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Regionaludvikling og regionaludviklingspolitik 
er i dag et komplekst område, som adskiller 
sig markant fra den situation vi befandt os i 
i slutningen af 1950erne, dengang den første 
Egnsudviklingslov blev vedtaget i Danmark. I 
dag er regionalpolitik under indflydelse af såvel 
internationale faktorer, sektorpolitikker og i 
vores region de grænseoverskridende samar-
bejdsinitiativer.

 I dette nummer af Pluk præsenteres resul-
taterne fra Interregprojektet ‘Emerging Attrac-
tion’ og en international konference, der blev 
gennemført med udgangspunkt i forsknings-
gruppen for regional økonomi og udvikling 
på Institut for Grænseregionsforskning i juni 
2015.
 Emnet for konferencen var ‘Regional udvik-
ling i en international kontekst’, med fokus på 
regionale, grænseoverskridende og internatio-
nale forholds betydning for vækst og udvikling. 
Konferencen var den 18. i rækken af ‘Uddevalla 
Symposier’, der startede i slutningen af 1990er-
ne i den vestsvenske by Uddevalla på initiativ 
af den lokale Højskole – i dag University West.
 Symposiet bragte omkring 100 forskere fra 
en lang række lande og mange forskellige in-
stitutioner til Sønderborg. Konferencen var op-
bygget omkring en række temaforelæsninger, 
hvor centrale problemstillinger for fremtidens 
regionaludvikling blev diskuteret, f.eks. globale 
innovationsnetværk, nærhedsprincippets be-
tydning for områders udvikling, og human-
kapitalens betydning for vækst og udvikling.
 Sidstnævnte er også en central problemstil-
ling i Interregprojektet ‘Emerging Attraction’ 
der netop fokuserede på, hvordan kvalifice-
ret arbejdskraft kan tiltrækkes og fastholdes i 
grænseregionen. Det er velkendt, at fremtidens 
væksterhverv ikke i samme grad som hidtil vil 
findes i den traditionelle industri, men snarere i 
avanceret vidensbaseret produktion og service, 
som kræver højtspecialiserede kompetencer. 

Temanummer om Uddevalla Symposium 
2015 og Emerging Attraction

Andreas P. Cornett

18TH UDDEVALLA SYMPOSIUM 2015

REGIONAL, NATIONAL, CROSS BORDER AND INTERNATIONAL 
FACTORS FOR GROWTH AND DEVELOPMENT

REGIONAL DEVELOPMENT IN 
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Uddevalla 
Symposium 

2015   
                     

1. Prof. Cristiano Antonelli, University of Torino and Collegio Carlo Alberto, Italy
2. Dr. Georgeanne M. Artz, Iowa State University, USA
3. Prof. Dan Breznitz, Univeristy of Toronto, Canada
4. Prof. Johannes Bröcker, Christian-Alberchts-Universität zu Kiel, Germany
5. Prof. Cristina Chaminade, Lund University, Sweden
6. Prof. Yvonne von Friedrichs, Mid Sweden University, Sweden
7. Prof. Henrik Halkier, Aalborg University, Denmark
8. Prof. Simona Iammarino, London School of Economics, UK
9. Prof. Franz W. Kellermanns, University of North Carolina – Charlotte, USA
10. Prof. Ram Mudambi, Temple University, USA
11. Prof. André Torre, National Institute for Agronomic Research, Paris, France

www.symposium.hv.se

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11.

101466_PLUK-2015-2_.indd   3 27/09/15   10:50



4 Pluk september 2015

Uddannelser, der kan levere den type arbejds-
kraft ligger som oftest i centerregionerne, og 
hvor de findes i mindre urbaniserede områ-
der, tiltrækkes de nyuddannede ofte af det mere 
varierede udbud af arbejdspladser i de større 
by-regioner.
 Denne problemstilling er således kernen 
i Interregprojektet, der blev gennemført i et 
samarbejde mellem Fachhochschule Flens-
burg, Europaunivesität Flensburg samt Mads 
Clausen Instituttet og Institut for grænseregi-
onsforskning ved Syddansk Universitet i Søn-
derborg. Projektet bestod af 3 delprojekter 
(arbejdspakker):
1. Udarbejde og afprøve et omfattende re-

krutteringskoncept på grundlag af en sy-
stematisk analyse af den forventede mangel 
på højtuddannede samt af de grænsenære 
universitetstilbud. Endelig sigtes der på at 
skabe en organisatorisk basis for en bære-
dygtig videreførelse af aktiviteterne.

2. Denne arbejdspakke er delt op i to delpro-
jekter, rekrutteringen udefra gennem opfø-
relse af en one-stop-shop til identificering 
og opfyldelse af virksomhedernes behov i 
regionen samt rekrutteringen indefra gen-
nem forøgelse af de studerendes mobilitet 
mellem universiteter samt erhverv og uni-
versiteterne imellem.

3. En PhD.-skole med temaet ‘Er den dansk-ty-
ske grænse stadig en skillelinje – og hvorfor?’ 
Projektet har til formål at styrke det græn-
seoverskridende forskningssamarbej de gen-
nem konkrete projekter, f.eks. analysen af 
grænseoverskridende klynger og innova-
tionsprocesser.

Det er netop resultaterne fra sidstnævnte ar-
bejdspakke, der danner grundlaget for artik-
lerne i denne udgave af Pluk. Resultater, der 
også blev præsenteret på Uddevalla Symposiet 
i juni måned.

Den første artikel, skrevet af ph.d-studerende 
Rannveig Edda Hjaltadóttir, handler om ‘Græn-
seoverskridende samarbejde om innovation’. Det 
konstateres bl.a., at innovationssamarbejdet 
over grænsen er begrænset, men at der  findes 
lovende eksempler på trods af eksistensen af 
barrierer, såsom manglende kendskab til virk-
somheder i nabolandet. I den sammenhæng 
er det naturligvis vigtigt at holde sig for øje at 
virksomheders relationer, også når det gælder 
samarbejde om innovation, i høj grad er funk-
tionelt bestemt og derfor måske ofte sprænger 
den regionale kontekst, når det gælder videns-
søgning og udviklingssamarbejde.

