibeholde en række 
arbejdspladser i Struer, der ellers ville have forsvundet – inklusiv en stor del af de højt 
kvalificerede medarbejdere, som Ericsson efterlod. Det lykkedes særligt, fordi man fra 
kommunal og politisk side var villige til lynhurtigt at gå ind i udviklingen af en 
foreningsbaseret driftsmodel med kommunal støtte. Løsningen var i høj grad udtryk for en 
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• I hvilket omfang indarbejder tiltaget eksisterende kommunale, regionale og nationale 
tiltag? Formår tiltaget at bygge ovenpå eksisterende udviklinger?  

• Hvilke andre udviklinger og initiativer kan tiltaget samtænkes med? Politiske 
agendaer såvel som strukturelle udviklinger? 

• Afspejles samtænkningen af tiltag også på organisatorisk niveau? Internt i 
samarbejdet i forvaltningen såvel som eksternt til de andre tiltag? 
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politisk villighed og fleksibilitet til hurtigt at finde en løsning. Også selvom det ikke 
tidligere har været en typisk kommunal kerneopgave at etablere en driftsmodel omkring 
et erhvervslejemål. 

Et andet eksempel på, hvordan de succesfulde tiltag formår at gribe nybrud og 
udviklinger til deres fordel, er fra etableringen af ingeniøruddannelsen i Kalundborg. Her 
lykkedes det de involverede aktører hurtigt at omsætte nye politiske og 
uddannelsespolitiske diskurser, der opstod i 10’erne, til at få medvind til etableringen af 
en lokal ingeniøruddannelse. I praksis formåede tiltaget at tappe ind i den politiske 
diskurs, der opstod i midt 10’erne om et Danmark i balance og et øget fokus på at 
uddanne arbejdskraften der, hvor den er beskæftiget.  

Den dynamiske og tilpasningsdygtige tilgang kommer også til udtryk på operationelt 
niveau. Her viser cases, at kommunerne i de succesfulde udviklingstiltag i flere tilfælde 
opererer ud fra principper, der bl.a. er kendt fra new public governance-begrebet2. Det 
indebærer bl.a., at kommunen i højere grad agerer som samskabende samarbejds- og 
sparringspartner og i mindre grad som en rammesættende- og regelfortolkende aktør.  

I erhvervsfremmesammenhæng kommer det fx til udtryk ved et øget kundefokus, hvor 
kommunerne i højere grad servicerer og understøtter de lokale virksomheder frem for 
blot at tolke gældende regler i myndighedsbehandlingen. Et godt eksempel herpå er 
myndighedsbetjeningen i Nordfyns Kommune, hvor kommunen over en årrække har haft 
fokus på at etablere en stærk servicekultur, hvor kommunen hjælper med at finde en 
løsning på den enkelte virksomheds udfordring.  

De gennemførte cases viser, at den fleksible udmøntning af aktiviteterne i et tiltag i høj 
grad understøttes af en stærk politisk opbakning. Opbakningen diffunderer således ned 
gennem de organisatoriske lag – fra det politiske niveau til den enkelte medarbejder. Det 
understøtter, at tiltagene også på operationelt medarbejderniveau kan agere dynamisk og 
hurtigt tør tilpasse aktiviteterne til de nye muligheder og udfordringer, der opstår.  

 
 

 

2 Osborne, Stephen P. 2006. "The new public governance?" 
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• Har tiltaget autonomi og handlerum til at agere og tilpasse sig nye udviklinger?  

• Hvordan sikrer vi politisk og ledelsesmæssigt, at tiltaget kan agere fleksibelt og agilt 
og spille ind i uforudsete udviklinger/potentialer?  

• Hvordan understøttes en servicekultur i samarbejdet med de lokale virksomheder, 
interessenter, ildsjæle mv.? 
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5. FASE 3 – FORANKRING 
Den tredje og sidste projektfase, som de succesfulde regionale udviklingstiltag 
gennemgår, er forankringsfasen. Data viser overordnet, at de tiltag, der skaber en 
vedvarende effekt, er de tiltag, der formår at omstille sig fra at være et tidsbegrænset 
udviklingsprojekt til et længerevarende driftsprojekt, der påvirker den regionale udvikling 
udover projektperioden. 

