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Indledning

 Olivier Walther, lektor på Institut for 
Grænseregionsforskning præsenterede der-
efter forestillinger om geografisk rum blandt 
politiske beslutningstagere eksemplificeret ved 
to europæiske grænseregioner.
 Timo F. Mietze, lektor på Institut for Græn-
seregionsforskning forelagde sidst på dagen re-
sultaterne af undersøgelser gennemført af for-
skere på Institut for Grænseregionsforskning 
om arbejdskraftens vandringer i Danmark- 
 regionale forskelle set i lyset af den seneste 
økonomiske recession.
 Første artikel er skrevet af Charlie Karlsson, 
H.C. Andersen gæsteprofessor ved Institut for 
Grænseregionsforskning. Artiklen omhandler 
hvad der kan forklare virksomheders valg af 
innovationsstrategi.
 Artiklen peger frem mod det næste store 
arrangement på Alsion med Institut for Græn-
seregionsforskning som arrangør, Uddevalla 
Symposium, som siden 1998 hvert år bringer 
regionalforskere fra hele verden sammen. 
 Det 18ende Uddevalla Symposium finder 
sted i dagene 11.-13. juni 2015 på Alsion i Søn-
derborg og har som tema “Regional udvikling 
i en international sammenhæng – regionale, 
nationale, grænseoverskridende og internatio-
nale faktorer der styrker vækst og udvikling”.

Dette nummer af PLUK er et temanummer 
med fokus på den årlige konference IFG på 
landkortet som er Institut for Grænseregi-
onsforsknings årlige festdag, der afholdes den 
sidste onsdag i oktober. Hvert år er der fokus 
på et specielt emne eller fælles tema indenfor 
instituttets forsknings- og prioritetsområder. 
Temaet for IFG på Landkortet 2014 var Den 
nye regionale balance, et europæisk og dansk 
perspektiv.
 Temadagen omfattede en række foredrag 
og diskussioner om regionale udfordringer og 
ændringer samt disses konsekvenser for Dan-
mark, og andre europæiske grænseregioner. 
Forskere og andre med særlig tilknytning til 
Institut for Grænseregionsforskning var blandt 
foredragsholderne.
 Der blev uddelt diplomer til årets bedste 
bachelor- og kandidatafhandlinger. Phd-stu-
derende fra såvel Danmark som Tyskland med 
tilknytning til Institut for Grænseregionsforsk-
ning præsenterede hver især deres forskning på 
en såkaldt poster (plakat) og der blev uddelt en 
præmie, IFG 2014 Poster Award, til den bedste.
 Tre af dagens foredrag er i let redigeret form 
optrykt i dette nummer af PLUK
 Andreas P. Cornett, Professor på Institut 
for Grænseregionsforskning, startede dagen 
med et indlæg om ‘En ny regional balance? 
Udfordringer og muligheder for mellemstore 
by-regioner’.
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Vad förklarar företagens val av 
innovationsstrategier?

Charlie Karlsson

Blandt politikere, både på nationalt og på EU niveau, understreges betydningen af 
at samarbejde om innovation i virksomhederne. Det er derfor overraskende, at vo-
res analyse – der baserer sig på svenske data – viser, at der er en meget begræn-
set sammenhæng mellem virksomheders eksterne samarbejdsrelationer og deres 
innovationsstrategier. Det mønster, der dukker frem på baggrund af vores analyser 
peger på, at virksomhedernes innovationsstrategier først og fremmest hænger 
sammen med spørgsmål som fastholdelse af egen, intern forskning, en høj andel 
af medarbejdere med universitetsuddannelse og en høj andel af såvel import som 
eksport. Det peger på, at innovationspolitikker bør fokusere på andre faktorer end 
at fremme virksomhedernes eksterne samarbejdsrelationer.

intresse åt produkt- och processinnovationer 
samt kombinationer av produkt- och proces-
sinnovationer. Även om man inom manage-
ment forskningen ägnat betydande intresse åt 
marknads- och organisationsinnovationer, så 
har ekonomer förvånansvärt nog ägnat dessa 
ett mycket begränsat intresse. Denna brist på 
intresse från ekonomers sida är märklig, efter-
som företagen kan spela med fyra grundläg-
gande typer av innovationer samt olika kombi-
nationer av dessa. Om vi lämnar innovationer i 
form av nya råvaror och insatsfaktorer åt siden 
kan vi konstatera att företagen därmed faktiskt 
kan spela med 15 olika innovationsstrategier.

Val av innovationsstrategi
Den fråga vi nu kan ställa oss är vilka faktorer 
som bestämmer företagens val av innovations-
strategi? Vi begränsar oss här till företagsin-
terna faktorer. Tidigare teoretisk och empirisk 
forskning på området ger oss anledning att 
anta att följande faktorer är viktiga:

Vad förklarar företagens val av 
innovationsstrategier?
Beslut om investera tid och resurser på inno-
vationsprocesser tillhör de mest fundamentala 
beslut som företag måste fatta. Det är visser-
ligen möjligt för företag att överleva på mark-
naden utan att göra några innovationer, men 
företag som vill stärka sin konkurrenskraft på 
befintliga marknader eller växa på nya mark-
nader är tvingade att investera i innovations-
processer. En innovation är i grunden en ny 
kombination av idéer, information, kunskap 
och resurser. Den kritiska frågan för företagen 
är vilka innovationsprocesser de skall investera 
i givet de alltid begränsade resurserna. Den 
österrikiske ekonomen Joseph Schumpeter 
identifierade fem typer av innovationer: pro-
duktinnovationer, processinnovationer, mark-
nadsinnovationer, organisationsinnovationer 
och innovationer i form av nya råvaror och 
insatsfaktorer. Den ekonomiska forskningen 
har under efterkrigstiden ägnat mycket stort 
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• Ny kunskap som kan komma från bl.a. egen 
forskning,” out-sourcad” forskning och köp 
av kunskap i form av patent eller licenser 
att utnyttja patent. Vi tror att uthållighet i 
forskning också är viktig.

• Maskininvesteringar som i sig är nödvän-
diga för processinnovationer.

• Utbildning och träning av personalen för 
att kunna arbeta med den nyhet som varje 
innovation innebär.

• Nätverk i form av samarbete med leveran-
törer, kunder, konkurrenter, universitet och 
forskningsinstitut.

• Storlek. Stora företag har större och mer 
varierade interna resurser och kunskaper 
och kan “poola” risker mellan olika inno-
vationsprojekt.

• Humankapital i form av välutbildade och 
erfarna medarbetare.

• Hög importintensitet, vilket implicerar ett 
högt nyttjande av maskiner och insatsfakto-
rer från utlandet med en hög kunskapsnivå.

• Hög exportintensitet, vilket innebär att man 
säljer mycket av sin produktion i konkur-
rens ute på världsmarknaden.

En studie med data från Sverige
I en pågående studie tillsammans med Dr. Sam 
Tavassoli håller jag på att testa i vilken grad som 
faktorerna ovan är kritiska för företagens olika 
innovationsstrategier. Vi använder data från 
EU:s innovations- survey (“Community Inno-
vation Survey”) för Sverige för åren 2002-2012 
för vår statistiska analys. Våra resultat för de 
vanligaste innovationsstrategierna redovisas i 
tabellen nedan. 85 procent av företagen hade 
valt någon av dessa sex strategier. Ett plus mar-
kerar ett signifikant positivt samband och ju 
fler plus desto starkare samband. Noll innebär 
att det inte finns något signifikant samband och 
minus indikerar ett signifikant negativt sam-
band. Det bör understrykas att resultaten är 
preliminära, men vi finner dem ända så intres-
santa att vi valt att publicera dem.

Preliminära resultat
Forskning och utveckling mm
Om vi nu närmare studerar resultaten i tabel-
len så ser vi att företagsintern forsknings- och 
utveckling (FOU) har ett signifikant posi-
tivt samband med alla innovationsstrategier 
utom organisationsinnovationer. Sambandet 
är dessutom särskilt starkt i de innovations-
strategier som innefattar produktinnovationer. 
“Out-sourced” FoU uppvisar ett svagt positivt 
samband i tre fall och är insignifikant i tre 
fall. Kontinuerlig FoU har ett mycket starkt 
positivt samband med alla de tre innovations-
strategier som innefattar produktinnovation. 
Detta pekar i riktning mot att om man aktivt 
vill driva produktinnovationer i ett företag är 
det ej tillräckligt att bedriva FoU då och då. 
FoU är en aktivitet som måste bedrivas långsik-
tigt för att ge bestående resultat. Att det råder 
ett starkt signifikant positivt samband mellan 
maskininvesteringar och processinnovationer 
är självklart eftersom nya processer normalt 
kräver nya maskiner. Uppköp av kunskap i 
from av patent och licenser för att nyttja patent 
uppvisar ett starkt positivt samband i endast 
ett fall och det är med den innovationsstrategi 
som innefattar alla fyra innovationsslagen. I det 
övriga fem fallen är sambandet insignifikant.