Den næste artikel ‘Er det en god ide at tiltrække 
kvalificeret arbejdskraft til kommuner udenfor 
de større byområder i Danmark?’ analyserer 
emnet fra arbejdsmarkedssiden. Ph.d-stude-
rende Nino Javakhishvili-Larsen ser nærmere 
på tiltrækning af højt kvalificerede tilflyttere 
til kommuner uden for de større byområder. 
Ifølge artiklen er tiltrækning af højtkvalifice-
rede vigtigt, ikke kun for virksomhederne, men 
også for at sikre den fremtidige beskæftigelse 
for den lokale arbejdskraft, der allerede er bo-
siddende i kommunen. Det er især vigtigt i en 
periode præget af omstrukturering i erhver-
vene, hvor den eksisterende økonomiske basis 
er under pres. Hvilket er hvad vi oplever i dag.
 Det sidste bidrag ser nærmere på den lokale 
og regionale udbudsside af human kapital. Kan 
det lokale og regionale kvalifikationsniveau 
forbedres gennem regionale uddannelsestil-
bud, eller vil disse blot udskyde afvandringen 
af talenterne til efter uddannelsen afslutning. 
I artiklen ‘At studere i den dansk-tyske græn-
seregion: valg af uddannelser, studietilfredshed 
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og sandsynligheden for at blive eller forlade re-
gionen efter endt studietid’ giver Maike Simon, 
der ligeledes er ph.d.-studerende i ‘Emerging 
Attraction’ projektet ved Flensborg Universitet 
et indblik i, i hvor høj grad og hvordan lokale 
uddannelser kan øge den regionale humanka-
pital. Blandt resultaterne er det vigtigste måske, 
at mange studenter ikke vurderer sandsynlig-
heden for at blive i regionen særligt højt, både 
af familiemæssige og jobrelaterede hensyn. Det 
første antyder, at relevante uddannelser ikke 
er en tilstrækkelig betingelse for at fastholde 
studenter fra andre regioner. Det andet peger 
på, at en relevant aftagerstruktur i erhvervslivet 
er en nødvendig betingelse for fastholdelse af 
den skabte humankapital.
 Alle tre artikler understreger, at en helheds-
orienteret indsats er nødvendig for at sikre, 
at de enkelte initiativer har positive effekter, 
der også kommer regionen til gode. Diskus-
sionerne og resultaterne præsenteret på Ud-
devalla Symposiet i Sønderborg bekræftede, at 
der ikke er tale om et unikt problem i vores 
region, men derimod er der tale om et generelt 
træk i udviklingen internationalt.
 Projekter og konferencer kan kun være en 
begyndelse til en regional omstillingsproces, 
det er kun det lange og ofte seje træk, der giver 
resultater. I så henseende er de dansk-tyske In-
terreg initierede uddannelser, der har overlevet 
næsten 20 år efter støtteperiodens afslutning 
et eksempel på vedholdende og bæredygtige 
initiativer, der har sat sine spor på det regionale 
arbejdsmarked, selv om mange dimittender 
også efterfølgende har forladt regionen.

 De to initiativer, der har dannet grundlag 
for nærværende temanummer af Pluk, vil da 
også fremover præge aktiviteterne på Alsion. 
Den fælles ph.d-gruppe fortsætter arbejdet 
også efter EA-projektets ophør i forsommeren 
2015, og forskningsgruppens medlemmer på 
SDU Alsion vil intensivere arbejdet med re-
gionaløkonomiske problemstillinger i et plan-
lagt Center for regional økonomi og udvikling, 
hvor også andre fagmiljøer, der arbejder inden-
for forskningsfeltet, vil blive inddraget.

Andreas P. Cornett er pro-
fessor ved Institut for Græn-
seregionsforskning og var 
leder af forskningsgruppen 
for regional økonomi og 
udvikling. Hans forskning 
omfatter sammenlignende 
økonomiske integrationspro-
cesser, regional konvergens 
og divergens, regional udvikling og vækstproces-
ser. Andreas’ e-mail er cornett@sam.sdu.dk
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Billedpluk fra Uddevalla Symposium 
afholdt på Alsion i Sønderborg,  
11.-13. juni 2015
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Introduktion
Når det handler om innovation er Danmark 
og Tyskland blandt de bedste i Europa. Der er 
dog store forskelle mellem de enkelte regioner 
i begge lande, og faktisk ligger nogle regioner 
under EU gennemsnittet for innovationsresul-
tater. Sønderjylland og Slesvig-Holsten er netop 
nogle af de regioner, hvis innovationsscore, som 
det kaldes i forskning og administration, ligger 
under det europæiske gennemsnit.
 Årsagerne til regionernes dårlige placering 
er blandt andet begrænset investering i forsk-
ning og udvikling, et lavt uddannelsesniveau 
samt en lav beskæftigelsesandel i højteknologi-
ske fremstillingsvirksomheder og vidensinten-
sive tjenester. Disse resultater er bekymrende 
for begge regioner, når vi tager i betragtning, 
hvor vigtig innovation menes at være for øko-
nomisk vækst. Innovation driver økonomisk 
vækst på forskellige måder, herunder: øget 
produktivitet, hvor nye teknologier giver mere 
output med mindre input, nye produkter eller 

tjenester som giver konkurrencefordele og ny-
tænkning inden for markedsføring, som skaber 
nye markeder.
 Som følge heraf har der været øget fokus på 
grænseoverskridende samarbejde og innova-
tion. Den grundliggende ide er, at grænseregio-
ner kan opnå bedre innovationsresultater, hvis 
parterne samarbejder og således gør brug af 
hinandens forskellige kompetencer. Virksom-
hederne vil få flere mulige partnere at vælge 
imellem og bedre muligheder for at finde en 
partner med de helt rigtige kompetencer. Des-
uden giver grænseoverskridende samarbejde 
adgang til en bredere vifte af viden, hvilket er 
en fordel for innovationsprojekter.
 De fleste forskere er enige om, at geografisk 
afstand påvirker negativt, ikke kun sandsyn-
ligheden for samarbejde, men også vidensfor-
midling og læring mellem partnere. I græn-
seoverskridende samarbejde er det ikke kun 
geografiske afstande, som kan være en hin-
dring. I det følgende bliver mulige hindringer 

Grænseoverskridende 
samarbejde om innovation

Rannveig Edda Hjaltadóttir

I de seneste årtier har talrige projekter haft fokus på at øge samarbejdet over den 
dansk-tyske landegrænse. De fleste projekter har enten fokuseret på samarbejde 
mellem offentlige institutioner eller været såkaldte platformprojekter, som har til 
formål at skabe netværk mellem virksomheder på tværs af grænsen. Forsknings-
projektet, Grænseoverskridende innovationssamarbejde, som artiklen her er baseret 
på, undersøger hvilke faktorer, der påvirker virksomheders valg af samarbejds-
partnere i forbindelse med innovationsprojekter. I den forbindelse undersøger 
projektet, hvordan landegrænsen mellem Danmark og Tyskland påvirker valgene, 
og i hvor høj grad grænsen udgør en barriere for innovationssamarbejde mellem 
virksomheder i grænselandet.
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beskrevet og opdelt i fire kategorier af afstande: 
geografisk afstand, regional afstand, love og 
regler og partnerafstand (se figur 1).
 Forskningsprojektet benytter som helhed 
forskelligt datamateriale til at vurdere det 
grænseoverskridende innovationssamarbejde 
mellem virksomheder i Sønderjylland og Sles-
vig-Holsten. Her indgår data fra patentansøg-
ninger, interviews og rapporter fra tidligere 
projekter i regionen.
 Resultaterne præsenteret her bygger hoved-
sagelig på interviews med seks informanter, 
hvis jobmæssige tilknytning til regionen gør, 
at de har ekspertviden om samarbejde mellem 
virksomheder i grænselandet. Tre eksperter 
er fra Danmark og tre fra Tyskland. De kom-
mer endvidere fra forskellige brancher og har 
deltaget i et stort antal grænseoverskridende 
projekter.
 Generelt har der været en stigning i samar-
bejdet over grænsen, men eksperterne er enige 
om, at særligt innovationssamarbejde stadig er 
en sjældenhed, selvom grænsen mellem Dan-
mark og Tyskland efterhånden har været åben 
i mange år. Samtidig mener de, at der findes 
store muligheder for at samarbejde på tværs 
af grænsen, og at det er vigtigt for regionens 
økonomiske vækst at bruge disse muligheder. 
Grænsen i sig selv samt forskellene mellem be-

folkningerne og regionerne står dog stadig til 
hinder for samarbejde.