Alle de analyserede udviklingstiltag 
gennemgår de to første projektfaser. 
Men det er langt fra alle udviklingstiltag, 
der succesfuldt lykkes med de 
komponenter, der ligger i 
forankringsfasen. Forankringsfasen er 
derfor en fase, der ikke altid betones i 
det regionale udviklingsarbejde. 
Omvendt peger data på, at netop 
forankringsfasen er afgørende, hvis 
tiltagene skal øge deres potentielle 
effekt og skabe et varigt aftryk. Ellers 
ender udviklingsindsatserne med blot at 
blive endnu et projekt, der gør en 
midlertidig forskel, men som ikke formår 
at ændre noget på den lange bane. 

I analysen er der identificeret tre komponenter, der kendetegner de succesfulde regionale 
udviklingsprojekter i forankringsfasen: 

• De har et langsigtet strategisk og strukturelt fokus. 

• De afsætter driftsmidler til medarbejdere og/eller en ekstern driftsorganisation. 

• De kobler til nye tiltag og udviklinger. 

De tre komponenter er tidsmæssigt indplaceret i den afsluttende forankringsfase i den 
regionale udviklingsmodel. Det skyldes, at komponenterne særligt er relevante i den 
afsluttende omstillingsproces, hvor et projekt transformeres fra et udviklingsprojekt til et 
varigt projekt.  

Data viser dog, at de tiltag, der allerede i forberedelsesfasen tager stilling til de 
komponenter, der indgår i forankringsfasen, øger deres sandsynlighed for at skabe en 
reel udviklingseffekt. Fx hvis tiltaget allerede fra begyndelsen har et langsigtet 
tidsperspektiv og forsøger at påvirke nogle af de strukturelle udfordringer, som et givent 
geografisk område er underlagt. Eller ved allerede i forberedelsesfasen at have en plan 
for, hvordan en bæredygtig driftsmodel af et givent tiltag kan tænkes at se ud ved 
projektets afslutning. Ellers er erfaringen, at mange projekter falder på gulvet og ikke 
skaber en varig effekt. 

Langsigtet 
strategisk/strukturelt fokus

Forankring

Afsætter driftsmidler til 
medarbejdere / 

ekstern organisation

Kobler til nye 
tiltag/udviklinger
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I det følgende gennemgås de tre komponenter, der er identificeret i forankringsfasen i de 
succesfulde udviklingstiltag. 

5.1 LANGSIGTET STRATEGISK / STRUKTURELT 
FOKUS 

Succesfuld regional udvikling er sjældent et quick fix. De regionale 
udviklingstiltag, der formår at skabe en varig effekt, er kendetegnet 
ved, at de har et langsigtet fokus. Det gælder både tiltag, der har til 

formål at styrke den lokale bosætnings- og/eller erhvervsudvikling. Det tredje led i det 
strategiske spor for de succesfulde udviklingstiltag omhandler i forankringsfasen, at 
tiltagene arbejder langsigtet strategisk, og at de ofte har fokus på at påvirke de 
strukturelle vilkår, et område er påvirket af. 

Et langsigtet fokus indebærer på den ene side, at tiltagene arbejder over en lang 
tidshorisont. Det er bl.a. tilfældet med Ballerup Kommunes erhvervsudviklingsstrategi, der 
siden 70’erne har haft fokus på at tiltrække videnstunge erhverv inden for bl.a. biotek og 
IKT. I en mindre skala er bosætnings- og markedsføringsindsatsen, Silkeborg Kalder, der 
grundlæggende handler om at tiltrække flere børnefamilier til Silkeborg, et godt 
eksempel på, at en vedholdende indsats over flere år er afgørende for effektskabelsen. 
For Silkeborg Kalder har det styrket tiltagets effekt, at markedsføringsindsatsen har 
arbejdet over flere år i indsatsen med at styrke Silkeborg Kommunes fortælling og gøre 
kommunen mere attraktiv for målgruppen.  

Det langsigtede og strategiske sigte kan også indebære, at tiltagene har et strukturelt 
fokus. Her peger data på, at udviklingstiltagene er særligt effektfulde, hvis de har fokus på 
at ændre på de overordnede strukturer, der påvirker den regionale erhvervsudvikling og 
bosætningsmønstre i et område. Det kan fx være ved at forsøge at styrke rammevilkårene 
for de lokale virksomheder. Det ses bl.a. i udviklingen af en fødevareklynge på Bornholm, 
hvor Bornholms Regionskommune og de lokale aktører via aktiv facilitering i et 
fødevarenetværk er lykkedes med at styrke den lokale fødevareklynge og samarbejdet i 
værdikæden fra jord til bord. At påvirke de strukturelle grundvilkår kan også betyde at 
styrke uddannelsesmulighederne i et lokalområde, som det ses med etableringen af et 
biotek uddannelsesmiljø i Kalundborg eller et styrket maritimt læringsmiljø på EUC Nord i 
Frederikshavn. Begge cases er eksempler på tiltag, der forsøger at styrke udbuddet af 
kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomheder inden for henholdsvis biotek og det 
maritime område. Et sidste eksempel på et strukturelt fokus er i indsatserne med at styrke 
et geografisk områdes samlede værdtilbud til tilflyttere, som det fx ses i Rødovre 
Kommunes bosætningsstrategi. 