Samverkan
Om vi nu fortsätter att studera de fyra sam-
verkansvariablerna så är det slående att den 
absoluta majoriteten av sambanden är insig-
nifikanta. Samverkan med universitet blev 
inte statistiskt signifikant i något fall. Detta är 
i sig uppseendeväckande eftersom det finns 
en mycket omfattande litteratur inom innova-
tionsmanagement som just betonar betydelsen 
av sådan samverkan för innovationer. Man kan 
fråga sig vad skillnaden i resultat och slutsat-
ser kan bero på? Möjligen kan det bero på att 
man i den aktuella litteraturen främst bygger 
på fallstudier, medan vi här baserar vår analys 
på en “survey” som omfattar många företag.
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Företagsstorlek
Det finns ett positivt signifikant samband mel-
lan företagsstorlek och fem av de aktuella inno-
vationsstrategierna. Undantaget är produktin-
novationer och detta är vad vi kan förvänta oss 
enligt innovationslitteraturen, där det betonas 
att små företag är minst lika bra som stora före-
tag på att få fram innovationer. I all synnerhet 
gäller detta radikala produktinnovationer.

Humankapital
Innovationer kräver givetvis mänsklig kunskap, 
kompetens och kreativitet, men som framgår 
av tabellen så gäller detta inta för alla typer 
av innovationsstrategier. Vi ser ett signifikant 
positivt samband mellan företagsinternt hu-
mankapital och de innovationsstrategier som 
innefattar produktinnovationer. Frågan är då, 
varför detta inte gäller för de övriga innova-

Variabler (1)
Produkt-

innovationer

(2)
Process-

innovationer

(3)
Marknads-

innovationer

(4)
Organisations-
innovationer

(5)
Produkt- och 
process-inno-

vationer

(6)
Produkt-, 

process, mar-
knads- och 

organisations-
innovationer

Intern FoU +++ ++ ++ 0 +++ +++

“Out-sourced” FoU + 0 0 + 0 +

Kontinuerlig FoU +++ 0 0 0 +++ +++

Maskin-
investeringar

0 +++ ++ 0 +++ ++

Uppköp av kunskap 0 0 0 0 0 +++

Träning av perso-
nalen

0 +++ 0 ++ ++ 0

Marknads-
introduktion

+++ --- 0 0 +++ +++

Samverkan med 
leverantörer

+ + 0 0 0 +++

Samverkan med 
kunder

0 0 0 ++ 0 0

Samverkan med 
konkurrenter

0 0 0 0 ++ 0

Samverkan med 
forsknings-institut

0 0 0 0 0 +

Storlek 0 +++ ++ +++ ++ +++

Fysiskt kapital + 0 0 0 ++ 0

Humankapital +++ 0 0 0 +++ +++

Importintensitet +++ 0 0 0 +++ +++

Exportintensitet +++ 0 0 0 ++ +++

Nationell koncern 0 0 ++ 0 0 0

Tillverknings-
industri

+++ 0 --- 0 +++ +++

Tabell Samband mellan olika företagskarakteristika och olika innovationsstrategier.
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tionsstrategierna? En möjlig förklaring kan 
vara att det för de tre övriga strategierna räcker 
med att köpa nödvändig kompetens från ma-
skinleverantörer och olika slag av konsultföre-
tag. Träning av personalen har ett signifikant 
positivt samband för tre av de sex innovations-
strategierna men i övriga tre fall är sambandet 
insignifikant.

Import och export
Vi ser att det finns ett signifikant positivt sam-
band mellan en hög importintensitet och in-
novationsstrategier som innefattar produktin-
novation. Detta ser vi som högst naturligt 
eftersom produktinnovation i många branscher 
förutsätter import av insatsfaktorer och system 
från ledande producenter i världen. Vi finner 
också ett motsvarande signifikant positivt sam-
band mellan exportintensitet och innovations-
strategier som innefattar produktinnovation. 
Självklart krävs produktinnovationer för att 
vara konkurrenskraftig på olika exportmark-
nader. Slutligen ser vi ett signifikant positivt 
samband mellan att ett företag tillhör tillverk-
ningsindustrin och produktinnovationer.

Politikslutsatser och fortsatt forskning
Tabellen ovan ger intressant information till 
företag som övervägar olika innovationsstra-
tegier om vilka faktorer som är kritiska även 
om informationen vad gäller marknads- och 
organisationsinnovationer är begränsad. För 
politiker och myndigheter med ansvar för att 
främja innovationsprocesser innehåller tabel-
len mycket värdefull information både om vad 
man skall satsa på och vad man inte skall satsa 
på. Det är uppenbarligen grundläggande för 
innovationspolitiken att stimulera företag att 

internt bedriva forskning och att göra det ut-
hålligt. Det är också essentiellt att stödja före-
tagens import- och exportaktiviteter. Tabellen 
säger också tydligt vad man inte bör stödja i 
innovationspolitiken och det är olika typ av 
samverkansprojekt med leverantörer, kunder, 
konkurrenter, universitet och forskningsinsti-
tut. Detta är intressant mot bakgrund av att så 
mycket av innovationspolitiken på såväl na-
tionell som EU-nivå är inriktad på just ökad 
samverkan.
 Det är givetvis angeläget att fördjupa de 
resultat som redovisats ovan och så långt 
materialet räcker även studera sambanden 
för större branscher. Det är också angeläget 
att upprepa studien för andra länder för att 
se i vilken grad som resultaten är generella 
och i vilken grad de är specifika för Sverige. 
I förlängningen ligger givetvis också analyser 
av hur olika innovationsstrategier påverkar 
företagens resultat i termer av produktivitet, 
lönsamhet och tillväxt.

Charlie Karlsson er H.C. 
Andersen gæsteprofessor 
ved Institut for Grænseregi-
onsforskning, Syddansk Uni-
versitet, Sønderborg. Han er 
professor i nationaløkonomi 
ved Internationella Han-
delshögskolan i Jönköping, 
professor i økonomi ved 
Blekinge Tekniska Högskola, gæsteprofessor i 
økonomi ved Högskolan Väst i Trollhättan og 
Research  Professor ved IWH, Halle (Saale). Indtil 
udgangen af 2013 var han President of the Euro-
pean Regional Science Association (ERSA). Charlie 
Karlssons e-mail er: Charlie.Karlsson@jibs.hj.se.
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En ny regional balance? Udfordringer og 
muligheder for mellemstore by-regioner

Andreas P. Cornett

Ændringer i den globale økonomi og den internationale arbejdsdeling påvirker 
ikke kun virksomhedernes konkurrenceevne; de påvirker også balancen mellem 
regioner, såvel globalt som nationalt. Artiklen ser nærmere på konsekvenserne af 
ændringerne for den intra-regionale balance i Danmark, især i de små og mel-
lemstore by-regioner. Udgangspunktet er, at disse på sigt risikerer at blive klemt, 
selv om de på kort sigt klarer sig rimeligt. Dette er bl.a. pga. udtynding i deres 
umiddelbare opland, som igen er en konsekvens af centraliseringen i kølvandet på 
kommunalreformen. Den helt store udfordring er dog deres svage position i rela-
tion til fremtidens væksterhverv, de såkaldte vidensintensive tjenesteydelser.

samme har de egentlige landdistrikter. De mel-
lemstore by-regioner derimod, der i en dansk 
sammenhæng kan defineres som by-regioner 
med centerbyer, der har mellem 20 og 100.000 
indbyggere, er oftest helt oversete.
 Skal den interregionale udvikling i Europa 
karakteriseres med få ord, kan den betegnes 
som en bevægelse imod konvergens mellem 
lande og intra-national divergens i landene. Re-
gionale forskelle er altså tiltagende. Det gælder 
også i Danmark, mellem landsdelene, internt 
i regionerne og som oftest også i de nye stor-
kommuner.
 Her ses lidt nærmere på drivkræfterne bag 
udviklingen samt på konsekvenserne af den 
for forskellige by-regioner i Danmark. Artik-
len vægter særligt betydningen af ændringer i 
den internationale arbejdsdeling og specialise-
ring. Denne er tiltagende i kølvandet på inte-
grations- og liberaliseringstendenserne i den 
internationale økonomi. Interne ændringer i 
Danmark, især kommunalreformen i 2007 har 
dog også bidraget væsentligt til de tiltagende 
intra-regionale forskelle her i landet.