Geografisk afstand
Geografisk afstand forstås ikke blot som det 
konkrete antal kilometer, der er mellem part-
nere. Væsentligt er derimod de omkostninger, 
der er forbundet med samarbejdet, dvs. direkte 
omkostninger ved at møde hinanden og den 
tid, det tager.
 Geografisk afstand vurderes i den hen-
seende ikke til at være en vigtig barriere for 
grænseoverskridende samarbejde i området. 
Der er forholdsvis korte afstande mellem 
partnere og infrastrukturen giver generelt 
kort transporttid. Grænsen er endvidere åben 
og uden tidskrævende kontrol. Hvis en øget 
kontrol ved grænsen bliver genoptaget, hvilket 
bliver diskuteret i denne tid, kan det selvføl-
gelig give kødannelse og derfor også stigende 
omkostninger ved grænseoverskridende sam-
arbejde.
 Forskning har vist at transporttid på under 
en time ikke har stor indflydelse på virksom-
heders tendens til at samarbejde. Med længere 
transporttid falder tendensen derimod hurtigt, 
og er der mere end halvanden times afstand 
mellem parterne, skal der være markant mer-
værdi i at vælge en partner så langt væk. Det 

Afstand i grænseoverskridende samarbejde

Geografisk afstand

−  Tid og omkostning af 
afstand mellem partnere

− Tilgængelighed 

Regional afstand

−  Samarbejde over  
grænsen

−  Business karakteristikker
− Forvaltningsformer
− Forskning
− Uddannelse

Lov og regler

− Formelle love og regler
−  Traditioner og  

arbejdsregler
−  Forståelse af lovgivning 

og EU regler

Partner afstand

− Sprog og kultur
− Industri
−  Virksomhedstype, stør-

relse, struktur, viden, …
−  Tillid, personlig forbin-

delse

Figur 1. Model for afstande i grænseoverskridende samarbejde

101466_PLUK-2015-2_.indd   8 27/09/15   10:50



Pluk september 2015 9

kunne f.eks. være hvis samarbejdspartneren 
har en bestemt viden eller hvis der i forvejen 
er et godt personligt forhold mellem partnerne.

Regional afstand
Regional afstand har at gøre med, hvor meget 
de to regioner ligner hinanden. Her fokuse-
res på eksisterende samarbejde over grænsen, 
generelt kendskab til mulige partnere i det 
andet land, samt ligheder og uligheder af for-
retningsområder. I forhold til innovation udgør 
vidensformidling og samarbejde om forskning 
og uddannelse væsentlige faktorer. Desuden 
er tilpasning af love og regler samt adgang til 
oplysninger og støtte til at etablere samarbejde 
over grænsen væsentligt.
 Samarbejde om innovation kan være kræ-
vende. Der er mange udfordringer og omkost-
ninger forbundet med usikkerhed, hvilket kræ-
ver meget af deltagerne. Det kan være en ekstra 
udfordring, at partnerne kommer fra forskel-
lige lande og derfor skal virksomhederne se 
en merværdi i at vælge en udenlandsk partner 
frem for en partner fra eget land. Merværdi 
optræder f.eks. hvis en virksomhed eller orga-
nisation på den anden side af grænsen besid-
der ekspertviden, som ikke findes på ens egen 
side af grænsen. Det samme angår adgang til 
markeder eller ressourser.
 Det er derfor vigtigt for samarbejdet, at 
der findes et kendskab til mulige partnere på 
den anden side af grænsen. Generelt skaber 
øget samarbejde mere kendskab og opbygning 
af yderligere netværk. Det vil sige, at andre 
grænseoverskridende projekter og aktiviteter 
understøtter innovationssamarbejdet. I den 
dansk-tyske grænseregion har de mange sam-
arbejdsprojekter over de senere år opbygget et 
styrket kendskab mellem regionerne. Dog er 
eksperterne enige om, at manglende kendskab 
til mulige partnere for innovationsprojekter 
stadig udgør en barriere.
 Forretningsområder giver os en antydning 
af, i hvor høj grad to regioner matcher hin-

anden, og hvor de evt. kan opveje og spille 
sammen med hinandens mangel af viden el-
ler ressourcer. Ifølge eksperterne er der nogle 
nøgleområder, hvor Sønderjylland og Slesvig-
Holsten passer rigtigt godt sammen. Det drejer 
sig om logistik, særligt transport af fødevarer, 
om innovation indenfor industrielle produk-
tionsvirksomheder og om fødevareindustrien 
generelt. Eksperterne mener, at der også fin-
des muligheder indenfor grøn energi, men at 
partnere indenfor vindenergi i Slesvig-Holsten 
desværre er en mangelvare. Derfor kigger dan-
ske virksomheder helt til Hamborg, Bremen 
og lande som Holland og England for at finde 
partnere. Her har vi et eksempel på, at efter-
spørgslen på specialviden vejer tungere end 
den geografiske afstand.
 Forskelle i forvaltningsformer i grænse-
landet kan i nogle tilfælde hindre samarbej-
det mellem offentlige institutioner. Det kan så 
indebære, at virksomheder ikke får nok oplys-
ninger og støtte til at etablere grænseoverskri-
dende samarbejde. Her vurderer eksperterne, 
at der kun er tale om mindre og overkomme-
lige problemer.
 Hvad angår forskning har der f.eks. været 
en del grænseoverskridende projekter de se-
nere år, og forskere og virksomheder har øget 
samarbejdet og dermed vidensformidlingen 
over grænsen. Universiteterne i Flensborg og 
SDU i Sønderborg har i over 10 år uddannet 
kandidater med dobbelt-diplom, og i dag er 
der også grænseoverskridende samarbejde 
om at uddanne eksperter til energisektoren. 
Det har også været på tale, at lærlinge inden-
for håndværksfagene skulle kunne tage deres 
praktik på den anden side af grænsen. Det er 
dog ikke lykkedes at skabe en varig løsning. 
Den regionale afstand mellem Sønderjylland 
og Slesvig-Holsten har her vist sig at være for 
stor.
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Love og regler
Virkeliggørelsen af EU’s indre marked og ind-
førelsen af de fire friheder, dvs. fri bevægelig-
hed af mennesker, varer, tjenester og kapital, 
indebar en standardisering af love og regler, 
som har haft indflydelse på muligheden for 
grænseoverskridende samarbejde i Europa. 
Alligevel udgør forskellene mellem dansk og 
tysk lovgivning stadig hindringer for grænse-
overskridende samarbejde. Det gælder f.eks. 
skatteregler og forsikring af medarbejdere, 
men også mindre ting som regler om farven 
på sikkerhedshjelme og udløbsdato på et eksa-
mensdiplom. Eksperterne mener, at det største 
problem er manglede viden og oplysninger om 
forskelle, og at oplysninger ikke altid er tilgæn-
gelige på begge sprog. Nogle gange kan små 
forskelle give store problemer.

