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Hvem er han? 

 Forsker siden 1993.  
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◦ Amts- og kommunalvalg 

◦ Partier: lokale partiorganisationer og medlemmer 

◦ Amtspolitik: embedsmænd, politikere, borgere 

◦ Danskernes holdning til demokrati 

◦ Danskernes holdning til EU 

◦ Danskernes holdning til globalisering 

◦ Medier og politik 

◦ Danskernes syn på public service nyheder 

◦ Journalistik og kommunikation i danske regioner 

◦ Mediernes dækning af udsatte børn og unge 

◦ Mediernes dækning af nye økonomier i den globale udvikling 

◦ Mediernes dækning af terror og radikalisering 
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Kernen – konklusionen 

 Landdistrikter og landsbyers situation og udvikling skabes ikke af 
dem selv, men af de omgivende politiske, økonomiske, demografiske 
og strukturer og systemer, samt den historik som ligger i disse 
strukturer og systemer. 

 

 Store samfundsmæssige skift i strukturer og systemer kan være 
momentane, men vil ofte være langsomme udviklinger over mange 
årtier. 

◦ Forandringen fra landbrugssamfund til tresektorsamfund til 
servicesamfund til…? 

◦ Kommunalreformer 

◦ Økonomiske kriser 

 

 Hvem kan gøre noget? 

◦ Staten, kommunerne, byerne, landsbyerne….? 

◦ Borgerne, politikerne, partierne…? 





















Løsninger 



Løsninger 









Thisted Kommune 

 

◦ Har mistet 2.249 jobs i 

perioden 2008-2015 

 

◦ Svarer til fald på 13.4 pct.  og 

uden de nye jobs ville faldet 

være på 12,8 pct. 





Tilbagegang siden 1980 



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

42.817 42.563 42.154 41.802 41.303 40.715 40.215 39.828 

-254 -409 -352 -499 -588 -500 -387 -72 



Men hvem kommer? 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

42.817 42.563 42.154 41.802 41.303 40.715 40.215 39.828 

Dansk oprindelse -308 -460 -387 -549 -660 -556 -519 -372 

Udenlandsk 

oprindelse 54 51 35 50 72 56 132 300 

I alt ændring -254 -409 -352 -499 -588 -500 -387 -72 



Hvem kommer ? – siden 2008 

191 Syrien 

129 Myanmar 

100 Eritrea 

58 Bhutan 

45 Rumænien 

36 Thailand 

32 Polen 

32 Tyskland 

20 Ukraine 

20 Filippinerne 





Den længste krise i 50 år… 

Og den strammeste offentlige økonomi i 50 år… 



Historisk krise 









Hvor meget gavner pendlere 
kommunekassen? 



Danmark er et servicesamfund 



… og det har vi været længe! 

Servicesamfund  
er  

bysamfund 



https://www.youtube.com/watch?v=ZSExdX0tds4 



Bestemmer kommuner deres egen befolknings- og erhvervsvækst – og 

gør store kommuner det bedre? 





Hvad går det ud på? 



And the winner is… 







Er der mon sammenhæng? 

Erhvervsklima Nye private jobs 



Alle 96 kommuner fordelt på erhvervsklima og nye jobs  

   Nye private jobs 

      sidste tre år 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
       Erhvervsklima 





Virksomhedernes valg 

 Virksomhedens forhistorie 

 Tilgængelighed til marked 

 Tilgængelighed til medarbejdere 

 Tilgængelighed til råvarer 

 Nærhed/afstand til konkurrenter 

 Produktet afgørende 

◦ Vidensniveau 

◦ Industri eller service 

 









 













Hvad lever kommunerne af i en historisk 
stram offentlig økonomi? – fx Århus 

Kommunerne lever af skatteborgere – ikke virksomheder! 



 



Befolkningens placering 1901-2016 

 



Acceleration efter reformen 

 



Der er landdistrikter og der er 

landdistrikter… 



Kommunalreformen og krisen udløste en række interne 

reformer i de enkelte kommuner… 

 100 lukkede biblioteker 

 

 400 lukkede skoler 

 

 800 lukkede daginst.       

             

 Mange lukkede ældrecentre 

 

 Lukkede rådhuse 

Hvad betyder det  
for udkant land- 
distrikter, landsbyer 
og mindre byer? 





Borgernes valg 

 

 

 Personlige faktorer 

 Fødested, livsfase, arbejds- og familiesituation, økonomi, 
holdninger og værdier, fritidsinteresser, livsform/livsstil 

 Familiemæssige faktorer 

 Børn?, partners personlige faktorer, placering af øvrige familie 

 Markedsfaktorer 

 Arbejdsmarked og boligmarked 

 Geografiske faktorer: 

 Afstande, infrastruktur, landskabsforhold 

 Lokalsamfundsfaktorer 

 Socialt mix, offentlige serviceinstitutioner, nærhed til indkøb og 
erhverv, foreninger og netværk, lokal identitet, kriminalitet 

 Kommunale og amtslige faktorer 

 Skat, service, politik overfor lokalsamfund 



Nordisk 

tendens 



Global tendens 









Fremtiden… 





Fremtidens landsby… 



Kernen – konklusionen 
 Landdistrikter, landsbyer og mindre byers situation og udvikling skabes ikke 

af dem selv, men af de omgivende politiske, økonomiske, demografiske og 
strukturer og systemer, samt den historik, som ligger i disse strukturer og 
systemer. 

 

 Store samfundsmæssige skift i strukturer og systemer kan være 
momentane, men vil ofte være langsomme udviklinger over mange årtier. 

◦ Forandringen fra landbrugssamfund til tresektorsamfund til servicesamfund til…? 

◦ Kommunalreformer 

◦ Økonomiske kriser 

 

 Hvem kan gøre noget? 

◦ Staten, kommunerne, landsbyerne? …. Ingen – den historisk dynamik kværner 

◦ Men man kan overleve lidt længere end nabosognet, hvis man har stærke foreninger, 
herunder partiforeninger. 

◦ Så derfor gælder det om, at have det bedst mulig på vej imod afgrunden 

◦ Præget af optimisme, men også realisme 