Ændringer i regional balance
At der sker ændringer i den regionale balance 
er ikke et nyt fænomen. Historisk har vi set 
betydelige forskydninger mellem regioner og 
byers betydning, såvel globalt som i europæisk 
eller nordisk sammenhæng. Vigtige handels-
byer er forsvundet eller har mistet deres op-
rindelige rolle. Dette gælder f.eks. mange af de 
tidligere Hansestæder i Nordvesteuropa. Nye 
vækstregioner kom til, handelsstrømme skif-
tede retning og intensitet, lokaliseringsfordele 
forsvandt eller blev irrelevante.
 Tilsvarende forskydninger, bl.a. i den in-
ternationale arbejdsdeling, har taget fart i de 
seneste årtier. Det er sket som følge af globali-
seringen og, i Europa, især jerntæppets fald for 
25 år siden. Formålet her er at se lidt nærmere 
på, hvordan en ofte overset gruppe af regioner, 
nemlig de mellemstore by-regioner, påvirkes af 
disse ændringer.
 I Europe er der meget fokus på metropolre-
gionernes konkurrenceevne, globalt såvel som i 
en europæisk sammenhæng. På det seneste har 
udviklingen af de såkaldte ‘second tier cities’, 
dvs. byer, der er ca. halvt så store som metropo-
lerne, tiltrukket sig politikernes interesse. Det 
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Udviklingen i danske by-regioner
Analysen omfatter 33 danske by-regioner med 
mere end 20.000 indbyggere i centerbyen, heraf 
29 med mindre end 100.000 indbyggere. 7 byer 
er lokaliseret i omegnen af København; 5 byer i 
det jyske bybånd mellem Randers og Kolding; 
og endelig befinder 16 byer sig i områder uden 
samme rumlige koncentration af indbyggere.
 I Sønderjylland omfatter undersøgelsen 
Sønderborg og Haderslev, mens Aabenraa 
(uden Rødekro) ligger lige under 20.000 græn-
sen, og derfor ikke er medtaget. Det skal dog 
påpeges, at Aabenraa på mange måder ligner 
undersøgelsens byer, især mht. centerfunktio-
ner.
 Tabel 1 giver et første indtryk af udviklingen 
i de forskellige typer af byer siden den økono-
miske krise ramte Danmark i 2008/9. Bortset 
fra København har alle dele af landet mistet 
arbejdspladser og beskæftigelse i perioden. 
Som konsekvens har også hjem-arbejdssteds-
trafikken været aftagende.
 Interessant er det at fjernpendlingen – dvs. 
pendling over mere end 50 km – har været 
voksende, især til det østjyske by-bånd, Oden-
se samt Aalborg/Nørresundby. Dette må dels 

tages som et udtryk for arbejdspladsudviklin-
gen, der har været mindre dårlig der. Men det er 
formentlig også forbundet med boligmarkedets 
fastfrysning, der fastholdt folk på deres bopæl. 
 Som nævnt indledningsvis, er det især frem-
stillingserhvervene og ikke personrelaterede 
tjenesteydelser, der er ramt af ændringerne i 
den internationale arbejdsdeling og konjunk-
turtilbageslaget i kølvandet på finanskrisen. 
Det er da også åbenlyst, at disse erhverv især 
er ramt af tilbageslaget. Dette ser man i figur 1, 
der opdeler beskæftigelsesudviklingen fra 2009 
til 2013 på 37 forskellige brancher.
 Kun 10 brancher har haft beskæftigelses-
fremgang (gruppe 1 i tabel 2), medens 20 har 
haft absolut og relativ tilbagegang (gruppe 3 
tabel 2). 7 har haft tilbagegang, omend udvik-
lingen var bedre end landsgennemsnittet for 
brancherne som helhed (gruppe 2 i tabel 2). 
Bortset fra råstofudvinding (herunder olie og 
gas), er det især de vidensintensive brancher, 
der har været i vækst.
 Ikke overraskende er finanssektoren, der 
historisk har været kraftigt voksende, i denne 
periode at finde i den dårligste kategori.

Tabel 1: Ændring i beskæftigelse og pendling i forskellige danske by-regioner.

Samlet beskæftigelse Ændring i be-
skæftigelse

Ændring i
pendling

Ændring i pendling 
<50 km

2007 2013 i % 2007-13 i % 2007-13 2007-13

Danmark 3.049.916 2.840.079 -6,9 -5,7 13,9

København by (landsdel) 427.483 434.735 1,7 2,0 5,9

Hovedstadsregionen. 615.808 609.691 -1,0 -0,6 6,9

Det østjyske bybånd 425.464 401.098 -5,7 -4,5 26,8

Uafhængigt lokaliserede 557.688 545.007 -10,2 -9,0 11,0

Odense 105.834 99.079 -6,4 -5,1 27,8

Aalborg og Nørresundby 112.143 108.592 -3,2 -1,5 23,3

Note: Kommuner med byer på mere end 20.000 indbyggere. Tallene vedr. hele kommunen, men kan anvendes som indikator for 
hele by-regionen.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 2014, her efter Cornett 2014.
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Årsager og forklaringer
Drivkræfterne bag den ændrede regionale ba-
lance, der blev diskuteret i det forgående afsnit, 
påvirker erhvervene forskelligt. Påvirkning af-
hænger af i hvor grad den økonomiske aktivitet 
er bundet til et bestemt geografisk område. Er 
markedet lokalt, vil et vigende befolknings- og 
indkomstgrundlag automatisk påvirke forret-
ningsgrundlaget. Et eksempel er detailhandlen. 

Er markedet hele landet eller er det internatio-
nalt, er udgangspunktet anderledes; her bliver 
konkurrenceevne og faktorudrustningen af-
gørende.
 Traditionel produktion med lav specialise-
ring eller afhængighed af lokal efterspørgsel 
(Type 1 virksomheder), er følsomme overfor 
ændringer i lokalområdet. Det gælder også for 
traditionel service. Specialiseret produktion af 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0

CL Transport equipment
CB Textiles and leather products

CC Wood and paper products and printing
CG Manufacture of plastic, glass and concrete

CK Manufacture of machinery
CJ Electrical equipment

CH Basic metals and fabricated metal products
CI Manufacture of electronic components

CE Manufacture of chemicals
CA Manufacture of food products, beverages and tobacco

H Transportation
F Construction

JB Telecommunications
CM Manufacture of funiture and other manufacturing

X Activity not stated
K Financial and insurance

A Agriculture, forestry and fishing
MC Advertising and other business services

D Electricity, gas, steam and air conditioning supply
G Wholesale and retail trade

Total Denmark
CD Oil refinery etc.

O Public administration, defence and compulsory social security
E Water supply, sewerage and waste management

JA Publishing, television and radio broadcasting
N Travel agent, cleaning, and other operationel services

S Other service activities etc.
QB Residential care

MA Consultancy etc.
R Arts, entertainment and recreation activities

JC IT and information service activities
P Education

QA Human health activities
I Accommodation and food service activities

MB Scientific research and development
L Real estate activities

CF Pharmaceuticals
B Mining and quarrying

Vækst 

Relativ 
vækst 

DK Gennemsnit 

absolut og 
Relativ 
tilbagegang 

Note: 
Beskæftigelsesvæksten 
fordelt på brancher 
(DB07) opgjort efter 
arbejdssted fordelt på 
kommuner og tid.

Kilde: Danmarks 
Statistik 2014, her ef-
ter Cornett 2014.

Figur 1: Vækst 
i beskæftigelsen 
fordelt på bran-
cher 2009-2013.

Figur 2: Nye og traditionelle erhverv. Billederne viser et sundhedscenter og et mediehus t.v. samt et traditionelt 
erhvervsbyggeri t.h. (nu bl.a. husende et bingocenter), altså de fremtidsorienterede og et eksempel på tidligere do-
minerende erhvervstyper. Billederne er fra Aabenraa, der ikke indgår i undersøgelsen. Fotos: Andreas P. Cornett.
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varer og tjenester til markeder udenfor lokal-
området (Type 2 virksomheder), er derimod 
mindre følsomme overfor ændringer i den lo-
kale efterspørgsel. De kan dog blive ramt på 
udbudssiden, f.eks. af mangel på kvalificeret 
arbejdskraft.
 Der må altså skelnes mellem erhverv ud 
fra, i det mindste to sæt kriterier byggende 
på hhv. marked og ressourcer. Kriterierne kan 
være afgørende for, hvilke typer erhverv, der 
lokaliserer sig i et givet område.
 Især hvad angår arbejdsstyrkens kvalifika-
tioner, halvfabrikata og råvarer samt tilgænge-
lighed, spiller lokalisering en stor rolle. Dette 
gælder dog uafhængigt af, om er der tale om 
markeds- eller ressourcerelaterede forhold eller 
eventuelt begge dele i kombination. Opdelin-
gen gælder for såvel privat som offentlig virk-
somhed.
 Hypotesen er, at Type 2 virksomheder, som 
har avanceret produktion med høj specialise-
ring, også har de bedste udviklingsperspekti-
ver. Da de nødvendige menneskelige ressour-
cer som oftest ikke er til rådighed i de mindre 
urbaniserede områder, vil disse på sigt miste 
økonomisk potentiale. Udkanten vil derfor ty-
pisk være specialiseret i type 1 med traditio-
nel produktion. Alt i alt ikke de mest lovende 
perspektiver for disse regioner, der udover de 

egentlige udkantsregioner også omfatter mange 
af de her analyserede by-regioner.
 En indikation på sammenhængen mellem 
erhvervstype og kommunetype findes i Tabel 
2. Tabellen viser et indeks, der er opgjort i for-
hold til hele landet, og relaterer resultaterne for 
kommunerne til de respektive by-kategorier. 
Brancheklassifikationen bygger på figur 1. 
Blandt de vigtigste karakteristika er, at stort set 
alle traditionelle industrierhverv i den private 
sektor ligger i den dårligste gruppe, dvs. den 
med absolut og relativ tilbagegang. Det er ofte 
type 1 erhverv. Periodespecifikt er det, som tid-
ligere nævnt, at finans- og forsikringsbranchen 
ligger under gennemsnittet.
 En af drivkræfterne bag den regionale ud-
ligning i 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne 
var den offentlige sektor. Her er det slående, at 
sundhedsvæsenet, der er en af de højst præste-
rende sektorer (rang 6 i figur 1), er underlagt en 
ekstrem centralisering fremover. Kun få byer i 
gruppen af mellemstore by-regioner vil få gavn 
af sektoren og slet ikke landdistrikterne.
 Derudover ligger den ‘generelle administra-
tion’ der traditionelt udgør et andet tyngde-
punkt i offentlig virksomhed, kun marginalt 
over landsgennemsnittet i gruppe 2, men stadig 
med et absolut fald i beskæftigelsen i den un-
dersøgte periode.