Partnerafstand
Partnerafstand handler om, hvor godt de virk-
somheder, der er med i de enkelte innovations-
projekter, passer sammen og hvilken forskelle 
blandt dem, der kan skabe barrierer. Sprog og 
kultur, samt tillid og virksomhedens egenart 
er blandt de faktorer, som har vist sig at være 
afgørende for grænseoverskridende innovati-
onssamarbejde.
 Her var eksperterne enige om, at bedre 
kendskab til dansk fra tysk side og tysk fra 
dansk side ville være gavnligt for samarbejdet 
over grænsen. Nogle mente også, at engelsk 
i stigende grad kan anvendes som det sprog 
partnerne kommunikerer på. De fleste mente, 
at kulturforskelle generelt ikke er en uoverkom-
melig barriere i samarbejdet. Befolkningerne i 
grænselandet er i stand til at tilpasse sig hin-

Modtagere af dansk-tysk innovationspris 2014 Rettighedshaver: IHK Flensburg.
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anden. Andre pegede dog på, at kulturforskelle 
og manglende sprogfærdigheder kan virke som 
barrierer for at påbegynde et grænseoverskri-
dende samarbejde, men at de ikke volder de 
store problemer, når projekterne vel at mærke 
er startet op. Sprog og kultur er altså afstande, 
som mange tror vil udgøre problemer, men 
som i praksis sjældent gør det.
 Ifølge nogle af eksperterne er den største 
hindring for samarbejde i grænselandet, at 
langt de fleste virksomheder i begge regioner 
er små med under 10 medarbejdere. Mange af 
de små virksomheder har ikke overskud til at 
deltage i samarbejde og særligt ikke grænse-
overskridende samarbejde, som er mere kræ-
vende end at arbejde med lokal partner.

Barriere for dansk-tysk 
innovationssamarbejde
Overordnet viser resultaterne af undersøgel-
sen, at innovationssamarbejde over grænsen 
er begrænset. Samtidigt må det påpeges, at 
der findes gode eksempler, og at de mange of-
fentlige projekter har skabt grundlag for mere 
samarbejde over den dansk-tyske grænse. De 
vigtigste barrierer, som er blevet identificeret, 
er mangel på kendskab til virksomheder i det 
andet land og den høje andel af små virksom-

heder i regionerne, som mangler ressourcer til 
grænseoverskridende samarbejde.
 Næste skridt i forskningsprojektet er at 
interviewe ledere i virksomheder, som har 
deltaget i grænseoverskridende innovations-
projekter i regionen. Det skal give et indblik 
i – og en bedre forståelse af – grundene til, at 
virksomheder vælger/ikke vælger partnere fra 
nabolandet. Det skal også belyse de barrierer, 
som påvirker samarbejdet, særligt hvad angår 
partnerafstand. Dernæst vil projektet analy-
sere oplysninger fra patentdata, hvor ansøgere 
kommer fra Danmark og Tyskland, for på den 
måde at undersøge omfanget af innovations-
samarbejde mellem de to lande.

Rannveig Edda Hjalta-
dóttir er ph.d.studerende 
på Institut for Grænseregi-
onsforskning, Syddansk Uni-
versitet i Sønderborg. Hen-
des ph.d.projekt er en del af 
Interreg 4A projektet “Emer-
ging Attraction”. Rannveig 
forsker og underviser i sam-
menhænge mellem regional 
udvikling og innovationssamarbejde. Rannveigs 
e-mail er: reh@sam.sdu.dk
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Introduktion
Opfattelsen af, at arbejdskraftens bevægelig-
hed spiller en afgørende rolle for løsning af 
problemerne med arbejdsløshed og regional 
udvikling, herunder udvikling af den lokale 
økonomi uden for de større byer, nyder bred 
politisk opbakning. Det viser sig, at tilgangen 
af kvalificeret arbejdskraft er af afgørende be-
tydning for den lokale beskæftigelse i land-
distrikter og udkantskommuner, samt at 
indpendling og tilflytning af højtkvalificeret 
arbejdskraft overvejende har positiv effekt på 
beskæftigelsesmulighederne i yderområderne.
 Arbejdskraftens bevægelighed er afhængig 
af faglige færdigheder og af lokalisering og kan 
enten have en positiv eller en negativ indvirk-
ning på den lokale beskæftigelse. Tilgang af ny 
arbejdskraft i form af pendling eller tilflytning 
vil enten kunne føre til lavere omkostninger 
og udvidelse af produktionen og dermed nye 
jobmuligheder for den lokale befolkning; men 
indpendlere og tilflyttere vil også kunne er-
statte lokale medarbejdere og dermed føre til 
en nedgang i den lokale beskæftigelse.

 Arbejdskraftens bevægelighed tager to for-
mer: pendling og tilflytning. Den enkeltes valg 
mellem at pendle eller at flytte afhænger i høj 
grad af jobmuligheder og arbejdsløsheden i den 
nuværende bopæls nærområde. Undersøgelser 
peger på, at beslutningen om at pendle eller 
flytte afhænger af lønforskelle, beskæftigelses-
muligheder samt den individuelle risikovurde-
ring. Folk pendler så længe, der er en velfærds-
gevinst ved at tage jobbet i et andet geografisk 
område. Arbejdskraftens bevægelighed beror 
derfor på den individuelle vurdering af forven-
tet indtægt, transportudgifter, og i nogle tilfæl-
de boligpriser. Nedenfor redegør vi for hvordan 
det fremgår af vores undersøgelser, at indpend-
lere og tilflyttere med forskellige kvalifikationer 
enten får positiv eller negativ indflydelse på de 
lokale arbejdstageres jobmuligheder. Der skel-
nes i den forbindelse mellem højt kvalificeret, 
faglært og ufaglært arbejdskraft.

Geografi og Udvikling
Indenrigsministeriet og senere Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter har siden kommu-

Er det en god ide at tiltrække kvalificeret 
arbejdskraft til kommuner udenfor 
de større byområder i Danmark?

Nino Javakhishvili-Larsen

Bidrager arbejdskraftens mobilitet til udvikling af den lokale økonomi i landdi-
strikter? Artiklen er baseret på resultater fra et forskningsprojekt, der undersøger 
betydningen af arbejdskraftsbevægelser. Undersøgelsen har særligt fokus på yder-
kommunerne i Danmark. Når en person pendler eller flytter til en kommune, vil 
det så øge eller forværre beskæftigelsesmuligheder for de erhvervsaktive beboere, 
der allerede bor i kommunen? 
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nalreformen i 2007 opereret med en kategori-
sering af de enkelte kommuner som by-, mel-
lem-, land- eller yderkommuner baseret på 14 
forskellige socioøkonomiske indikatorer1. Op-
delingen af kommuner i fire forskellige typer 
spiller en afgørende rolle i den regionalpolitiske 
debat og anvendes således som udgangspunkt 
for den årlige rapportering til Folketinget om 
udvikling i landdistrikterne. Hver kommune 
beskrives ud fra de 14 indikatorer og katego-
riseres dermed i fire socioøkonomiske typer 1) 
bykommuner 2) mellemkommuner 3) land-
kommuner og 4) yderkommuner. Fordelingen 
af de danske kommuner på disse fire typer 
fremgår af kort 1.
 I det følgende fokuseres på resultaterne af 
forskningen for landdistrikter og kommuner 
udenfor de større byområder, idet disse i den 
aktuelle debat er placeret centralt i diskus-
sionen om et balanceret Danmark. Gruppen 
af landkommuner omfatter mellemstore byer 
med 20.000-99.000 indbyggere og mindre byer 
med færre end 20.000 indbyggere. Der er 30 
kommuner i gruppen af landkommuner, og 
disse repræsenterer baglandet til de større byer. 
Der er 17 kommuner i gruppen af yderkom-
muner. Disse kommuner er geografisk place-
ret relativt langt fra de større byer og omfatter 
således de små øer og den vestlige og nordlige 
kystlinje i Danmark (jf. kort 1).