Det langsigtede fokus er naturligt vigtigt at have for øje i større initiativer, der arbejder på 
at løse komplekse strukturelle udfordringer over en lang årrække. Alligevel peger data på, 
at det også er en central succeskomponent for initiativer i en mindre skala. Det er fx 
tilfældet i opbygningen af en ny styrket erhvervsservice i Nordfyns Kommune eller ved 
ansættelse af en bosætnings- og tilflytterkonsulent, som det kendes fra bl.a. Bornholm. 
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Begge cases er eksempler på mindre initiativer, hvor et længevarende fokus og 
tidsperspektiv styrker den effekt, som indsatsen skaber. I tilfældet med opbyging af ny 
erhvervsservice i Nordfyns Kommune, da det kræver tid at gennemføre en 
forvaltningsmæssig kulturændring til en mere kundeorienteret myndighedsbetjening. For 
tilflytterservicen er der tale om en indsats, der først skaber sin reelle værdi i udmøntningen 
over tid, hvor borgere løbende tiltrækkes til Bornholm. 

Langsigtet retning kræver politisk konsensus og bred interessentopbakning 
I forlængelse af pointerne fra forberedelsesfasen, så viser data, at det langsigtede 
strategiske fokus kræver opbygning af stærk politisk konsensus og bred opbakning i den 
øvrige interessentkreds, der er involveret i løsningen.  

Det har betydning for, at udviklingskursen fastholdes og ikke ændres fra den ene 
valgperiode til den anden. Data peger også på, at den brede politiske og 
interessentmæssige opbakning har betydning for investeringsvilligheden blandt 
projektpartnere og eksterne investorer. Det er eksempelvis tilfældet i Rødovre Kommune, 
hvor den langsigtede politik på bosætningsområdet skaber en tryghed, der styrker 
investeringsvilligheden blandt de ejendomsdevelopere, der bl.a. har investeret i 
udviklingen af Irmabyen. Betydniningen af den langsigtede strategiske retning og 
politiske opbakning om kursen, ses også i de internationale cases. Det gælder bl.a. i 
Svolvær i Norge, hvor byrådet og forvaltningen i Vågan Kommune har haft fokus på at 
skabe en attraktiv bykerne med respekt for den omkringliggende natur over en 30-40 årig 
årrække. Her har kommunen bl.a. investeret i etablering af kulturhus og omdirrigeret 
trafikken væk fra bykernen. Visheden om den langsigtede strategiske retning har haft stor 
betydning for at skabe den fornødne tillid fra de potentielle investorerer, der 
efterfølgende har investeret i etablering af bl.a. boliger og hoteller i bykernen. 

Afslutningsvis medfører den brede interessent- og politiske opbakning, at det typisk bliver 
lettere at koble en indsats med nye tiltag og knopskyde med nye udviklingstiltag, der kan 
understøtte den langsigtede strategiske indsats med det givne tiltag. Det skyldes igen, at 
den brede opbakning skaber en vished om, at nye tiltag kan bygge ovenpå den 
eksisterende retning, da den ikke ændres fra den ene dag til den anden. 
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• Hvordan arbejder tiltaget ind i en langsigtet strategisk retning?  

• Hvor mange år bør tiltaget virke over, før den potentielle effekt af indsatsen opnås? 

• I hvilket omfang er den langsigtede politiske konsensus sikret? 

• Understøtter tiltaget, at strukturelle udfordringer løses/afbødes? Hvordan? 
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5.2 AFSÆTTER DRIFTSMIDLER TIL 
MEDARBEJDERE/EKSTERN DRIFTSORGANISATION 

De gennemførte casestudier peger på, at de succesfulde 
udviklingstiltag formår at gå fra et tidsbegrænset udviklingsprojekt til 
et driftsprojekt, der forankres internt i eksempelvis forvaltningen eller 

eksternt i sin egen projektorganisation, forening eller lignende. Den sidste komponent i 
det operationelle spor i de succesfulde udviklingstiltag omhandler derfor, at de forankres 
og afsætter midler til en varig driftsmodel. 