Tabel 2: Ændring i beskæftigelse fordelt på sektorer og lokalisering (Indeks 2009=100) 2009-2013.

Gruppe-1 Gruppe-2 Gruppe-3 DK i alt

Danmark 104,1 98,1 87,2 94,4

København by (landsdel) 107,9 99,9 92,6 99,9

Hovedstadsregionen 104,6 99,2 91,3 97,6

Det østjyske bybånd 107,0 97,5 86,7 94,7

Uafhængigt lokaliseret 102,2 98,5 84,1 92,1

Odense 104,7 98,4 85,2 94,7

Aalborg og Nørresundby 107,7 96,0 89,7 96,6

Note: Data refererer til den kommune byen ligger i. For en uddybning af branchekoder se figur 3.
Gruppe-1: Brancher med stigende beskæftigelse.
Gruppe-2: Brancher med stigende relativ beskæftigelse.
Gruppe-3: Alle øvrige industrier med negative vækst under det nationale gennemsnit.
Kilde: Danmarks Statistik 2014, her efter Cornett 2014.
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Sammenfatning
De senere år har væksten i indkomsterne været 
størst i metropolerne og de større bycentre i 
Europa. Større end i de mellemstore og små 
by-regioner.
 Dette skyldes især etableringen af og væk-
sten i vidensintensive virksomheder. Disse 
efterspørger veluddannet og specialiseret ar-
bejdskraft, ofte med en lang videregående ud-
dannelse. Som en følge af specialiseringen, er 
det derfor reglen snarere end undtagelsen, at 
det kun er i netop disse områder, at der kan 
skabes et komplet og funktionelt arbejdsmar-
ked for netop disse ydelser.
 Processen indebærer derfor at yderområ-
derne mister virksomheder. Specialiseringen 
betyder også, at pendlingens omfang øges, ofte 
over lange afstande, da disse jobs kendetegnes 
af meget fleksible arbejdstider. I Danmark har 
denne proces betydet, at der er dannet større 
funktionelle enheder, nemlig hovedstadsom-
rådet og det østjyske bybånd.
 Små virksomheder er et andet kendetegn 
for den danske erhvervsstruktur. Opstarts-
virksomheder i fremtidens vækstbrancher vil 
dog næppe findes uden for centrene, i hvert 
fald ikke i større omfang. Mange af de små 
virksomheder, som er værdiskabende, kræver 
en meget specialiseret arbejdskraft. Denne er 
ofte vanskelig at tiltrække, og fjernpendling 
er som regel et overgangsfænomen. Bevæger 
man sig udenfor hovedstaden og det østjy-
ske bybånd, bliver arbejdsmarkedet mindre 
 komplet. Det vil sige, at det bliver vanskeligere 
for den specialiserede arbejdskraft, at kunne 
finde relevante alternativer, hvis en virksom-
hed lukker ned. På kort sigt betyder dette 
tiltagende pendling, hvilket også fremgår af 
analysen.
 Centraliseringsprocessen forstærkes af den 
administrative struktur, der blev indført efter 
2007. Kommuner og regioner blev færre og 
større enheder. Dette påvirker funktionali-
teten. Indenfor eksempelvis kommuner med 

landdistrikter og mindre byer er de offentlige 
funktioner blevet centraliseret.
 Perspektiverne for ‘udkanternes udkant’ er 
derfor ikke lyse på trods af de i internationalt 
perspektiv forholdsvis korte afstande til større 
byområder. Naturligvis kan der være mulighed 
for, at der indenfor en række specialiserede er-
hverv, som eksempelvis miljø og rekreation, kan 
skabes vækst i form af nystartede virksomheder. 
Det afgørende må her være, at der udvikles unik-
ke forhold, der ikke kannibaliserer tiltag i andre 
områder. Eventuelt frivilligt lokalt engagement 
vil ofte være påkrævet sammen med offentlige 
initiativer og en klar prioritering af indsatsen.
 Noget tyder dog på at den trods alt positive 
udvikling i de fleste små og mellemstore by-
regioner i de seneste år mere skyldes udtynding 
i det umiddelbare opland end egentlig vækst.

Dette bidrag er baseret på artiklerne Cornett, 
A.P. (2014): “A new regional balance: Chal-
lenges and opportunities for intermediate city 
regions in Europe”. Paper for the Special Session 
‘Regional and urban impacts and consequences 
of the economic crisis’ in proceedings of the 54th 
ERSA Congress in St. Petersburg, Russia, August, 
26th-29th, 2014 og Cornett, A.P. & N.K. Søren-
sen (2014). “Er småt virkelig godt?” s. 45 til 51 
i CESFO Årsrapport 2014, Center for Entre-
preneurskab og Småvirksomhedsforskning, Syd-
dansk Universitet, Kolding. Projektet i hvilken 
nærværende undersøgelse er en del, er støttet 
af BHJ fonden.

Andreas P. Cornett er pro-
fessor ved Institut for Græn-
seregionsforskning og leder 
af forskningsgruppen for 
regional økonomi og udvik-
ling. Hans forskning omfat-
ter sammenlignende økono-
miske integrations processer, 
regional konvergens og di-
vergens, regional udvikling og vækstprocesser.
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Forestillinger om geografisk rum 
blandt politiske beslutningstagere

Olivier Walther, Sabine Dörry

Artiklen undersøger forestillinger om afgrænsningen af geografisk opland blandt 
politiske beslutningstagere i Basel og Luxembourg. Fokus er politiske forhandlin-
ger om grænseoverskridende offentlig transport. Artiklen viser, at nationale præ-
ferencer langt fra er forsvundet til trods for europæisk integration. De politiske 
beslutningstagere overbetoner generelt betydningen af deres eget land og egen 
politisk kultur i forhold til modpartens. Artiklen bekræfter også, at de mest suc-
cesfulde politikere er dem, der har en mere almen forståelse af afgrænsningen af 
det geografiske rum. Det giver dem nemlig bedre mulighed for at bygge politiske 
koalitioner på tværs af landegrænser.

 Et yderligere formål var at afdække den 
enkeltes politiske netværk, dvs. kortlægge, 
hvordan de politiske beslutningstagere var 
forbundet med hinanden. Vi spurgte derfor 
vores interviewpersoner om hvem de hver især 
havde udvekslet oplysninger med i perioden 
2009-10 vedrørende grænseoverskridende of-
fentlig transport. Den enkelte beslutningstagers 
sociale netværk blev derefter kortlagt. Desuden 
blev netværket testet i forhold til hvordan in-
formanten angav sin position i netværket, dvs. 
hvor central og væsentlig han eller hun så sig 
selv i netværket.
 Endelig har vi også sammenlignet resulta-
terne af netværksanalyserne med de kortskit-
ser, som beslutningstagerne havde tegnet. Det 
gør vi for at undersøge om og i hvilket omfang 
deres afgrænsning af det geografiske opland 
for politisk handling rent faktisk var formet af 
deres forankring i et specifikt politisk netværk. 
Karakteren eller graden af denne forankring 
blev her også taget i betragtning.