Arbejdskraftens bevægelighed mellem kom-
munerne og tilpasningsevne over for ændrin-
ger i de lokale arbejdsmarkeder afhænger af 
den makroøkonomiske udvikling. Vores forsk-
ning dækker perioden 2006-2011. Den periode 
var økonomisk set en af de mest dynamiske pe-
rioder i Danmarks nyere historie. I 2006-2007 

1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter indførte i 
2013 en mere nuanceret kategorisering, der tager sit 
udgangspunkt i sogne og ikke kommuner, men på 
grund af manglende data på sogneniveau blev data 
på kommuneniveau anvendt.

nåede dansk økonomi et højdepunkt med en 
vækstrate på 3,4 procent. Arbejdsløsheden var 
lav, prisen på fast ejendom var høj og voksende, 
levevilkårene var i top og valutaen stabil. I peri-
oden fra 2008 begyndte den globale finansielle 
krise at påvirke den danske økonomi, hvilket 
førte til en recession med en negativ vækst 
på -5,7 procent i 2009. Den finansielle krise 
blev grundlaget for en økonomisk omstruk-
turering i Danmark, en forandringsproces, 
der fortsat er i gang og hvis direkte virkning 
viser sig i beskæftigelsen. I perioden 2008-10 
forsvandt således 140.000 arbejdspladser, især 
inden for industri og bygge og anlæg. Krisen 
ramte gruppen af ufaglærte hårdest. På den 
baggrund bliver faglighed og kompetencer af-
gørende faktorer for at kunne konkurrere på 
det nye arbejdsmarked. De makroøkonomiske 

Kort 1

Kilde Regional- og landspolitisk 
redegørelse 2012, Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter
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tendenser, arbejdskraftens bevægelighed og de 
lokale socioøkonomiske forhold, der gør sig 
gældende i de forskellige typer af kommuner, 
er tydeligvis tæt knyttet sammen og indvirker 
gensidigt på hinanden.
 I periode 2006-2011 var den samlede vækst 
i beskæftigelsen således negativ i de fleste kom-
muner bortset fra Ballerup, Billund, Herlev og 
Vallensbæk. Indpendling gav i perioden et po-
sitivt vækstbidrag i de fleste byer og mellem-
kommuner samt i landkommuner. Når man 
sammenligner indpendling med tilflytning, 
kan det gøres gældende, at en arbejdstagers 
valg i højere grad afhænger af de mere lang-
sigtede muligheder på det lokale arbejdsmar-
ked, idet en tilflytter i højere grad binder sig til 
det lokale arbejdsmarked ved at tage en større 
engangsomkostning i forbindelse med mobi-
litet for at få job i kommunen. Indpendling er 
derimod i højere grad kendetegnet ved at have 
højere løbende mobilitetsomkostninger, men 
den enkelte binder sig ikke på samme måde 
til det lokale arbejdsmarked. I næste afsnit vi-
ses resultaterne for disse to forskellige typer 

af arbejdskraft på de lokale arbejdsmarkeder i 
landkommuner og yderkommuner.

Forskningsresultater
Vores forskningsresultater viser, at arbejds-
kraftens bevægelighed er en afgørende faktor 
for at sikre en optimal fordeling af faglighed 
og kompetencer på arbejdsmarkedet. Kom-
munernes forskelligheder med hensyn til kul-
tur og normer kan betyde, at arbejdskraftens 
mobilitet gennem indpendling eller tilflytning 
har forskellige effekter i forskellige regionale 
sammenhænge. Resultaterne, som det fremgår 
af tabel 1 nedenfor, peger netop i den retning 
og understøtter dermed betydningen af de 
regionale sammenhænge, når effekten af ar-
bejdskraftens bevægelighed i et interregionalt 
perspektivt indgår i den økonomiske model.
 Resultaterne viser desuden, at særlig den 
kvalificerede arbejdskraft har betydning, idet 
det dog afhænger af afstanden til byer og by-
områder. I landdistrikter og yderområder er 
tilstrømningen af faglært arbejdskraft afgø-
rende for at opbygge et grundlag for den lokale 

Tabel 1

Højtkvalificerede Faglærte Ufaglærte

Tilflytter Indpendler Tilflytter Indpendler Tilflytter Indpendler

Lokale beskæf-
tigede i land-
kommuner

Højtkvalificeret

Faglærte 0.0542*
(2.36)

Ufaglærte -0.0370*
(-2.14)

-0.0684*
(-2.16)

Lokale beskæf-
tigede i yder-
kommuner

Højtkvalificeret 0.00237***
(5.58)

0.0233***
(4.05)

0.0000764**
(2.66)

0.000429*
(2.35)

0.00121***
(21.56)

Faglærte 0.00749***
(4.40)

-0.000124*
(-2.43)

-0.000701*
(-2.47)

0.00502***
(57.66)

Ufaglærte 0.00743***
(4.77)

0.00457***
(39.10)

Kilde: Model udviklet af forfatter, bygget på data fra Danmarks Statistik.

Forklaring: Ingen effekt Positiv effekt Negativ effekt

101466_PLUK-2015-2_.indd   14 27/09/15   10:50



Pluk september 2015 15

beskæftigelse. I byer og byområder er betyd-
ningen af tilstrømning af faglært arbejdskraft 
mindre udtalt. Her er det primære grundlag 
for udviklingen af den lokale beskæftigelse og 
vækst tæt forbundet med klyngeeffekten gene-
relt.
 Resultaterne viser en positiv effekt af højt-
kvalificerede tilflyttere i kommuner udenfor de 
større byområder. Betydningen af ufaglærte el-
ler faglærte tilflyttere giver et mere blandet bil-
lede. I visse tilfælde har faglærte og ufaglærte 
tilflyttere en positiv rolle i opbygningen af et 
øget beskæftigelsesgrundlag for de lokale ar-
bejdstagere, mens virkningen af tilflytning i an-
dre tilfælde er ubetydelig eller direkte ne gativ.
 De grønne celler i tabel 1 viser, hvor en til-
flytning af faglærte har en positiv effekt på den 
lokale beskæftigelse i landdistrikter og kom-
muner udenfor de større byområder. Gule cel-
ler viser, hvor der er negative effekter af tilflyt-
ning af ufaglærte på de lokale arbejdspladser 
i yderområder. Grå celler i tabellen viser, hvor 
der ikke kan påvises en effekt.