Her peger særligt ekspertinterviewene på, at netop den organisatoriske og økonomiske 
forankring ofte overses i de tidlige projektfaser i flere af de regionale indsatser, der 
iværksættes. Fx ved at de ikke tidligt har en vision eller økonomisk plan for, hvordan en 
indsats med tiden kan overgå fra at være et udviklingsprojekt til et organisatorisk og 
økonomisk bæredygtigt driftsprojekt. 

I størstedelen af de analyserede cases er det ikke tilfældet, at der fra begyndelsen har 
været en plan for en fremtidig driftsmodel. I stedet viser data, at driftsmodellen typisk 
udvikles undervejs i projektet. Omstillingen fra udviklings- til driftsprojekt er i sig selv også 
en indikator for, at et projekt understøtter en positiv effekt på det ønskede område.  

Alligevel viser data, at det at afsætte midler og forankre et udviklingsprojekt i en varig 
driftsmodel er afgørende for at øge et tiltags varige effektskabelse og indhente de 
potentielle positive effekter, der er ved et tiltag.  

Et godt eksempel på, at driften kan være en udfordring, ses i casen om etablering af et 
virkelighedstro maritimt læringsmiljø på EUC Nord. Formålet hermed var at understøtte 
adgangen til kvalificerede faglærte for virksomheder i den lokale maritime klynge. I 
projektet byggede EUC Nord i samarbejde med de lokale virksomheder i den maritime 
klynge, de omkringliggende kommuner og regionen et 1:1 mock-up af et skib til at 
understøtte praksisnær undervisning. Projektet sluttede i praksis med etableringen af 
selve skibet. Herfra har en af hovedudfordringerne været, at der ikke har været afsat 
ressourcer til den efterfølgende løbende udvikling af understøttende 
undervisningsmateriale. Det har betydet, at projektet stadig rummer et uforløst potentiale 
for endnu mere virkelighedsnær undervisning af faglærte til den maritime sektor. 

Et eksempel på, hvordan etableringen af en varig driftsmodel understøtter projekternes 
effektskabelse, er facilitatororganisationen Knowledge Hub Zealand. Her var fokus i 
Knowledge Hub Zealands første projektperiode at understøtte etableringen af et stærkt 
uddannelses- og vidensmiljø for bioscience i Kalundborg. I dag har organisationen i 
højere grad til formål at understøtte den fortsatte udvikling af Kalundborg som 
uddannelsesby og facilitere projektsamarbejder mellem kandidatstuderende og lokale og 
regionale virksomheder. 

Herudover kan nævnes en række cases, hvor projekterne forankres internt i kommunen 
eller i en finansieret partnerskabsmodel, der sikrer, at tiltaget kan virke over længere 
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tidsperioder. Eksempler på dette er forankringen af ”Silkeborg Kalder” kampagnen, som 
en del af kommunens generelle bosætningsindsats. Et andet eksempel er foreningen 
work-live-stay i Region Syddanmark, der finansieres via medlemsbidrag, tilkøbsydelser for 
medlemmerne, offentlige tilskud og projektfinansiering fra EU. 

Driftsmodellen kan med fordel afspejle interessentkredsen 
En læring fra de analyserede cases er, at driftsmodellen med fordel kan afspejle den 
partnerskabskreds, der har en interesse i den givne regionale udfordring, som det fx er 
tilfældet med Knowledge Hub Zealand og work-live-stay. Det understøtter, at tiltagene 
kan udnytte interessentkredsens samlede ressourcer og økonomiske midler. Samtidig 
øger det interessentgruppens ejerskab til udfordringen og dermed også incitamentet til at 
bidrage til løsningen. 

 

 

 

 

 

 

5.3 KOBLER TIL NYE TILTAG/UDVIKLINGER 
Den sidste komponent, der karakteriserer de succesfulde regionale 
udviklingstiltag, er, at de knopskyder med nye understøttende tiltag. I 
flere tilfælde er de succesfulde tiltag med til at starte en positiv 
udviklingsspiral, eller også er de selv et resultat af andre succesfulde 
tiltag.  