Hvordan har vi udforsket området?
Basel og Luxembourg er to af de vigtigste knu-
depunkter for grænseoverskridende pendling 
i Europa. Hver dag bruger 11.800 pendlere fra 
Luxembourg og 18.200 pendlere fra Schweiz 
offentlig transport til deres respektive arbejde 
i Basel og Luxembourg by.
 Vores undersøgelser i Basel-regionen om-
fattede interviews med 44 repræsentanter fra 
29 offentlige og private organisationer i Frank-
rig, Tyskland og Schweiz. I Luxembourg-re-
gionen interviewede vi 41 repræsentanter fra 
34 private og offentlige organisationer. Alle 
organisationer beskæftiger sig med transport 
i Belgien, Frankrig, Tyskland og Luxembourg.
 I vore interviews bad vi den enkelte beslut-
ningstager om at skitsere et kort, der afdækkede 
hans eller hendes opfattelse af det geografiske 
opland, der ville være relevant for grænseover-
skridende transportpolitiske tiltag i regionen. 
Det var vores antagelse, at størrelsen og formen 
af det enkelte kort ville være påvirket af den på-
gældende beslutningstagers nationalitet.
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Nationale præferencer blandt 
politiske beslutningstagere
Et første resultat af undersøgelsen viser, at de 
politiske beslutningstagere har forskellige fore-
stillinger om grænseregionen og hvordan den 
fordeler sig mellem de forskellige lande.
 I Basel-regionen havde beslutningstagerne 
generelt en tendens til at overvurdere, hvor stor 
en del af grænseregionen, der ligger indenfor 
den enkeltes eget land. Eksempelvis vurderede 
de schweiziske beslutningstagere, at det geo-
grafiske opland beliggende i Schweiz var større 
(2.017 km2) end den del, der er beliggende i 
henholdsvis Tyskland (1.993 km2) og Frankrig 
(1.183 km2). En tilsvarende tendens fandt vi 
hos de franske og tyske beslutningstagere.
 I modsætning hertil syntes alle beslutnings-
tagere i Luxembourg-regionen, uanset natio-
nalitet, at tilskrive de tyske områder af græn-
seregionen en særlig stor betydning. Franske 
beslutningstagere i Luxembourg angav fx den 
tyske andel af grænseregionen (2588 km2) 
som væsentligt større end de andele, der 
blev angivet for de øvrige tre lande. Noget 
tilsvarende gjaldt de tyske beslutningstagere, 
som angav den tyske del af grænseregionen 
(8165 km2) som væsentlig større end de dele 
af grænseregionen, der er beliggende i Frank-
rig (6544 km2), Luxembourg (1.810 km2) og 
Belgien (2.230 km2).
 Kort 1, som viser alle de kortskitser, der 
blev tegnet af de politiske beslutningstagere, 
afslører en anden interessant pointe. Jo større 
antallet af politiske beslutningstagere, der er 
enige om at området er relevant for offentlig 
transport er, jo mørkere er området markeret. 
For begge regioner viser kortskitserne det man 
kalder “en mono-centreret rumlig struktur”. 
Det er et kerneområde, der af et stort flertal af 
de adspurgte tillægges en privilegeret position 
i transportpolitiske spørgsmål. Derimod er der 
tydeligvis ikke enighed blandt de interviewede 
beslutningstagere om afgrænsningen af regio-
nens periferi.

 I Basel-regionen omfatter kerneområdet 
byerne Basel, Saint-Louis og Lörrach. Dette 
svarer nogenlunde til den afgrænsning der an-
vendes af platformen for grænseoverskridende 
samarbejde kaldet Trinationale Eurodistrict Ba-
sel (TEB). Omkredsen af området er baseret på 
Statistik Schweiz’ oprindelige afgrænsning af 
metropolområdet.
 Det er inden for netop dette område, at 
man finder de fleste politiske tiltag og finan-
sielle indsatser til forbedring af den offentlige 
transport. Dette kerneområde illustrerer også 
tydeligt et nyt fokus på grænseoverskridende 
samarbejde i planlægningen af det samlede 
byområde. Fokuseringen på kerneområdet er 
åbenlys i mange af de kortskitser, der er udar-
bejdet af schweiziske, tyske og franske politiske 
beslutningstagere. De skelner mellem byom-
råder, hvor sporvogne er af særlig betydning, 
henholdsvis et større område, hvor de fleste 
grænsearbejdere pendler med tog.

Kort 1: Områder, der angives som transportpolitisk 
relevante.

Kilde: Dörry og Walther 2014
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 Kerneområdet i Luxembourg-regionen 
er mere omfattende end metropolområdet 
Luxembourg. Metropolområdet er defineret 
på grundlag af daglige pendlingsmønstre og 
det omfatter såvel byerne Thionville og Metz 
i det nordlige Lorraine (Frankrig), som Trier 
i Tyskland. Kerneområdet markerer tydeligt 
den nordlige del af transportkorridoren Sillon 
Lorrain samt, som et andet markant rum for 
politisk indsats, den stærkt benyttede trans-
portforbindelse mellem Luxembourg by og 
Trier.

De mest centrale aktører har også de 
mest almene rumlige forestillinger
Det næste skridt i undersøgelsen var, at af-
prøve vores tese om, at vores informanters af-
grænsning af det geografiske opland, havde tæt 
sammenhæng med deres position i de politiske 
netværk. I en grafisk fremstilling markerede 
vi derfor, hvem de politiske beslutningstagere 

havde udvekslet transportpolitiske oplysninger 
med i 2009-10.
 Farverne på de enkelte punkter afspejler de 
politiske beslutningstageres nationalitet. Stør-
relsen af punkterne angiver graden af betyd-
ning, som den enkelte beslutningstager tilskri-
ves, her baseret på antallet af henvisninger til 
netop den pågældende netværksaktør. Centrale 
aktører er centrale i den forstand, at de har et 
stort antal forbindelser med andre beslutnings-
tagere og derved har et betydeligt potentiale for 
at kunne påvirke andre beslutningstagere.
 De grafiske fremstillinger viser, at det cen-
trale område i Basel-netværket overvejende 
består af schweiziske aktører, mens kernen i 
det luxembourgske netværk udgøres af tyske 
og luxembourgske aktører (figur 1 og 2).
 Det betyder ikke, at de politiske aktører 
begrænser sig til at udveksle oplysninger med 
aktører af samme nationalitet. Inden for so-
cial netværksteori betegnes dette som homofili, 

Figur 1: Basel-regionen. Politiknetværk med lande i farver (grad af centralitet).

Kilde: Dörry og Walther 2014
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dvs. det træk at man har en tendens til at søge 
sammen med folk, som man deler en række 
karakteristika med. Den lave grad af homofili i 
Basel-regionen indikerer, at de politiske beslut-
ningstagere ikke foretrækker at kommunikere 
med politiske beslutningstagere af samme na-
tionale herkomst i spørgsmål,der bevæger sig 
på tværs af landegrænser. Der imod kunne det 
lidt mere negative homofili-indeks i Luxem-
bourg-regionen tyde på, at nationalitet spiller 
en vigtigere rolle for udveksling af oplysninger 
her. Der er dog heller ikke her tale om, at det 
er en afgørende faktor.
 For at undersøge, om der rent faktisk er en 
sammenhæng mellem de politiske beslutnings-
tageres strukturelle positioner i netværkerne 
og deres rumlige forestillinger, har vi bereg-
net sammenhængen mellem socialt centrale 
aktører og angivelsen af kerneområder i deres 
kortskitser. For så vidt angår Basel-regionen 
viser vores resultater, at der er en negativ sam-

menhæng mellem aktørernes centrale place-
ring i netværket og variationen af de skitserede 
kort. Det betyder, at de mest centrale politiske 
beslutningstagere har de mest generelt accep-
terede forestillinger om grænseregionen. Mere 
perifere aktører har skitseret kort, der er meget 
forskellige fra de kort, der er skitseret af andre 
aktører.
 Det statistiske sammenfald mellem en so-
cial central position og en begrænset variation i 
de skitserede forestillinger om grænseregionen 
kan imidlertid ikke genfindes i Luxembourg-
regionen, hvor sammenhængsgraden må siges 
at være svag.

Hvad lærer vi af undersøgelsen?
I undersøgelserne af rumlige forestillinger 
blandt beslutningstagere involveret i græn-
seoverskridende transportpolitik fandt vi to 
modsatrettede tendenser. I Luxembourg-regi-
onen var vores informanter langt fra enige om 

Figur 2: Luxembourg -regionen. Politik netværk med lande i farver (grad af centralitet).

Kilde: Dörry og Walther 2014.
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grænserne for de centrale handlingsrum for 
grænseoverskridende transportpolitik. Blandt 
politiske beslutningstagere i Basel-regionen 
derimod, synes der at være langt større kon-
sensus om, hvor der bør gennemføres offentlige 
transporttiltag. Disse modstridende resultater 
kan forklares af kulturforskelle blandt de poli-
tiske beslutningstagere i de to grænseregioner.
 I Basel afhænger succesen af grænseover-
skridende samarbejde i høj grad af evnen 
til at bringe politiske beslutningstagere med 
modstridende dagsordener sammen omkring 
løsning af konkrete politiske problemer. Frem-
trædende aktører har ikke råd til at udtrykke 
væsentligt afvigende synspunkter, hvis de øn-
sker fremadrettet at kunne samarbejde med 
modparterne i nabolandene. Mere perifere 
aktører har derimod ofte en atypisk forestilling 
om de politiske rum. De skitserer afvigende 
kort og lægger ofte for stor vægt på eget ter-
ritorium i forhold til de faktiske muligheder 
for opnå brede, politisk grænseoverskridende 
aftaler. Dette kan formentlig forklares med, at 
de perifere aktører har langt løsere tilknytning 
til resten af netværket, og at de derfor har langt 
mere begrænset adgang til vigtige oplysninger.
 I den meget yngre Luxembourg-region er 
det derimod de hårde nationale politiske in-
teresser, der forfølges i forbindelse med sam-
arbejdet omkring den grænseoverskridende 
offentlige transport. Dette afspejles i en række 
modstridende rumlige forestillinger.
 Der kan udledes to konklusioner af vores 
arbejde:
 For det første tyder vore resultater på, at 
såvel nationale interesser som eksistensen af 
forskellige politiske kulturer på hver side af 
grænsen, har stor betydning for grænseover-
skridende transportpolitik. Denne tendens 
eksisterer fortsat og det uagtet den stigende 
integration indenfor EU.