Konklusion
Tiltrækning af højt kvalificerede tilflyttere til 
kommuner udenfor de større byområder er 
en udfordring, men ifølge resultaterne af vo-
res forskning samtidig også meget vigtig for 

at sikre en fortsat beskæftigelse af den lokale 
arbejdskraft, der allerede er bosiddende i disse 
kommuner. Det peger i retning af, at man i en 
proces præget af omstrukturering i mere ud-
satte områder, vil være afhængig af tilgang af 
arbejdskraftsressourcer udefra, hvilket specielt 
synes at gælde højtuddannede. Resultaterne 
peger på, at der ud fra et fordelingspolitisk per-
spektiv om et balanceret Danmark er mulighe-
der for at understøtte den lokale beskæftigelse 
ved at tilføre nye arbejdsmarkedsressourcer til 
kommuner udenfor de større byområder.
 Denne atikel baserer sig på Artiklen “La-
bour mobility and local employment: building 
a local employment base from labour mobi-
lity?” 2014 af Amjad Naveed, Nino Javakhis-
hvili-Larsen og Torben Dall Schmidt.

Nino Javakhishvili-Larsen, 
Ph.d.-studerende ved Insti-
tut for Grænseregionsforsk-
ning, Syddansk Universitet. 
Hendes ph.d.projekt er en 
del af Interreg 4A projektet 
“Emerging Attraction”. Nino 
forsker i betydningen af hu-
mankapital i regionaløko-
nomiske problemstillinger, udkantsregioner og 
grænseregioner. Ninos e-mail er nino@sam.sdu.dk
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Indledning
Der er en lang tradition for grænseoverskri-
dende uddannelser i den dansk-tyske grænse-
region. I februar 2013 kunne Flensborg Uni-
versitet og Syddansk Universitet fejre to årtiers 
tæt grænseoverskridende samarbejde inden for 
videregående uddannelser. Gode minder, ud-
fordringer og resultater fra de sidste 20 år blev 
udvekslet ved den lejlighed. Det hele begyndte i 
studieåret 1992/1993, hvor 68 studerende star-
tede på den første grænseoverskridende ud-
dannelse ved Syddansk Universitet, Campus 
Sønderborg, finansieret af EU-Interreg I. I dag 
er der omkring 1100 studerende indskrevet på 

de grænseoverskridende uddannelser indenfor 
management, europæiske studier, sprog, kom-
munikation og medier.
 Generelt er de videregående uddannelser 
blevet en sektor præget af stadig større kon-
kurrence. Derfor er det vigtig at forstå de fak-
torer, der påvirker de studerendes beslutning 
om valg af uddannelse og studiested. Det er en 
generel opfattelse, at en passende kombination 
af marketingstiltag kan give konkurrencemæs-
sige fordele på uddannelsesmarkedet. Med ud-
gangspunkt heri, rettedes undersøgelsen mod 
at vurdere og udvikle den fælles markedsføring 
af universiteterne.

At studere i den dansk-tyske grænseregion: 
Valg af uddannelser, studietilfredshed 
og sandsynligheden for at blive eller 
forlade regionen efter endt studietid

Maike Simon og Katharina Pohl

Denne artikel giver et indblik i en spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på 
de grænseoverskridende uddannelser. Baggrunden for undersøgelsen var 20-års 
jubilæet for de grænseoverskridende uddannelser, der udbydes i samarbejde mel-
lem Flensborg Universitet og Syddansk Universitet. Artiklen tager udgangspunkt 
i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse foretaget indenfor rammerne af Inter-
reg4A-projektet “Emerging Attraction” i 2013, som havde til formål at modvirke 
manglen på højtuddannede i den dansk-tyske grænseregion. Spørgeskemaunder-
søgelsen omfattede studerende fra Syddansk Universitet, Campus Sønderborg, og 
Flensborg Universitet. Den dækkede valg af uddannelse, universitet, studieplads 
og studietilfredshed. Derudover havde vi fokus på, om de studerende følte sig vel-
forberedte (og velinformerede) og havde kendskab til det regionale arbejdsmar-
ked. Ville de studerende blive i regionen efter endt uddannelse?
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 Derfor blev de studerende først bedt om 
at besvare spørgsmål om deres valg af uddan-
nelse, universitet og studiested:

•  Hvilke medier / kanaler har været relevante 
i din søgning efter oplysninger om din nu-
værende uddannelse?

•  Hvilke bevæggrunde har påvirket din be-
slutning om at indskrive dig på din nuvæ-
rende uddannelse?

Derefter blev tilfredsheden med studiet un-
dersøgt:

•  Hvor tilfreds er du med din uddannelse og 
service på universitetet?

•  Hvilke færdigheder og viden føler du er 
blevet forbedret i løbet af din nuværende 
studietid?

Evnen til at tiltrække og fastholde dygtige 
medarbejdere er afgørende for virksomheder, 
der overvejer, hvor de skal placere sig. Det er 
vigtigt at forfremme og udvikle fremtidens fag-

lærte medarbejdere på et tidligt tidspunkt for 
at sikre, at behovet for kvalificeret arbejdskraft 
i regionen kan imødekommes. På trods af på-
stande om mangel på arbejdskraft i den dansk-
tyske grænseregion, synes der alligevel at være 
problemer med at finde specifikke jobs til folk. 
Vi var derfor interesserede i, om de studerende 
følte sig velforberedte (og velinformerede) om 
deres fremtidige karrieremuligheder. Konkret 
blev følgende spørgsmål stillet:

•  Hvor godt forberedt føler du dig med hen-
syn til praktiske færdigheder?

•  Hvor godt informeret føler du dig om po-
tentielle fremtidige arbejdsgivere?

•  Hvordan opfatter du din egnethed til det 
regionale arbejdsmarked?

Spørgeundersøgelsen blev gennemført i for-
bindelse med Interreg4A-projektet “Emerging 
Attraction”, et fælles initiativ mellem fire aka-
demiske institutioner i region Syddanmark og 
Schleswig-K.E.R.N.
 Undersøgelsen omfattede studerende fra 

Billede 1: Syddansk Universitet, Campus Sønderborg (kilde: SDU)
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Syddansk Universitet og Flensborg Univer-
sitet, som blev indskrevet på de dansk-tyske 
uddannelser BA / BSc International Manage-
ment Studies, BA-int. / SPRØK, BSc European 
Studies, BA Modern Languages og Intercul-
tural Communication, MA / MSc Internatio-
nal Management, MSc Management Studies, 
Cand.merc.int., MA og MSc European Studies, 
MA Kultur-Sprache-Medien, og MA Business 
Communication og Communication Design.
 317 elever (svarprocent: 16%) besvarede 
spørgsmålene i en online undersøgelse i 2013. 
I gennemsnit var 25 % af de adspurgte mænd, 
75 % var kvinder. Gennemsnitsalderen for de 
adspurgte var 24,1 år. De studerendes nationa-
litet er inddelt i to grupper: nationale (66 %) 
og internationale (34 %) studerende. Det må 
antages, at gruppen “internationale” også om-
fatter tyske studerende, der studerer i Danmark 
og danske studerende, der studerer i Tyskland. 
Næsten to tredjedele af de adspurgte studerede 
i deres hjemland. Undtagelser finder vi i ud-
dannelserne BA Modern Languages og Inter-
cultural Communication og European Studies 

(bachelor- og kandidat): På disse studier er 
andelen af de adspurgte studerende, der har 
forladt deres hjemland for at studere næsten 
90 %.