Et godt eksempel på et tiltag, der understøtter en positiv udvikling, og selv er et resultat af 
den, er Knowledge Hub Zealands bidrag til etableringen af et biotek uddannelsesmiljø i 
Kalundborg. Tiltaget står således på skuldrene af mange års samarbejde i bl.a. 
Kalundborg Symbiosen. Samtidig bidrager tiltaget i sig selv til en positiv udvikling i 
området. Senest har virksomheden Chr. Hansen etableret sig i Kalundborg, private 
investorer har investeret i studieboliger, og AP Pension har lavet en rammeaftale med 
Kalundborg Kommune om at indgå i den fremtidige byudvikling i området. Seneste 
knopskydning, der er resultatet af en række parallelle indsatser i Kalundborg, er planen 
om at færdiggøre 3. etape af Kalundborgmotorvejen. 
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• Hvordan kan tiltaget forankres udover projektperioden?  

• Hvordan organiseres den fremtidige drift? Skal tiltaget forankres internt eller 
eksternt? 

• Hvilke og hvor mange ressourcer skal afsættes til at drive tiltaget på den lange bane? 

• Hvem og hvordan finansieres driftsperson/organisation? Har vi allerede nu tilsagn 
om ressourcerne? 
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Regional udvikling sker i et samspil mellem tiltag, der skubber i samme retning 
De samlede data viser, at regional vækst og udvikling sjældent kan tilskrives et enkelt 
tiltag. Positiv regional udvikling er derfor ofte konsekvensen af en række parallelle 
udviklingsindsatser, der i samspil medvirker til at ændre en udvikling i et givent område. 

På den ene side viser data, at det kendetegner de succesfulde tiltag, at de knopskyder 
med nye understøttende udviklingstiltag. At initiativerne medfører nye understøttende 
indsatser kan i sig selv tolkes som et udtryk for, at tiltagene understøtter en positiv 
udvikling.  

På den anden side viser casestudierne også, at der ligger et vigtigt arbejde i at sikre, at de 
nye udviklingstiltag kobler sig på et eksisterende tiltag og bygger ovenpå udviklingen. 
Det kræver en koordinering og dialog mellem de involverede aktører på tværs af 
tiltagene. På kommunalt niveau sker det via en tæt dialog imellem de forskellige 
involverede forvaltninger. Det kan også ske via den løbende dialog mellem aktørerne i det 
partnerskab, der er med til at drive det konkrete udviklingstiltag, eller de netværk, der har 
været opbygget omkring løsningen af et tiltag.  

Data viser, at ledelses- og politisk opbakning er en medvirkende faktor til, at koordinering 
og tilkobling af nye tiltag lykkes. Det gælder både i tilfælde, hvor koordineringen om 
koblingen med nye initiativer sker internt mellem aktører på tværs af forvaltninger eller 
eksternt med andre aktører og organisationer. Samlet set understøtter det, at eksisterende 
udviklinger og nye tiltag i højere grad arbejder i samme retning og i fællesskab 
understøtter effektskabelsen på tværs af regionale udviklingstiltag. 
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• Hvilke eksisterende tiltag kan indtænkes, så det understøtter tiltagets udvikling og 
formål?  

• Hvilke nye tiltag kan iværksættes for at understøtte den igangsatte udvikling? 

• Skal tiltaget iværksættes i regi af den eksisterende organisering, eller kræver det 
etablering af sit eget selvstændige udviklingsinitiativ? 
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6. OVERFØRBARHED FRA DE GENNEMFØRTE 
CASESTUDIER 
De gennemførte casestudier rummer en række udviklingstiltag, der kan anvendes og/eller 
tjene som inspiration til aktører, der arbejder med regional udvikling. De gennemførte 
casestudier kan tilgås i case bilaget. Men i hvilken grad kan disse tiltag direkte overføres 
fra en kontekst til en anden? Det forhold vil blive berørt i det følgende kapitel. 

Udviklingstiltagenes kritiske komponenter skal ”oversættes” når de flyttes fra en 
geografisk kontekst til en anden 
Det er en central pointe ved den udviklede model for regional udvikling, at et tiltag 
sjældent kan overføres 1:1 fra et sted til et andet. Hvis tiltag fra de gennemførte 
casestudier skal overføres fra en geografisk kontekst til en anden, så bør det kritisk 
gennemgås i forhold til ovenstående komponenter, så det sikres, at tiltaget i videst muligt 
indtænker og indarbejder de vigtigste komponenter for tiltagets succes. Eksempelvis 
kræver overførslen af en succesfuld model for erhvervsservice i Nordfyns Kommune til en 
anden kommune, at de centrale succeskomponenter for Nordfyns model også 
addrereseres i den kommune, der ønsker at implementere tiltaget. Det betyder i den her 
sammenhæng, at det er centralt, at der i den nye kommune opbygges en stærk politisk 
konsensus til det valgte tiltag, da den politiske og ledelsesmæssige opbakning er 
afgørende for den kulturændring, der har været på operationelt embedsmandsniveau. 
Hvis ikke den politiske opbakning findes lokalt, så vil Nordfyns model for en fleksibel og 
kundrerettet erhvervsservice, ikke opnå den samme succes i den implementerende 
kommune, som i Nordfyns Kommune. 