 For det andet viser vores resultater, at, i 
fraværet af juridisk bindende aftaler, fungerer 
grænseoverskridende samarbejde bedst, når 
magtfulde politikere er konsensussøgende. 
Dvs. at politikerne søger fælles fodslag blandt 
beslutningstagere fra forskellige lande uden at 
deres egne synspunkter dominerer. Dette er 
en tradition for politisk konsensus, der i høj 
grad præger politikere og andre fremtrædende 
repræsentanter for offentlige myndigheder fra 
de føderative politiske systemer såsom Schweiz 
og Tyskland.

Forskningen der ligger til grund for denne ar-
tikel er udført som en del af projektet “Metro-
net – Cross-Border Metropolitan Governance 
in Europa: a Network Analysis Approach”. Pro-
jektet er finansieret af the National Research 
Fund Luxembourg.

Dr. Olivier J. Walther er lek-
tor ved Institut for Grænse-
regionsforskning ved Syd-
dansk Universitet. For så 
vidt angår Europa er hans 
primære forskningsinteres-
ser sammenlignende under-
søgelser af grænseoverskri-
dende storbyregioner. Email: 
ow@sam.sdu.dk

Dr. Sabine Dörry er Marie 
Curie Research Fellow ved 
the School of Geography 
and the Environment, Uni-
versity of Oxford, Storbritan-
nien. Hendes forskning foku-
serer på global produktion 
og finansiering af handels-
mæssige forbindelser samt 
integrationsprocesser i europæiske grænseregio-
ner. Email: sabine.doerry@ouce.ox.ac.uk
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Arbejdskraftens vandringer i 
Danmark – regionale forskelle set i 
lyset af den seneste recession

Timo F. Mitze, Amber Naz, Nils Karl Sørensen

Den økonomiske lavkonjunktur med øget ledighed tilskynder i stigende grad folk 
til at flytte for at finde ny beskæftigelse. Samtidig hermed flytter især unge, når de 
påbegynder en uddannelse. Det er især de større byer, der vokser, mens landkom-
munerne og de mindre byområder affolkes. Artiklen analyserer disse forhold, og 
relaterer også til forhold som grænsependling og betydningen af kommunalrefor-
men, der falder samtidig med lavkonjunkturen. Affolkningen har ledt til mindre 
funktionelle arbejdsmarkeder udenfor byerne.

Artiklen analyserer flytninger i forbindelse 
med arbejdsmarkedet og uddannelse i en dansk 
sammenhæng, set i lyset af de senere års øko-
nomiske krise.
 I et internationalt perspektiv betragtes det 
danske arbejdsmarked som meget fleksibelt. 
Det er relativt let for de enkelte virksomhe-
der at skaffe sig af med arbejdskraft, og det er 
muligt at oppebære understøttelse som ledig 
i en relativt lang periode. Dette leder os til en 
antagelse om, at der vil være en sammenhæng 
mellem ledighed og flytninger.
 Forholdet er således undersøgt i figur 1, der 
viser flytninger såvel som ledighedsberørte i 
perioden fra 2006 til 2012. Frem til 2009 faldt 
såvel ledigheden som antallet af flytninger. Si-
den 2009 er såvel ledigheden som omfanget 
af flytninger øget. Vi ser dette som et tegn på 
en øget mobilitet på det danske arbejdsmar-
ked pga. stigende ledighedstal. Der er altså en 
tydelig sammenhæng mellem de økonomiske 
konjunkturer og tilbøjeligheden til at flytte.

Indledning
Flytning af bopæl er en af livets store beslutnin-
ger. Når vi flytter, er det som oftest betinget af 
tre forhold. Det første forhold er ændringer i 
vores tilknytning til arbejdsmarkedet. Det an-
det er ændringer i vores samlivsmønster. Og 
det tredje er når vi påbegynder uddannelse. 

Ledighedsberørte (venstre skala) Flytninger (højre skala)

Kilde: Befolknings- og arbejdsløshedsstatistik. Danmarks Statistik.

Figur 1: Flytninger og ledighedsberørte personer i 
Danmark 2006 til 2012
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Ledighed og flyttebevægelser 
i et regionalt perspektiv
Sammenhængen mellem flytninger og ledighed 
i regionalt perspektiv er analyseret i figur 2, 
der er udformet som to landkort. Til venstre 
angives ledighedsprocenten for 2012, mens 
flyttefrekvensen for perioden fra 2007 til 2012 
findes angivet i kortet til højre. Ledigheden er 
især at finde i de mørke områder. Det vil sige 
på Københavns vestegn, det vestlige Sjælland, 
Bornholm, Vest Lolland, Fyn samt i dele af 
Sønderjylland og Nordjylland. Variationerne 
i ledigheden i regionalt perspektiv for 2007 til 
2012 er ligeledes blevet undersøgt, men er ikke 
gengivet her. De områder, hvor ledigheden var 
størst i 2012, var også de områder, der oplevede 
de største ændringer i ledigheden. Fordelingen 
af ledigheden i Danmark er dog ikke som ved 
tidligere recessioner, idet ledigheden i Vest-
jylland er mindre end eksempelvis under de 
dårlige konjunkturer i 1980erne.

 Flyttefrekvensen, der er undersøgt i den 
højre side af figuren viser, at antallet af flytnin-
ger især er stor omkring de store byer. De fem 
kommuner med den største nettotilflytning er 
København, Aarhus, Frederiksberg, Aalborg 
og Gladsaxe. I Københavns kommune har den 
samlede tilflytning i perioden andraget godt 
12.000 personer. Det er mere end det dobbelte 
af tilflytningen til Aarhus, der har den næst-
største nettotilflytning.
 De fem kommuner der har den største 
nettofraflytning er Lolland, Ringkøbing-Skjern, 
Esbjerg, Sønderborg og Tønder. Variationen i 
nettofraflytningen mellem disse kommuner er 
meget lille. Typisk har nettofraflytningen an-
draget mellem 1.900 og 2.500 personer anskuet 
over hele perioden fra 2007 til 2012.
 Samlet set kan det siges, at flytningerne fin-
der sted fra landdistrikterne og de mindre og 
mellemstore byer til de større byer. Materialet 
giver dog ikke et helt sandt billede af møn-

Figur 2: Regionale variationer i flytninger og ledighed.

Kilde: Befolknings- og arbejdsløshedsstatistik. Danmarks Statistik.

Ledighed 2012. Flyttefrekvens 2007-2012.
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strene. Eksempelvis er København og Aarhus 
kommuner meget homogene byområder, mens 
eksempelvis Esbjerg og Sønderborg kommuner 
består af såvel byområder som landdistrikter og 
mindre byer. Om en kommune som eksempel-
vis Esbjerg, der består af byområderne Esbjerg 
og Ribe, siger man, at den ikke er tilsvarende 
‘funktionel’ sammenlignet med eksempelvis 
København.
 Set i dette perspektiv ledte kommunalrefor-
men til dannelsen af en række mindre funk-
tionelle kommuner, særligt udenfor de større 
byer. Da kommunalreformen falder sammen 
med lavkonjunkturen øver den indflydelse på 
de konklusioner, der kan drages på baggrund 
af det statistiske materiale. Samlet tegner de 
to landkort dog et billede, hvor man godt kan 
fornemme det, der populært omtales som “den 
rådne banan”.
 Der eksisterer generelt en negativ sammen-
hæng mellem arbejdsløsheden og nettoflytte-
mønstret. Det betyder, at et område med lav 
ledighed har en høj nettotilflytning, mens det 
omvendte er tilfældet hvis ledigheden er høj. 
Den observerede sammenhæng er imidlertid 
statistisk svag. Generelt kan det dog siges, at 
hvis ledigheden i en kommune reduceres med 
1 %, så øges nettotilflytningen med 1,2 %.
 Den svage sammenhæng skyldes, at der 
også er andre forhold end ledighed, der øver 
indflydelse på en beslutning om at flytte. 
 Pendling er f.eks. sådant et forhold. Pend-
lingsoplandene er blevet større igennem de 
senere år. I områder, som eksempelvis Vest-
sjælland, har der foruden en høj ledighed også 
været et fald i huspriserne. Derfor vil der ofte 
være en periode, hvor man er villig til at pendle 
langt, mens man dels ser tiden an i det nye job 
og dels ser om ejendomspriserne udvikler sig i 
en mere gunstig retning.