Nogle resultater
Søgning efter informationer
De fleste af de adspurgte (76 %) har brugt uni-
versiteternes hjemmesider eller uddannelsens 
hjemmeside for at finde informationer om 
uddannelserne. Nævneværdigt er interessen 
for personlige erfaringer og ansigt til ansigt 
kommunikation med universiteterne og/eller 
uddannelseskoordinatorerne. 58 % af de stude-
rende ville have sat pris på informationsarran-
gementer organiseret af studerende på skolerne 
og åbent hus arragementer på universiteterne 
som led i deres beslutningsproces. 38 % af de 
adspurgte ville have været interesseret i en 
study try-out på universitetet. Interessant er det 
også, at de sociale netværk har ringe betydning: 
Kun 15 % af de adspurgte studerende havde 
fundet universiteternes Facebook sider rele-
vante, og kun 3 % af alle adspurgte svarede at 

Billede 2: Campus Flensborg (kilde: Emerging Attraction)
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de ville gerne have været informeret via Twitter 
om deres studie.

Valg af studie
Fire hovedgrunde for valg af studie blev frem-
hævet: 87 % af alle adspurgte angiver mulighe-
den for at lære sprog, 82 % angiver, at alle eller 
dele af deres studier var på engelsk, 69 % så på 
muligheden for at opnå en dobbelt grad fra 
Flensborg Universitet og Syddansk Universitet 
og 65 % på uddannelsens tværfaglighed.

Studietilfredshed
Når det kommer til studietilfredshed, er sproget 
igen et vigtigt parameter: 74 % af de adspurgte 
var tilfredse med tilbuddet om undervisning 
på engelsk, 64 % var tilfredse med muligheden 
for at lære et nyt sprog som en integreret del 
af studieordningen. Holdstørrelsen (65 %) og 
muligheden for at komme i kontakt med in-
ternationale studerende (67 %) var også vigtige 
parametre. Kritikken rettede sig hovedsageligt 
mod kategorierne “samarbejde” og “arbejds-
markedet”. Den førstnævnte kategori omfat-
tede områder som samordning af reglerne 
mellem partneruniversiteter (39 %), kontak-
ten med de studerende fra partneruniversitetet 
(43 %), og tilgængeligheden eller manglen på 
samme af offentlig transport til partneruniver-
sitetet (39 %). Sidstnævnte refererer til hjælp til 
at finde praktikophold (48 %) og universite-
ternes samarbejde med potentielle fremtidige 
arbejdsgivere (63 %).

Forbedrede færdigheder og kompetencer
Derudover satte spørgeskemaundersøgelsen 
fokus på forbedrede færdigheder og viden 
om specifikke områder: 77 % af de adspurgte 
studerende fandt deres viden om deres ud-
dannelsesområde meget forbedret, 74 % un-

Billede 3: At studere i den dansk-tyske grænseregion 
(Kilde: Emerging Attraction)

Billede 4: Studerende krydser grænsen (kilde: Emerging Attraction)
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derstregede, at de havde forbedret sig interkul-
turelt – og 69 % havde forbedret deres sproglige 
kompetencer. De fleste af de studerende mente 
også, at de havde forbedret deres evne til at 
arbejde selvstændigt (64 %). Ligeledes mente 
64 %, at deres evne til at præsentere ideer for et 
publikum var forbedret og 62 % så fremskridt i 
deres evne til at arbejde i teams. Generelt viste 
undersøgelsen, at mere end halvdelen af de stu-
derende følte, at de havde gjort fremskridt på 
alle de undersøgte områder. Eneste undtagelse 
var “kvalifikationer med fokus på praktiske 
færdigheder”, hvor kun 28 % mente at spore 
fremgang.

Sandsynlighed for at blive eller forlade 
regionen
65 % af de studerende oplyste, at det var usand-
synligt, at de ville blive i regionen på grund 
af venner og / eller familie. Forklaringen kan 
være, at 63 % af de adspurgte ikke troede på 
muligheden for at finde arbejde i regionen 
efter endt uddannelse. Dette var især tilfæl-
det for kandidatstuderende (71 %). Det lokale 
nabomarked syntes ikke særligt lovende for 
et stort antal af de adspurgte med hensyn til 
fremtidsperspektiver (40 %) og jobmuligheder 
for internationale kandidater (40 %). Samtidig, 
var et ret højt antal studerende – op til 33 % – 
ikke i stand til at sige noget om dette. Faktisk 
ønskede 79 % mere information om ledige stil-
linger i regionen. Derudover var et stort flertal 
af de adspurgte studerende interesseret i prak-
tik hos regionale arbejdsgivere (82 %), besøg 
på virksomheder (81 %), og mulighed for at 
skrive deres speciale i samarbejde med lokale 
virksomheder (72 %). Men kun beskedne 18 % 
af de adspurgte forventede at vende tilbage til 
den dansk-tyske grænseregion efter at have fået 
erfaringer andre steder fra.

Konklusion
Undersøgelsen har vist, at de studerendes for-
ventninger i forhold til deres uddannelse og 
indholdet af kurser i høj grad bliver opfyldt: 
Det store flertal af de studerende i Sønderborg 
og Flensborg understregede, at den røde tråd 
er kursernes internationale orientering og den 
internationale atmosfære på campus. Undersø-
gelsen viste også, at der er plads til forbedrin-
ger, især med hensyn til adgang til oplysninger 
om praktikophold og job i grænseregionen, 
samt tilgængeligheden af partneruniversitet 
(f.eks. offentlig transport, kontakt med stude-
rende fra partneruniversitet).
 I mellemtiden har forskellige aktører taget 
affære: f.eks. store platforme såsom Danfoss 
Center of Global Business på Campus Søn-
derborg og små platforme såsom Boat Camp i 
Flensborg bringer virksomhederne, akademi-
kere og studerende sammen. Pendlerbusser ta-
ger studerende på tværs af grænsen, og på den 
grænseoverskridende uddannelse Management 
Studies (bachelor- og kandidat) ved Internatio-
nal Institute of Management på Flensborg Uni-
versitet er semesterperioden for uddannelsen 
blevet tilpasset internationale standarder.

Maike Simon er Ph.d.-stu-
derende ved Europa-Univer-
sität Flensburg  og med i 
gruppen af Ph.d.-studerende 
der arbejdede i Interreg4A-
projektet “Emerging Attrac-
tion”. Maikes e-mail er mai-
ke.simon@uni-flensburg.de

Katharina Pohl er ansat ved 
Europa-Universität Flensburg  
og arbejdede i Interreg4A-
projektet “Emerging Attrac-
tion” indenfor marketing. 
Katharinas e-mail er pohl@
europa-uni.de
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sider, er redigeret af professor Emmanuel Brunet-
Jailly fra University of Victoria, i tæt samarbejde 
med et internationalt team of regionale forskere, 
blandt hvilke lektor Olivier Walther fra Institut 
for Grænseregionsforskning (IFG) har redigeret 
det afrikanske indhold.
 Bogen behandler flere dansk relaterede om-
råder, heriblandt Østgrønland og Hans Ø samt 
Færørerne. Artiklen om øen Rockall i Nordatlan-
ten, som både United Kingdom, Irland, Island og 
Danmark på vegne af Færøerne gør krav på, er 
skrevet af lektor Martin Klatt fra IFG.