Denne grundtanke om, at et tiltag skal forholde sig til de centrale komponenter for et 
tiltags succes – fx lokal politisk tilslutning, når det overføres fra et sted til et andet går igen 
på tværs af af de gennemførte casestudier. Både de større og de mindre tiltag. 

Den direkte overførbarhed falder i takt med at tiltagenes skala stiger 
Analysen viser, at den direkte overførbarhed af tiltag falder i takt med tiltagenes skala. Det 
betyder, at de mindre tiltag i mindre grad bør tage højde for alle de oplistede 
kompenenter for at kunne overføres succesfuldt fra et sted til andet sammenlignet med de 
store tiltag nederst i typologien, der i højere grad skal indtænke alle komponenter fra den 
regionale udviklingsmodel. Det forhold er illustreret i figuren nedenfor. 
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Kompleksiteten i overførbarhed set i forhold til typologi for regionale udviklingstiltag  

 

 
Med afsæt i den tværgående analyse er det vores vurdering, at særligt de mindre tiltag i 
de gennemførte casestudier kan overføres fra en geografisk kontekst til en anden. Der skal 
dog fortsat tages højde for de mindre tiltags kritiske succeskomponenter, så de bliver 
oversat og addresseres hos den aktør, der implementerer det nye tiltag. For de større 
tiltag er den direkte overførbarhed mindre. Her ligger overførbarheden i højere grad i den 
læring, som casestudierne giver om, hvordan de forskellige identificerede komponenter 
skal indtænkes, når et geografisk område eksempelvis arbejder med strategisk udvikling 
af erhvervsmæssige styrkepositioner eller by-, opland- og landdistriksudvikling.  
Eksempelvis ved, at et tiltag skal tage afsæt i de særlige stedbundne kvaliteter, netværk og 
ressourcer, som findes i et givent område, når et nyt tiltag skal udvikles. I modsætning til at 
forsøge at kopiere virkemBornholm Fødevareklynge eller Rødovre Kommunes 
bosætningsstrategi, som en løsning på en erhvervs- eller bosætningsudfordring. De større 
tiltag kan dog stadig tjene som inspiration til principper og overordnede tilgange, som 
regionale udviklingsaktører kan anvende i deres fremtidige arbejde.  

Denne forståelse af overførbarhed på tværs af tiltagenes skala gælder både for de danske 
og de internationale cases. 

Potentiel effekt stiger i takt med skala 
Den tværgående analyse af cases viser endvidere, at den potentielle effekt af de regionale 
udviklingstiltag stiger i takt med tiltagenes skala og kompleksitet. Det indebærer, at de 
tiltag, der ligger i den nedre del af typologien for regionale udviklingstiltag typisk rummer 
et større potentiale for at skabe en omfattende varig effekt. Det betyder dog ikke, at de 
mindre udviklingstiltag ikke også kan have en positiv effekt for et lokalområdes udvikling.  
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Ofte har de mindre tiltag dog en mere fokuseret og afgrænset effekt på en særlig del af en 
udfordring. Som eksempel kan nævnes Silkeborg Kalders bosætningsarbejde, hvor 
indsatsen fokuserer på at tiltrække et særligt segment af borgere til byen i modsætning til 
de større byudviklingstiltag, der på flere planer forsøger at ændre de grundlæggende 
strukturelle vilkår, der er for bosætning i et område. Et eksempel på et af de større 
udviklingsinitiativer med en større og mere omfattende effekt på den lokale udvikling er 
Knowledge Hub Zealands arbejde med at etablere en ingeniøruddannelse i Kalundborg. 
Her ses effekten både ved, at etableringen af ingeniøruddannelsen har styrket tiltrækning 
af studerende til byen og højtuddannet arbejdskraft for de lokale virksomheder. Men også 
ved at styrke hele vidensmiljøet omkring biotekklyngen i Kalundborg. Dertil kommer de 
positive effekter for den samlede byudvikling Kalundborg, hvor tiltaget bl.a. forsøger at 
gøre Kalundborg attraktiv at bosætte sig i for de studerende på nye uddannelser og 
derigennem skabe en positiv bosætningsspiral, hvor flere borgergrupper bliver tiltrukket 
af byen. 

