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Forord
ved Steffen Damsgaard, Formand Landdistrikternes Fællesråd

Stærke lokale virksomheder med et godt omdømme har en 
enorm betydning for vækst og udvikling – ja, for hele livet i 
landdistrikterne. De stærke virksomheder skaber ikke blot 
lønindtægter til medarbejderne, der oftest bor i området. 
En stærk virksomhed med et godt image er fundamentet for 
at tiltrække nye, dygtige medarbejdere. Og de er en vigtig 
krumtap for resten af samfundet. De giver arbejde til en lang 
række andre virksomheder som fx håndværkere, servicevirk-
somheder og det lokale handelsliv, og de bidrager til at fylde 
kommunekasserne, som er forudsætningen for gode skoler, 
velfungerende institutioner, interessante fritidsaktiviteter… 
Ja, for at lokalsamfundet lever og ånder og er et dejligt sted 
at arbejde og bo for mange.

Det har været interessant at gennemføre denne analyse, 
hvor vi har kigget på, hvordan virksomheder med et stærkt 
brand påvirker deres lokalområde positivt og dermed skaber 
øget vækst og udvikling i kommunen. Både de adspurgte 
kommuner, virksomhederne og medarbejdere tillægger virk-
somheder med et godt og stærkt image meget stor betyd-
ning med hensyn til at være generator for at kunne tiltrække 
de dygtigste medarbejdere og dermed også skabe grobund 
for vækst og udvikling. 

Mange yderkommuner er helt bevidste om de udfordringer, 
de står over for i forhold til at kunne tiltrække nye borgere 
og nye medarbejdere til kommunens virksomheder. Derfor 
oplever vi også, at mange af kommunerne allerede arbej-

der med imagepleje – både for at synliggøre kommunens 
styrkepositioner, men også for at understøtte kommunens 
virksomheder. Spørgsmålet er blot, om kommunerne og 
virksomhederne altid har en fælles forståelse for, hvad der 
skal til for bedst muligt at vise styrkerne frem?

Med konklusionerne og anbefalingerne fra denne analyse er 
mit håb, at dialogen vil blive yderligere kvalificeret og øget i 
årene frem. Dermed kan vi høste det potentiale, der ligger i, 
at kommuner og større lokale virksomheder med et stærkt 
brand, sammen udnytter de unikke særkender, der ligger i 
lokalområdet og virksomhederne. Resultatet skal være, at 
flere vælger at flytte til lokalområderne for både at arbejde 
og leve det gode liv med familien. I sidste ende arbejder både 
virksomheder og kommuner hen mod det samme mål, og 
derfor bør indsatsen være fælles. Det starter med, at parter-
ne ved, hvad den anden tænker og har som mål. Det er ud-
gangspunktet for en fælles indsats. Og netop viden om, hvad 
ønskerne er i kommunerne og virksomhederne er vi kommet 
tættere på med denne analyse. 

Vi vil gerne sige mange tak for hjælpen fra de mange men-
nesker, som har bidraget med viden og delt deres erfaringer 
med os i udarbejdelsen af analysen. Det gælder direktører-
ne, kommunikationschefer, marketingchefer og HR-chefer i 
de deltagende virksomheder, samt borgmestre og kommu-
nale ledere fra de medvirkende kommuner.    
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13 konklusioner på tværs 

Konklusioner
1. Virksomheder med et godt image, tydelige værdier - og 
et klart formål - har lettere ved at rekruttere dygtige medar-
bejdere. Medarbejderne vil gerne kunne spejle sig i positive 
værdier. Her bidrager en stor ekstern eksponering til opbyg-
ning af den interne stolthed og loyalitet hos medarbejderne.   

2. Alle kommuner, virksomheder og medarbejdere, vi har 
talt med, vurderer, at et godt image er vigtigt for at kunne 
tiltrække de dygtigste medarbejdere til virksomhederne.

3. Kommunerne arbejder med branding i en eller anden 
udstrækning. Imidlertid er der ingen af de kommuner, vi har 
talt med, som har en bredt forankret brandingstrategi med 
et klart strategisk sigte (mål om tiltrækning af xx nye borge-
re, mål om tiltrækning af xx nye virksomheder, mål om xx% 
øgning af beholdningen i kommunekassen, mål om xx% 
øgning af kendskabsgrad og vurdering inden for xx år). Der 
er mange gode initiativer, men de færreste er forankret i en 
brandingstrategi. Eksempler på det er bosætningskampag-
ner, job-messer eller andet. 