Border Disputes: A Global Encyclopedia
ISBN 978-1-61069-023-2 (ABC-CLIO, Santa Barbara)

 Med 14 kapitler fra førende forskere indenfor 
feltet fokuserer bidragene på en diskussion af:

• Hvad er de innovative potentialer i oplevel-
sesbegrebet i planlægning og forretningsud-
vikling?

• Hvilke ændringer kan oplevelsesbegrebet be-
tyde for styring af by- og regionaludviklingen?

• Stedets betydning i oplevelsesøkonomien – og 
vice versa.

Bogen er redigeret af Anne Lorentzen fra Institut 
for Grænseregionsforskning, Karin Topsø Larsen 
fra Center for Regional og Turismeforskning, og 
Lise Schrøder fra Aalborg Universitet. Bogen er 
et resultat af et mangeårigt samarbejde indenfor 
et åbent internationalt forskningsnetværk under 
‘Regional Studies Association’. 

Den globale encyklopædi  
om verdens grænsestri-
digheder er publiceret af 
ABC CLIO. Encyklopæ-
dien er beregnet til gym-
nasieelever og bachelor-
studerende i geopolitiske 
studier.
 De tre bind giver et 
bredt overblik over 80 
aktuelle internationale 

grænsekonflikter. Publikationen, som er på 1200 

Spatial dynamics in the Experience Economy

Oplevelsesøkonomi har 
været et dominerende 
begreb i de skandinavi-
ske lande i 15 år inden-
for især lokaludvikling 
og turisme, men også 
indenfor forretningsud-
vikling. Oplevelsesøko-
nomi har her oplevet 
et årti som populært 
‘buzzword’ og har også 
været anvendt i et væld 
af betydninger. Bogen 

‘Spatial Dynamics in the Experience Economy’ 
går bag om de mere overfladiske opfattelser af 
oplevelsesøkonomien og udforsker begrebets 
 potentiale og giver markante eksempler på dets 
anvendelse i planlægning og forretningsudvik-
ling.

Bognyt
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Kultur för Regional utveckling. Temanummer. 
Tidsskriftet Gränsløs no 5 2015

Temanummeret ‘Kul tur 
för regional utveckling’ 
er resultat af et dansk-
svensk samarbejde om 
kulturens rolle i den re-
gionale udvikling. Sam-
arbejdet var organiseret 
af Centrum for Öre-
sundsstudier ved Lunds 
Universitet, Campus 
Hel  singborg, som og-
så udgiver tidsskriftet 

Gränsløs. Temanummeret er redigeret af Katja 
Lindkvist, Lunds Universitet og Anne Lorentzen, 
Institut for Grænseregionsforskning. Det handler 
om styring, udvikling og design af kunst- og kul-
turprojekter i Danmark og Sverige. Et gennemgå-
ende tema i nummeret er dilemmaerne mellem 
strategiske hensyn, velfærdshensyn og hensynet 
til kulturens og kunstens egne behov. Sammen-
ligningen af Sverige og Danmark viser en betyde-
lig forskel på de institutionelle rammer, som den 
lokalt orienterede kulturpolitik udvikler sig in-
denfor, hvor kultur og byudvikling i højere grad 
knyttes sammen i Danmark, mens kulturområdet 
selvstændiggøres mere i Sverige. I byudviklingen 
kan kulturaktiviteter i høj grad være identitetsska-
bende. Alle artiklerne kan fås online http://www.
cors.lu.se/publikationer/granslos

Indholdet i temanummeret er:
Indledning
Kultur för regional utveckling
Katja Lindqvist, Anne Lorentzen

Artiklar
Kulturpolitik, styrning och legitimitet i svenska 
regionala kulturplaner
Roger Blomgren, Jenny Johannisson

Kulturregioner i Danmark. Nye Forvaltningsni-
veauer i Kulturpolitikken
Michael Thyrrestrup Pedersen

Meeting Places & Arenas for Local Entrepre-
neurship. Creative space making in Frederiks-
havn, North Denmark
Jens Kaae Fisker

Landsbygdens småföretag som livsstil, besöksmål 
och regional attraktion
Erika Andersson Cederholm, Carina Sjöholm

Kultur och stadsutveckling. Integration eller se-
paration?
Katja Lindqvist

Planlægning som teater og byen som scene. Van-
couver og oplevelsesøkonomien
Anne Lorentzen

Vandalorum Konst och Designcentrum. Kultu-
rellt entreprenörskap och legitimerande ledarskap
Lars Lindkvist
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Sønderjyllands Erhvervshistorie II: Den sønderjyske fødevareindustri
Dato: 24. – 25. september 2015
Tid: 09.00-16.00
Sted: Syddansk Universitet – Campus Sønderborg/Alsion, lokale M304-307
Tilmelding online: www.sdu.dk/ifg/Events/Soenderjyllansk+Erhvervshistorie+II

Kontaktperson: Adj. professor Hans Schultz Hansen, email: hsh@sa.dk, tlf.: 65 48 03 02

International Research Workshop
Dato: 27. september – 2. oktober 2015
Tid: 9.00 – 17.30
Sted: Sankelmark, Tyskland og Syddansk Universitet – Campus Sønderborg/Alsion

Kontaktperson: Adjunkt Simon Fietze, email: simonf@sam.sdu.dk, tlf.: 65501748

Gæsteforelæsninger i Borders and Regional Integration
Professor Robert Hassink, Kiel University, “Regional development in Southern Denmark-
Northern Germany”
Dato: 22. September 2015
Tid: 13.00 – 14.00

Associate Professor Michaela Trippl, Lund University, “Smart specialization strategies in 
Denmark and Sweden”
Dato: i December 2015
Sted: Syddansk Universitet– Campus Sønderborg/Alsion

Kontakt: Lektor Olivier Walther, email: ow@sam.sdu.dk, tlf: 65508393

Folkeuniversitetet
Foredragsholder: Adj. professor Hans Schultz Hansen

05.10.: Sønderjylland i 1930’erne – et turbulent årti
19.10.: H.P. Hanssen – de danske sønderjyders førstemand i front for danskhed og demokrati 
1933/34
26.10.: Stolligaffæren – en tvangsauktion og dens følger
02.11.: Den anden afstemning – folketingsvalget den 3. april 1939

Tid: 16:00-17:45
Sted: Syddansk Universitet – Campus Sønderborg/Alsion, lokale M304-M307

Kontakt og tilmelding: Folkeuniversitetet i Sønderborg v/Jan Zimmerman, email: 
fu.soenderborg@gmail.com, tlf.: 74 43 12 31

Arrangementer på 
Institut for Grænseregionsforskning
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