For yderligere viden om de enkelte cases konkrete effekter og resultater henvises til de 
enkelte cases i casekataloget.  
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7. UDVIKLINGSTENDENSER I DEN REGIONALE 
UDVIKLING 
Som en del af de gennemførte ekspertinterviews er de identificerede komponenter og 
modellen for succesfuld regionale udvikling blevet diskuteret ift. fremtidige 
udviklingstendenser. Det primære formål med denne del af arbejdet har været at 
undersøge, hvilke udviklingstendenser der i fremtiden vil præge den regionale udvikling, 
herunder også modellens robusthed over for nye tendenser. 

Helt grundlæggende viser de gennemførte interviews med forskere og eksperter på 
området, at komponenterne i modellen for succesfuld regional udvikling også kan 
forventes at vægte i fremtidens regionale udviklingsarbejde. 

Nuværende stærke strukturelle grundvilkår forventes at fortsætte 
De gennemførte interviews viser, at fremtidens udviklingstendenser i høj grad vil afspejle 
de strukturelle udviklinger, der på nuværende tidspunkt påvirker den regionale udvikling. 
Forventningen er overordnet, at flere af de udviklingstendenser, vi kender i dag, vil 
fortsætte og blive forstærket i fremtiden.  

De tendenser, der er identificeret i ekspertinterviewene, der i fremtiden (fortsat) vil påvirke 
den regionale udvikling, er: 

• Fortsat styrkelse af den nuværende center/periferi udvikling med vækst i store byer 
og lokale provinscentre 

• Områders geografiske placering og deres infrastrukturelle position vil i fremtiden 
fortsat udgøre et centralt grundvilkår i den fremtidige regionale udvikling. 

• Fortsat omstilling til videnssamfund med stigende behov for højt kvalificeret 
arbejdskraft i hele landet. Omstillingen til videnssamfund (og derfor ikke kun i den 
tertiære sektor, som tidligere forventet) kommer også til udtryk i hele 
produktionssektoren, hvor kompetencebehovene vil være stigende på tværs af alle 
faggrupper. 

• Afspejling og forstærkning af ovenstående tendenser i prisudviklingen på 
boligmarkedet. 

De tendenser, forskerne peger på, er i høj grad en fortsættelse af de strukturelle kræfter, 
der i de seneste mange år har påvirket den regionale udvikling. Ifølge forskerne vil de 
regionale udviklingstiltag derfor fortsat skulle operere inden for denne ramme i fremtiden.  

Styrket digital infrastruktur rummer et disruptivt potentiale 
Flere af interviewpersonerne peger dog på, at styrkelsen af den digitale infrastruktur (og til 
dels også den fysiske) vil få en vigtig betydning for den fremtidige regionale udvikling. 
Den styrkede digitale infrastruktur rummer potentialet til både at styrke og mindske 
betydning af ovenstående stedbundne strukturelle grundvilkår. 
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På den ene side mindsker den styrkede digitale infrastruktur betydningen af, at 
arbejdskraften bor tæt på den fysiske arbejdsplads, da arbejdet i stigende omfang vil 
kunne udføres fra et hjemmekontor eller lignende. På den måde mindskes betydningen af 
geografisk nærhed til en arbejdsplads og betydningen af den fysiske infrastruktur. 

På den anden side betyder afkoblingen af arbejdsplads og arbejdssted, at betydningen af 
et geografisk områdes stedbundne kvaliteter får stigende betydning for 
bosætningsmønstre. Fx ved at borgere kan bosætte sig uden for de store byer i områder 
med stærke naturressourcer, selvom arbejdspladsen ikke ligger lige rundt om hjørnet 
(eller omvendt i områder med et attraktivt byliv). Styrkelsen af den digitale infrastruktur vil 
derfor potentielt øge betydningen af et geografisk områdes evne til at accentuere dets 
stedbundne kvaliteter – hvad end de handler om et attraktivt bymiljø eller flot natur. 

Forskerne beskriver i forlængelse af denne tendens, at Covid-19 pandemien har 
medvirket til at blotlægge den fremtidige udvikling. Og samtidig har pandemien i sig selv 
accelereret ovenstående udviklingstendenser med mere hjemmearbejde og stigende 
interesse for at bosætte sig uden for de største byer. 