Flytning fordelt på alder, uddannelse 
samt i grænseområderne
Ofte er en flytning motiveret af ønsket om, at 
komme i gang med en uddannelse, der kun 
udbydes i et bestemt område. Det største ud-
bud af uddannelser er som regel at finde i de 
store byområder med over 100.000 indbyggere.
 Flyttefrekvenserne fordelt på to aldersgrup-
per er vist i figur 3, der igen er udformet som 
to landkort. Til venstre findes flyttefrekven-
sen for de 15 til 29 årige. De flytter især til 
byområderne (de lyse områder) København, 
Aarhus, Aalborg og Esbjerg, mens de flytter 
fra de mørke områder, eksempelvis Syddjurs, 
Vesthimmerland, Næstved samt en lang række 
kommuner rundt om København.
 Senere i tilværelsen flytter man ofte ud af 
de kommuner, som man tidligere er flyttet til. 
Flyttefrekvensen for de 45 til 59 årige er gen-
givet i højre side af figur 3. Her kan udflytning 
observeres for eksempelvis Aalborg, Odense, 
Køge samt store dele af det centrale af Køben-
havn.
 Flyttemønstrene er også analyseret i forhold 
til en række andre variable. Mønsteret der teg-
ner sig er, at personer med en efterspurgt ud-
dannelse får en høj indkomst, og dermed har 
mulighed for at etablere sig i et område karak-
teriseret ved høje priser på fast ejendom. Så-
dan et mønster kan observeres for eksempelvis 
kommunerne Nord for København såsom Kgs. 
Lyngby, Gentofte, Hørsholm, Rudersdal samt 
Frederiksberg, der er omsluttet af København 
kommune. I Jylland observeres denne adfærd 
for Aarhus, Silkeborg og Vejle kommuner.

Grænseregioners pendling og flytning
Et forhold af særlig interesse i Sønderjylland 
er grænsependlingen, som løbende er blevet 
omtalt i PLUK i de seneste 20 år. I Sønderjyl-
land har grænsependlingen været begunstiget 
af, at der er tale om en landegrænse, som det 
er lettere at passere end Øresundsgrænsen mel-
lem Danmark og Sverige. Grænsependlingen i 
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Sønderjylland er blevet gjort yderligere lettere 
med Schengenaftalen fra 2001, der ophævede 
paskontrol og begrænsede toldkontrollen. 
Ved Øresundsgrænsen var kontrollen blevet 
ophævet langt tidligere, som et resultat af 
den nordiske pasunion. I 2013 var omfanget 
af grænsependling mellem Tyskland og Dan-
mark på omkring 8.500 personer, mens det 
var på omkring 6.500 personer mellem Sve-
rige og Danmark. Såvel i Sønderjylland som 
i Øresundsregionen er indpendlingen større 
end udpendlingen.
 I denne undersøgelse er flyttemønstrene for 
de danske kommuner, der kan karakteriseres 
som grænseregioner, undersøgt. Der har alene 
været mulighed for at se på de danske stati-
stikker.
 Der er observeret væsentlige forskelle mel-
lem karakteren af flytninger i de to grænsere-
gioner. I Øresundsregionen er uddannelses- og 
indkomstniveauet blandt dem der flytter gene-

relt højere, end det er tilfældet i Sønderjylland. 
Man kan sige, at der i Øresundsregionen er et 
funktionelt arbejdsmarked, der er vidensinten-
sivt. Dette er genereret af såvel erhvervsstruk-
turen, som af tilstedeværelsen af universiteter 
i København, Malmø og Lund. En tilsvarende 
stærk tiltrækningskraft har universitetsmiljø-
erne i Flensborg og Sønderborg ikke. Dette er 
især betinget af størrelsen af de to universiteter. 
Erhvervsstrukturelt er flyttemønstrene i Søn-
derjylland især relateret til beskæftigelse inden 
for industrierhvervene.

Afslutning og perspektiver
Flyttemønstrene tegner et regionalt Danmarks-
kort, der indikerer en stigende opdeling mel-
lem land og by. Om dette er ønskeligt er et 
politisk spørgsmål.
 Alt andet lige må det konstateres, at de yngre 
søger mod de større byer. Efter endt uddannelse 
flytter de ofte til områder, der ligger i umiddel-

Figur 3: Flyttefrekvens for 2007-2012 for de 15 til 29 årige samt for de 45 til 59 årige.

Kilde: Befolknings- og arbejdsløshedsstatistik. Danmarks Statistik

15-29 årige. 45-59 årige.
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bart nærhed af de større byer. Dette har eksem-
pelvis ført til det “Østjyske bybånd” en kæde af 
byer fra Randers i nord til Kolding i syd.
 Lavkonjunkturen har bidraget til mønste-
ret. Imidlertid kan der også have været andre 
forhold, der har skubbet til denne udvikling. 
Det er nærliggende her at tænke på kommu-
nalreformen, der reducerede antallet af kom-
muner med to tredjedele. Det har især ramt 
de mindre og mellemstore centerbyer, der har 
mistet administrative enheder. Derved er der 
sket et dræn af ofte veluddannet personale. I 
disse byer er der ikke længere tale om kom-
plette og funktionelle arbejdsmarkeder. Det har 
betydning ikke kun for flyttemønstrene, men 
også for mulighederne for at skabe økonomisk 
vækst gennem etableringen af nye virksomhe-
der og arbejdspladser.
 Set i forhold til grænseregioner, så er lan-
degrænsen mellem Danmark og Tyskland an-
derledes end søgrænsen mellem Danmark og 
Sverige. Det giver forskelle i flyttemønstrene 
og tillige i mulighederne i de to områder.

Denne artikel er en forkortet, omarbejdet ver-
sion af artiklen, “Regional Labour Market Dis-
parities and the Internal Migration Response 
among Danish Municipalities in the Wake of 
the Global Economic Crisis” fra 2014, som ind-
gik som en del af Amber Naz’ ph.d.-afhandling.

Timo F. Mitze, lektor ved 
Institut for Grænseregions-
forskning tilknyttet forsker-
gruppen for regionaløko-
nomi og udvikling. Forsker i 
regional udvikling, klynger, 
økonomisk vækst specielt i 
forhold vedrørende arbejds-
markedet.

Amber Naz, ph.d. i regio-
naløkonomi. Var ph.d.-stu-
derende fra 2010 til 2014 
ved Institut for Grænseregi-
onsforskning tilknyttet for-
skergruppen for regionaløko-
nomi og udvikling. Hendes 
ph.d.-projekt omhandlede 
aspekter af effekterne af virk-
somhedernes innovation i et regionalt perspektiv.

Nils Karl Sørensen, lektor 
ved Institut for Grænse-
regionsforskning tilknyttet 
forskergruppen for regio-
naløkonomi og udvikling. 
Han har i mange år arbej-
det med regionaløkonomiske 
analyser herunder regional 
konvergens og divergens i 
Europa samt undersøgelser af innovation,  klynger 
og turisme.
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IFG Best Thesis Award

ard Hjerrild Thomsen, bachelorstuderende ved 
Europæiske studier.
 Den anden pris på 3000 d.kr., gik til Anika 
Spindelmanns bachelorafhandling under 
Europæiske studier, omhandlende regional 
udvikling. Titlen var “The Role of the Crea-
tive Class for Urban and Regional economic 
development” (Den kreative klasses betydning 
for by- og regionaløkonomisk udvikling). Af-

I 2014 uddelte Institut for Grænseregionsforsk-
ning i forbindelse med IFG på landkortet igen 
en pris til den (eller de) bedste afhandling(er) 
skrevet på instituttet i løbet af det forgangne 
år. Prisen, der er på 10.000 d.kr., tildeles den 
(eller de) studerende, der har skrevet den bed-
ste afhandling indenfor deres respektive stu-
dieområde. Prisen kan gives til Bachelor såvel 
som Master studerende og uddeles af et udvalg 
bestående af tre af instituttets lektorer.
 Udvalget skulle i år vælge mellem et me-
get stort antal afhandlinger, hvoraf de fleste var 
værdige til at modtage prisen. Beslutningen 
blev derfor at dele prisen i tre. At vi i år uddelte 
hele tre priser viser med al sin tydelig, at insti-
tuttets studerende leverer akademisk arbejde af 
høj kvalitet, og at det bliver bedre fra år til år. 
Instituttet tiltrækker en stor pulje af internatio-
nalt talent til Sønderborg.
 Et fælles træk ved de tre udvalgte afhandlin-
ger, er deres relevans for social og økonomisk 
udvikling, her afspejlet lokalt, regionalt og in-
ternationalt. Udvalget ønskede med prisudde-
lingen i år også at vise, at instituttet værdsætter 
studerende, der ønsker at bruge deres akade-
miske evner til at gøre en forskel i de samfund, 
de er en del af.
 3000 d.kr. gik således til en afhandling med 
betydning for Sønderborg og byens fremtidige 
udvikling. Afhandlingen “Why do young engi-
neer students who originally come from Søn-
derborg choose to study in Aarhus?” (Hvorfor 
studerer unge, der kommer fra Sønderborg, til 
ingeniør i Århus?) søger at klarlægge årsagerne 
til, at unge mennesker forlader Sønderborg i 
deres studietid, samt at udvikle måder hvorpå 
udflytningen kan forhindres og/eller kompen-
seres for. Den var skrevet af Mette Graunga-

