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VELBESØGT REG LAB SEMINAR I VEJLE:  
- HVORFOR VOKSER STEDER? 

	

Toprække 

	 	Hvorfor vokser nogle steder og områder 
hurtigere end andre? Og hvilke kritiske 
faktorer og tiltag skaber en succesfuld 
lokal udvikling? På reg labs seminar den 3. 
april i Vejle var der stor interesse for at 
drøfte disse spørgsmål blandt de mere end 
60 deltagere fra kommuner, erhvervshuse 
og uddannelses-institutioner mv. i hele 
landet. REG LAB vil fremover fortsætte 
med at sætte fokus på dette centrale tema 
for vores medlemmer – fx i form af en ny 
fokusanalyse. 
 
 
På seminaret havde vi inviteret eksperter til at 
præsentere helt ny viden, der kan give os en 
dybere og mere nuanceret forståelse af, 
hvorfor steder vokser. Seniorforsker Knut 
Vareide fra det norske Telemarksforsking 
indledte med at præsentere 
”Attraktivitetsmodellen” – en model, der gør 
det muligt at måle, hvor stor en del af den 
lokale udvikling, der skyldes eksterne 
strukturelle forhold, og hvor stor en del, der 
skyldes lokale forhold og handlinger. Det 
giver grobund for at udvikle mere præcise 
analyser af, hvilke faktorer, der har været 
afgørende for udviklingen, og hvad de reelle 
effekter af lokale væksttiltag er. 
 
 
Stedets X-faktor 
I modellen skelner Vareide mellem fire 
kategorier af attraktivitetsfaktorer (jf. figuren), 
hvor nogle - som fx arealer og basale 
kommunale services  - er noget alle 
kommuner skal tilbyde. Der, hvor steder 
bedst kan differentiere sig fra hinanden og 

skabe en konkurrencemæssig fordel, er ved 
at udvikle en særlig lokal identitet og kultur, 
der understøtter innovation og iværksætter-
lyst. Det er her, at steder ifølge Vareide kan 
udvikle en særlig ”X-faktor”, som også kan 
bruges som effektiv branding af stedet og 
dermed skabe et positivt omdømme. 
 

 
Kilde: Knut Vareide, 2018 
 
Også små byer er vokset 
Herefter stillede Henrik Toft Jensen og Viggo 
Plum fra RUC skarpt på de geografiske 
mønstre i befolknings- og beskæftigelses-
udviklingen i Danmark over de sidste 50 år. 
En af de interessante – og måske også lidt 
overraskende – pointer var, at det ikke kun er 
de store byer, der vokser. Også de mindre 
byer med 5.000-10.00 indbyggere i hele 
landet er vokset siden 1970. Det er således 
kun landdistrikterne, der har oplevet reel 
befolkningsnedgang.  

På spørgsmålet om det er muligt at vende 
denne udvikling, svarede de to forskere, at 
der både er faktorer, der taler for og imod 
dette. På den ene side har den forbedrede 
(fysiske og digitale) infrastruktur gjort det 
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nemmere at bo og arbejde i yderområder. På 
den anden side trækker agglomerations-
kræfterne og det store udbud af oplevelser 
og services særligt den yngre del af 
befolkningen mod de større byer. 

Flere kommuner har imidlertid haft succes 
med at føre en mere aktiv erhvervs- og 
bosætningspolitik. Det gælder bl.a. 
Ringkøbing-Skjern og Slagelse kommune, 
som delte ud af deres erfaringer på 
seminaret. Begge kommuner arbejder 
strategisk med at udvikle de lokale 
ressourcer og styrker gennem partnerskaber 
med erhvervslivet, borgerinvolvering mv.Og 
så er begge kommuner kendetegnet ved at 
være udfarende – de sidder ikke blot og 
venter på, at tingene sker af sig selv. 
 
Eksempelvis fastholder Ringkøbing-Skjern 
systematisk kontakten til alle unge, der flytter 
væk fra kommunen for at studere. De unge 
modtager jævnligt nyheder fra kommunen og 
bliver ind i mellem inviteret til håndboldkampe 
med det lokale hold. Alt sammen for at minde 
de unge om, at Ringkøbing-Skjern er et godt 
sted at bo og arbejde, når de på et senere 
tidspunkt skal vælge et sted at stifte familie. 

	

Ringkøbing-Skjerns vækstpolitik 

 
 

Borgerdreven innovation 
I Slagelse har man arbejdet målbevidst på at 
involvere borgerne i udviklingen af 
kommunen, og ikke mindst i landdistrikterne. 
Det er borgerne selv, der bestemmer, hvilke 
udviklingstiltag, der skal gennemføres, og 
borgerne driverne selv initiativerne, hvilket 
sikrer et stærkt engagement. Kommunen 
bakker op og stiller finansiering og faciliteter 
til rådighed, og kan endvidere facilitere 
processen, hvis der er behov for det. 

 

Både Ringkøbing-Skjern og Slagelse har 
således fokus på de centrale pointer fra Knut 
Vareide’s attraktivitetsmodel, nemlig at det 
ikke længere er tilstrækkeligt at tilbyde gode 
kommunale services, men at man må 
opbygge en unik lokal identitet, baseret på at 
aktivere og udvikle de lokale ressourcer 
(borgere, virksomheder mv.) i partnerskaber 
med kommunen.	

Oplægsholdernes præsentationer kan findes 
her: http://reglab.dk/konferencer/2019-
2/kom-reg-lab-seminar-d-3-april-hvorfor-
vokser-steder/  
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