Stærke strukturer øger betydningen af det regionale udviklingsarbejde 
De gennemførte forskerinterview indikerer, at det i fremtiden bliver stadigt vigtigere at 
arbejde langsigtet strategisk i det regionale udviklingsarbejde. Det gælder både i 
arbejdet med at arbejde op imod og forsøge at ændre nogle af de ovennævnte 
strukturelle grundvilkår. Men også i arbejdet med at styrke betydningen af de stedbundne 
lokale ressourcer. 

Der ligger således en stor regional udviklingsopgave i at sikre politisk kontinuitet om den 
valgte retning.  Koblingen af ressourcer og det langsigtede perspektiv understøtter, at 
aktørerne vil kunne påvirke de strukturelle kræfter beskrevet ovenfor, som det regionale 
udviklingsarbejde er underlagt. Samtidig understøtter politisk kontinuitet og en langsigtet 
retning den eksterne investeringslyst, så de lokale ressourcer kan kobles med 
udefrakommende ressourcer. Det styrker muligheden for at udnytte de lokale stedbundne 
ressourcer og de potentialer, de rummer, i en fremtid, hvor geografiske områders 
stedbundne styrkepositioner forventes at blive stadig vigtigere i det regionale 
udviklingsarbejde.   

Som følge af den fortsatte udvikling til et videnssamfund på tværs af sektorer vil det ifølge 
forskerne i fremtiden fortsat også være vigtigt, at de regionale udviklingsindsatser har 
fokus på og understøtter lokale virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft. 

En sidste strukturel faktor, som de regionale udviklingstiltag i fremtiden i stigende omfang 
bør have blik for, er at arbejde for at styrke den fysiske, men i særlig grad også den 
digitale infrastruktur. Netop styrkelsen af digital infrastruktur rummer et stort frisættende 
potentiale med afkoblingen af bopæl og fysisk arbejdsplads. En styrket digital infrastruktur 
kan derfor øge betydningen af et områdes stedbundne kvaliteter i det regionale 
udviklingsarbejde, så et geografisk område i mindre grad vil være påvirket af de 
beskrevne strukturelle kræfter. Strukturelle kræfter, der uanset den øgede digitalisering 
både nu og i fremtiden fortsat vil påvirke det regionale udviklingsarbejde. 
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Offentlige aktører som samskabere og samarbejdspartnere  
Som beskrevet i denne rapport er det kendetegnende for de succesfulde udviklingstiltag, 
at de formår at løse de identificerede udfordringer via stærke netværk, partnerskaber og 
dialog med de berørte interessenter.  

De interviewede forskere forventer, at denne udvikling vil forstærkes i fremtiden. De 
forventer at se en stigende udvikling mod, hvad der bredt set omtales som new public 
governance og kommune 3.0. Det betyder, at kommuner og andre offentlige aktører i 
fremtiden vil få en voksende rolle som samskabere, samarbejds- og sparringspartnere i 
det regionale udviklingsarbejde.  

Videre uddybes det, at kommunen på operationelt niveau i stigende omfang vil indtage 
en rolle som ”playmaker”, der formår at koble de ressourcer og komponenter, der gør, at 
et udviklingstiltag bliver effektfuldt. På et politisk strategisk niveau medfører det, at rollen 
som netværkspolitiker, der kan aktivere og koble lokale ressourcer og fællesskaber, bliver 
stadigt vigtigere i det regionale udviklingsarbejde. 

Den regionale udviklingsmodel i et fremtidigt perspektiv 
Som en afsluttende perspektivering viser de gennemførte udviklingsinterview, at de 
komponenter, der er identificeret i modellen for regional udvikling, også i fremtiden 
forventes at udgøre kernen i de tiltag, der kan karakteriseres som effektfulde.  

Forventningen er dog, at arbejdet med at koble stedbundne ressourcer med 
udefrakommende ressourcer i det regionale udviklingsarbejde bliver stadigt vigtigere. 
Det sker som følge af den øgede betydning af, at områder betoner og udnytter deres 
stedbundne potentialer. Endvidere indikerer data, at indsatsen mod at styrke et 
geografisk områdes strukturelle grundvilkår og det langsigtede strategiske arbejde vil 
blive endnu vigtigere i fremtidens regionale udviklingsindsatser.  

I denne indsats forventer vi med afsæt i data, at betydningen af de offentlige aktørers rolle 
som netværksdanner, samskaber og samarbejdspartner vil vokse i fremtidens regionale 
udviklingsarbejde. Det gælder på både på politisk, ledelsesmæssigt og 
medarbejderniveau. 

 






