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Hvem vi er

- Længere forudgående proces helt tilbage til 2015

- Satsning fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Inst. f. Statskundskab, 

Inst. f. Økonomi og Ledelse,

Statens Byggeforskningsinstitut

- Initiativgruppe af 5 forskere og to ph.d. studerende til en start – og 
mange planer, vi håber at kunne realisere

- Paraply for kommende og eksisterende projekter

- Koordinere forskning på tværs af fagene på Aalborg Universitet

P.t. også paraply for projekterne:

• COHSMO (Inequality, urbanization and territorial cohesion) – EU 
Horizon 2020

• RUNIN (The Role of Universities in Innovation and Regional 
Development), Marie Curie / Horizon 2020

• Nogle mindre, rent danske projekter



Hvad vi vil

• Få mere styr på, hvad der er op, og hvad der er 
ned ift. den offentlige politik og debat

• Bedre forståelse af drivkræfter og hvordan de 
spiller sammen

• Udbygge, samle og synliggøre forskning, der 
foregår ved AAU – nogle gange under andre 
overskrifter – på tværs af fagene

• AAU særlige forudsætninger: problemorienteret, 
samarbejde på tværs af fagene

• Historisk + komparativt



”Regional” dynamik og ulighed …

Burde egentlig hedde ”territoriel”

• Regionalt niveau (og yderst set hovedstad – provins)

• Kommunalt niveau (fx ”yderkommuner”)

• Lokalt niveau – bysamfund inden for kommunerne



Bliver ofte mødt med …

Det er jo udviklingen: 
Urbaniseringen, globaliseringen, af-industrialiseringen

• Erhvervsudviklingen: Store byer har en række fordele –
sådan er det jo

• Bosætningen: Unge søger til byerne – jo større, jo bedre. 
Og de vil ikke tilbage!

• Offentlige institutioner: De tilpasser sig folketallet

Summa: Laissez-faire
• Ikke noget at gøre
• Ikke noget problem
• (Men det kan da være, man kan gøre mere for at fremme 

turismen i ”Vandkants-Danmark”)



Men er det nu så enkelt?

Samspil mellem tre regionale dynamikker:

• Erhvervsudvikling

• Bosætning og flyttemønstre

• Institutionsudvikling/ lokalisering af off. service

De falder ikke altid sammen.

Og det er ikke blot en af drivkræfterne (jobs), der 
bestemmer de andre



Samspil …

• Hvis det udelukkende var jobs, skulle man kun se på beskæftigelsen

• Men nogle områder har fuld beskæftigelse og mister alligevel beboere. 

Ikke Lolland alt sammen

• Hvad bestemmer så til- og fraflytning? Unge flytter efter uddannelse –

ikke så meget valg

• Hvad motiverer (manglende) tilflytning?

• Er det et spørgsmål om image?

• Hvad betyder borgernær service? Kultur/fritid? Hvad betyder varieret 

arbejdsmarked for mænd og kvinder?

• Hvad betyder off. institutioner i den forbindelse?

Og hvad betyder:

• Samspillet mellem det regionale/lokale og det nationale niveau?

• Samspillet mellem forskellige politikker?

→  Jesper Lindgaard Christensen & Ina Drejer: erhvervsudviklingen

→  Hans Thor Andersen: Drivkræfter i bosætningen

→  Morten Lassen: Institutionsudviklingen/usynlig regionalpolitik



Befolkningens syn på regional ulighed

• Det Økonomiske Råd har undersøgt problemet og mente egentlig 
ikke, det var så vigtigt. Nogle må flytte efter jobs og uddannelse, 
nogle områder går tilbage – det er måske lidt træls for dem –
men sådan er det jo …

• Med mindre regional lighed har en selvstændig værdi 

• Men det ved vi ikke noget om…

• Eller gør vi?



Det ved vi faktisk lidt om …

Syn på udkantsproblemer. Hele 

befolkningen. Valget 2015. Pct.

Helt el. 

delvis

Enig

Hverken/

eller

Helt el. 

delvis

Uenig

Balance:

Enig minus 

uenig

Flere statslige arbejdspladser bør flyttes 

ud af København
59 29 12 +47

- endnu flere (Norstat/Altinget, dec. 2016) 56 18 26 +30

Regeringen har gjort alt for lidt for at 

styrke områderne uden for de større byer
54 33 13 +41

For mange 

penge

Pas-

sende

For få penge

Bruger det offentlige for mange, passende 

eller for få penge på støtte til ”udkants-

Danmark”

7 44 49 +42

Ja Ved ikke Nej

Mener du, at yderomåderne skal have 

ekstra støtte til fx at opretholde skoler, 

uddannelsessteder og praktis. læger?

73 13 12 +61



Også ret stor tilslutning på tværs …

Bopæl og syn på regionalpolitikken

(valget 2015) Flere eller 

færre penge

Reg. gjort for 

lidt for at 

styrke 

Udflytning 

statslige 

arbejdspl.

Antal 

svar 

(N)

1 Kbh/Storkøbenhavn +20 +15 +7 1178

2 Aarhus/Aalborg/Odense +34 +35 +58 734

3 By over 40.000 indb. +43 +45 +58 794

4 By 20-39.999 indb. +45 +44 +45 522

5 By 5 - 19.999 indb. +51 +49 +55 725

6 Mindre by 1 - 4.999 indb. +57 +57 +66 572

7 Landsby u. 1.000 indb. +62 +66 +73 357

8 På landet +66 +69 +65 308

Total +42 +41 +47 5220
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Hvordan vil du generelt beskrive udviklingen i det område af landet, du bor i? (2015)

Det går …
meget

fremad

noget 

fremad

hverken

eller

lidt 

tilbage

meget 

tilbage I alt

Tilbage 

I alt

total 15 % 34 % 34 % 12 % 5 % 100 % 17 %
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Borgerne:

Ikke balance … men stor solidaritet


