”ATTRAKSJONSKRAFT”.”VÆKSTKULTUR”
OVERSKRIFTER TIL EN NY TENDENS
Toprække

Vækstkultur er et stort og aktuelt tema i
Danmarks nabolande, hvor der aktuelt er en
tendens til øget fokus på, hvilke andre
drivkræfter udover de traditionelle som
uddannelse, regulering og infrastruktur der
ligger bag vækst og udvikling.
REG LABs nye analyse om Vækstkulturens
DNA rammer præcist i denne dagsorden,
fordi den netop viser, at befolkningens kultur
– holdninger, vaner, adfærd - har en
væsentlig betydning for værditilvæksten i
lokale virksomheder. Analysen vækker i
øjeblikket betydelig opmærksomhed i Norge
og Sverige.
I Sverige barsler Näringsdepartementet snart
med en ny stor national strategi for tilväxt og
attraktionskraft. Baggrunden er et flerårigt
arbejde under overskriften ”Attraktionskraft
Sverige”. Det gennemføres i regi af
Tilväxtanalys, som af den svenske regering
har fået i opdrag at analysere svensk
vækstpolitik.
FORUDSÆTNING FOR GODT
ERHVERVSKLIMA
”Ett bra lokalt näringslivklimat skapar viktiga
förutsättningar för tillväxt. Förutsättningarna
för en bra lokal näringslivsklimat är beroende
av en rad samverkande faktorer. Ikke minst
framstår kommunens förmåga att samarbeta
med olika aktörer på olika nivåer i samhället
som en allt viktigare fråga.”

I Sverige har man mange fikspunkter i form af
byer og egne, som har et helt særligt driftigt
miljø. Sunne i Värmland er et velkendt
eksempel, som også er behandlet i flere af
REG LABs analyser, på et sted, som arbejder
meget bevidst på at udvikle sin særlige ånd
og driftighed. Gnosjö længere nede i Sverige
har ligefrem et landskendt begreb opkaldt
efter sig: Gnosjö-andan (Gnosjö-ånden).
Men selv Gnosjö-ånden er under pres, fordi
flyttemønstre og ejerskabsstrukturer ændrer
sig. Som også vores danske analyse af
vækstkultur viste, kan steder med stærk lokal
kultur ikke længere tage lokale tilhørsforhold
og beslutningskraft for givet.
Det er også motivationen bag svenskernes
ønske om at adressere temaet aktivt. Aktuelt
forventes det, at der i nærmeste fremtid
sættes gang i en større pilot-satsning, som
skal søge at udvikle og implementere en ny
metodik til at styrke kommuners og regioners
attraktionskraft, herunder ikke mindst
vækstkulturen.
NORSK MODEL FOR
ATTRAKSJONSKRAFT
Også i Norge arbejdes der intensivt med
begrebet attraksjonskraft. Telemarksforsking,
som er en uafhængig norsk forskningsinstitution, har i mange år arbejdet målrettet
med temaet. Telemarksforsking har blandt
andet gennemgået mere end 100 forsknings-
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rapporter internationalt for søge at
sammenfatte de vigtigste konklusioner om
attraksjonskraft. Telemarksforsking har
udarbejdet en model, kaldet Attraktivitetspyramiden, som systematiserer
sammenhængende:

LEDERSKAB KAN ÆNDRE
VÆKSTKULTUR
”Vi finner i denne studien, tydelige spor av
lokal utviklingskultur. Lokal utviklingskultur
skapes i stor grad av roller . Noen roller er
det noen som tar; typiske entreprenører –
eller lokale ildsjeler som de ofte kalles i norsk
samfunnsliv, mens noen roller tildeles der
det finnes et lederskap med forståelse for
dette”
TF Rapport 03 Suksessrike
distriktskommuner
SKANDINAVISK ALLIANCE OM
VÆKSTKULTUR

Konklusionerne siger blandt andet, at det er
arbejdspladser, der er afgørende for vækst
og udvikling. Bosætning er sekundært: Du
kan som kommune have vækst baseret på
bosætning, men kun hvis nabokommunen
kan hjælpe med jobvækst. Det er en sårbar
strategi, og den er ikke holdbar for hele
regioner.
Konklusionerne indgår som et væsentligt
bidrag til det aktuelle arbejde med at
forberede en norsk kommunalreform, som
det netop er besluttet at gennemføre i de
kommende år. Det er Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet, som står bag
forberedelsen af reformen. Her er man meget
optaget af vækstkulturen, fordi forskning
indikerer, at kultur og identitet måske er
mindst lige så vigtig som strukturer og
organisering.

26. maj 2014 var Telemarksforsking vært ved
et dansk-norsk-svensk seminar, hvor der
med udgangspunkt i REG LABs
Vækstkulturens DNA blev udvekslet viden og
diskuteret vækstkultur og attraktionskraft. Fra
Norge deltog Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og fra svensk side var
Tilväxtvärket stærkt repræsenteret.
Seminaret gav et indtryk af at de danske og
svenske studier har en meget forskellig
metodisk tilgang og derfor ikke direkte kan
lægges ovenpå hinanden. Ikke desto mindre
peger begge i samme retning mod stedets
sociologiske kultur som en endog meget
central faktor, hvilket blev bakket stærkt op af
de svenske erfaringer.
Seminaret havde primært til formål at give
gensidig viden og indsigt gennem en åben og
kvalificeret drøftelse. Men qua temaets høje
aktualitet i de tre lande opstod et ønske om
at efterforske den stedbundne vækstkultur
dybere.
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Således er det ønsket at analysere en stribe
casekommuner i Danmark, Norge og Sverige
for at finde og sammenligne forklaringsfaktorer. Målet er at udvikle og teste
modeller, som kan styrke og forandre
vækstkulturen. Hvis du kender kommuner,
som kunne være interesseret i at deltage, så
kontakt REG LABs sekretariat.

NÆSTE SKRIDT I VÆKSTKULTURENS
DNA
Udover en tværskandinavisk videreudvikling
af Vækstkulturens DNA arbejder vi i øjeblikket
på at lave et REG LAB-medlemsarrangement
om temaet med præsentation af de norske
og svenske erfaringer og drøftelser af,
hvordan vi handler på baggrund af analysens
konklusioner. Blandt andet følger vi
resultaterne af, at Region Sjælland gør
analysen til et centralt fikspunkt i processen
med at udvikle ny vækst- og udviklingsstrategi.
“Vækstkulturens DNA er analyser når de
gør det som bedst, og giver mening og
perspektiv. Well done!”
Tue David Bak, Udviklingsdirektør i Region
Sjælland.

Ovenstående billede forestiller
forsker/socialøkonom Knut Vareide,
Telemarksforsking, i gang med at præsentere
model en attraktivitetsmodel ved "konference
om stedsinnovasjon" i Fredrikstad, Norge,
den 3. juni 2014. I forbindelse med
konferencen blev REG LAB opfordret til
sammen med udvalgte danske byer, at
deltage i et tvær-skandinaviske projekt.

MERE OM VÆKSTKULTURENS DNA
Nye analyser fra REG
LAB, der bidrager med
ny viden om kulturers
betydning for væksten.
Konklusionen er klar kultur har en betydning
for væksten!
Gennem et omfattende
datamateriale om folks
holdninger, vaner,
handlemønstre og socioøkonomiske fakta er
det lykkedes at identificere seks vækstkulturer, som på forskellig vis påvirker
væksten. Læs analyserne her.

bjarne@reglab.dk, juni 2014.
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