Den ene af diplommodtagerne Mette Graungaard 
Hjerrild Thomsen i midten med sit diplom, flankeret 
af to af de tre dommere, Simon Fietze og Dorte Jagetic 
Andersen. Foto: Elisabeth Vestergaard
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handlingen stillede skarpt på den såkaldte krea-
tive klasses’ betydning for storbyens økonomi-
ske udvikling med Hamborg som eksempel. 
Afhandlingen påviste at den kreative klasse i 
Hamborg nok skaber økonomisk vækst i byen, 
men samtidig skubber de socialt svage dele af 
befolkningen ud af byområdet.
 Den tredje pris på 4000 d.kr. gik til en af-
handling med et mere internationalt præg, 
skrevet af to Business Relationship Master 
studerende, Veronika Geschwandtnerová og 

Vladislav Arbecík, om emnet “CSR and Su-
stainability of Maersk Oil in Angola” (Virk-
somheders sociale ansvarlighed og bæredyg-
tigheden af Mærsk Olie i Angola). Formålet 
med afhandlingen var, at analysere Mærsk’ ak-
tiviteter omkring social ansvarlighed i Angola 
for at undersøge hvordan aktiviteterne bidrager 
til en bæredygtig udvikling i landet. Et emne 
der burde have højere prioritet, både indenfor 
forskningen og i det globale erhvervsliv.

Best Poster Award 2014

• Andreas Küttel: “A Cross-National Com-
parison of the Transition out of Sport of 
Former Elite Athletes”

• Sebastian Zimmer: “Constituting clusters 
across borders”

• Inga Dominke: “Human Resource Manage-
ment in peripheral, sparsely populated regi-
ons. Explaining [un]successful recruitment 
and retention of high-skilled employees”

• Toby Ogbonna: “Experiment on Innova-
tion and Risk Taking”

Opgaven var for de ni deltagere at formidle 
deres forskning på en meget overskuelig måde. 
“Poster sessions” er en almindelig anerkendt 
metode til forskningsformidling til en bredere 
kreds – ofte i forbindelse med konferencer. Det 
er derfor en god øvelse for unge forskere, så de 
tidligt får erfaring med den formidlingsform.
 Til at bedømme kvaliteten af plakaterne 
var der nedsat et dommerpanel med tre med-
lemmer med forskellig baggrund, således at 
de kunne bidrage med forskellige syn på for-
midling af forskning. Panelet bestod af Jaume 

Deltagerne i konkurrencen om årets bedste 
plakat er ph.d.-studerende med tilknytning 
til Institut for Grænseregionsforskning, både i 
Danmark og i Tyskland. I år deltog følgende ni 
ph.d.-studerende med en poster (plakat):

• Mustafa Khalil Mahmood: “A Phenomeno-
logical Study into how Temporary Agency 
Workers Experiences Management at the 
Client Companies”

• Shuangrui Fan: “Ownership, Corporate 
Governance, and Mergers and Acquisitions: 
Three Essays on Publicly Listed Companies 
in China”

• Rannveig Edda Hjaltadóttir: “Cross-Bor-
der Innovation Cooperation: National Bor-
ders and Knowledge Bases”

• Nino Javakhishvili Larsen: “Labour Mo-
bility and Local Employment: Building a 
Local Employment Base from Labour Mo-
bility?

• Tobias Wung Sung: “Minority Youth Iden-
tities in the Danish-German Border Region, 
1955-1975”
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 Dommerpanelet roste plakatens iøjnefal-
dende opsætning, som i sin enkle form og 
med en kort og forståelig titel gjorde budska-
bet nemt tilgængeligt. Derudover havde Se-
bastian Zimmers plakat et klart og forståeligt 
forskningsspørgsmål samt en klar og præcis 
struktur. “Selvom teksten var meget kort blev 
man som betragter og læser ført gennem hele 
forskingsidéen,” sagde Simon Fietze under pris-
uddelingen.

Castan Pinos, adjunkt på IFG, Amber Naz, 
nylig ph.d. og videnskabelig medarbejder på 
IFG samt Simon Fietze, adjunkt på IFG.
 Dommerpanelet fandt at alle plakater på 
hver sin måde opfyldte formålet, der var ud-
stukket. Mangfoldigheden afspejler institut-
tets sammensætning og diversiteten der fin-
des i grænseregionen. Panelet skulle træffe en 
beslutning og tildelte prisen for “IFG Poster 
Award” 2014 til Sebastian Zimmer med en flot 
plakat om virksomhedsklynger henover den 
dansk-tyske grænse.

Vinderen Sebastian Zimmer foran sin poster med sin Award, et håndlavet trofæ i glas, udført af den lokale 
kunstner Susanne Givskov. Foto: Patricio Soto
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Arrangementer på 
Institut for Grænseregionsforskning 2015

Yderligere oplysninger om de enkelte arrangementer kan ses på: 
http://www.sdu.dk/ifg (gå til Arrangementer)

København-Bonn-erklæringerne 1955-2015
Dato: 17. marts 2015
Tid: 9.30-17.00

Sted: Syddansk Universitet – Campus Sønderborg, lokale M201.
Kontaktperson: Prof. Steen Bo Frandsen, sbf@sam.sdu.dk

Endagskonference med deltagere fra en række europæiske mindretal (Aalandsøerne, Belgien, 
Sydtyrol, Ungarn, Tyskland).
Formålet er, at diskutere betydningen af erklæringerne fra 1955 og med et blik mod andre 
mindretal samt, at diskutere betydningen af modellen fra dengang i et nutidigt lys. Organiseret i 
samarbejde med BDN og det danske mindretal i Sydslesvig.

Forskningens døgn
Dato: 24 april 2015
Tid: 13.00-19.00

Sted: Syddansk Universitet – Campus Sønderborg, Alsion.
Kontaktperson: Lektor Gerd Battrup, gba@sam.sdu.dk

Gæsteforelæsningsrække om ‘European Borders and Regional Integration’
Dato: 14. april, 5. maj, 19. ell. 26 maj, 2. juni og 9. juni.

Sted: Syddansk Universitet – Campus Sønderborg.
Kontaktperson: Lektor Olivier Walther, ow@sam.sdu.dk

Cross-Border Business Breakfast Meetings:
Dato: 3. marts, 7. april og 5. maj 2015
Tid: 7:30-9:00
Foredragsholdere: Skiftende foredragsholdere

Sted: Syddansk Universitet – Campus Sønderborg, lokale M304.
Kontaktperson: Daniel Staugaard, staugaard@sam.sdu.dk

Netværksmorgenmøder for erhvervsledere og forskere fra SDU.
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Uddevalla Symposium 2015
Dato: 11.-13. juni 2015
Tid: 9.00-16.00

Sted: Syddansk Universitet – Campus Sønderborg.
Kontaktperson: Prof. Andreas P. Cornett, cornett@sam.sdu.dk

Stor international konference inden for business administration og ledelse, herunder 
international business, økonomi, samt inden for regionaløkonomi, regionalplanlægning, 
økonomisk geografi, økonomisk historie, statskundskab og sociologi.

Sønderjyllands Erhvervshistorie II: Den sønderjyske fødevareindustri
Dato: 24.-25. september 2015
Tid: 09.00-16.00

Sted: Syddansk Universitet – Campus Sønderborg, lokale M304-307.
Kontaktperson: Institutleder Elisabeth Vestergaard, ev@sam.sdu.dk

Konferencen omhandler den sønderjyske fødevareindustri og arrangeres i fællesskab af 
Rigssarkivet Aabenraa, Cathrinesminde Industri- og Teglværksmuseum samt Institut for 
Grænseregionsforskning.

International Research Workshop
Dato: 27. september – 2. oktober 2015
Tid: 9.00-17.30

Sted: Sankelmark, Tyskland og Syddansk Universitet, Campus Sønderborg.
Kontaktperson: Adjunkt Simon Fietze, simonf@sam.sdu.dk

International workshop for ph.d.-studerende, men fokus på forskellige kvalitative og kvantitative 
metoder.

IFG på landkortet 2015
Dato: 28. oktober 2015
Tid: 09.00-16.00

Sted: Syddansk Universitet – Campus Sønderborg, lokale U101.
Kontaktperson: Lektor Hans Martens, martens@sam.sdu.dk

Institut for Grænseregionsforsknings årlige festdag. Hvert år er der fokus på et specielt emne eller 
fælles tema indenfor instituttets forsknings- og prioritetsområder.
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