4. I dag arbejder alle kommuner med branding (i en eller 
anden udstrækning). Derfor er der stor ’konkurrence’ om 
at blive kendt og husket som en kommune med et klart og 
positivt image, og det opnås kun, når der er tale om en bran-
dingindsats, som budskabsmæssigt er skarp samt bredt og 
dybt forankret. Derfor er det vigtigt, at branding af et område 
sker i et tæt samarbejde mellem kommune, virksomheder 
og øvrige vigtige interessenter. Opbakning og ejerskab sker 
gennem et langt og sejt træk med involvering af alle vigtige 
interessenter. Hvem skal fortælle de gode historier om områ-
det, hvis der ikke er nogen som kender mål og resultater og 
er stolte ambassadører? 

5. Kommunerne vil rigtig gerne understøtte virksomheder-
nes branding, men opfattes ikke altid som en part, der gør 
det dygtigt og aktivt. Der er behov for dialog og forventnings-
afstemning begge veje med hensyn til hvilke mål der er, og 
hvilke roller de forskellige parter skal indtage og hvordan, 

 
der skabes samarbejde og sammenhæng. Virksomhederne 
ser heller ikke ud til at være tydelige i deres forventninger til 
kommunerne med hensyn til brandingindsats. 

6. Begrebet ’fortælle de gode historier’ er blevet et hult man-
tra, som vi gerne vil udfordre. Hvad er den gode historie? Det 
handler jo ikke bare om at komme i ’spalterne’ internt og 
eksternt. Det afhænger helt af, hvad den enkelte virksomhed 
eller den enkelte kommune strategisk gerne vil (være kendt 
for). Det er både vanskeligt og meget dyrt at være kendt for 
en masse. Vi har ikke set eksempler på, at det virker. Ofte vil 
kommunerne gerne favne bredt og mister dermed mulighe-
den for at blive kendt for noget som helst. Læren er, at man 
ikke som kommune kan opfordre borgerne eller virksom-
hedsejerne til at fortælle den gode historie – de fortæller den 
historie, som de oplever. Det vil sige, at man skal skabe op-
levelserne, og så bygges fortællingerne op efterfølgende. Ek-
sempelvis kan man ikke som kommune sige, at man rækker 
hånden frem til virksomhederne og er meget erhvervsvenlig, 
hvis virksomhedsejerne oplever det modsatte i praksis. 

7. Kommuner og virksomheder er indbyrdes afhængige af 
hinanden i forbindelse med branding. Der skabes stor mer-
værdi – både i virksomhederne og i kommunerne – når det 
er de samme værdier og unikke kendetegn, der bliver bygget 
på i profileringen.  

8. Når en kommune gør en indsats for at højne kendska-
bet og imaget i et område, så vurderer virksomhederne, at 
det smitter positivt af på deres muligheder for at tiltrække 
de dygtigste medarbejdere, og virksomheder med et stærkt 
brand kan trække et lokalområde fremad. Alligevel er tanke-
gangen overvejende ’Dem og Os’. Altså fastlåste forestillinger 
om, at virksomheder fx skal tappe ind i kommunens bran-
ding eller kommunen bør bidrage langt mere til at understøt-
te virksomhedens brand. 

Udgangspunktet for en stærk brandingindsats skal have rød-
der i respekt parterne imellem og en fælles forståelse for, at 
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’sammen kan vi løfte brandingindsatsen’. Det har vi heldigvis 
også fundet eksempler på.

9. Forventningsafstemning kunne være et godt sted at starte 
en fælles brandingindsats. Vi er flere steder stødt på en kløft 
mellem kommunernes opfattelse af egen indsats med ima-
gepleje og virksomhedernes vurdering. Kommunerne har 
generelt en opfattelse af, at de gør et godt arbejde med at 
højne områdets omdømme, mens virksomheder forskellige 
steder i landet opfatter, at kommunen ikke har forståelse 
for, hvilken værdi branding har, og tror basalt set ikke på, at 
kommunen kan understøtte virksomhederne rent branding-
mæssigt. Dog skal det understreges, at kommunerne alle er 
meget lydhøre over for ønsker om samarbejde med virksom-
hederne. 

10. Virksomhederne understreger, at et godt image er fun-
damentet for at kunne tiltrække de dygtigste medarbejdere, 
og medarbejderne er helt enige. De siger, at et godt image i 
en virksomhed har haft stor indflydelse på, at de søgte job i 
den pågældende virksomhed. 
Medarbejderne søger altså virksomheder med et godt ima-
ge, men de er i hovedsagen kun villige til at flytte sig selv, når 
det handler om virksomheder, der ligger uden for de store 
byer. De pendler gerne efter et job i en virksomhed med et 
godt image i et landdistrikt, men det er vanskeligt at få dem 
til at flytte familien med. Det handler primært om, at de ger-
ne vil være i nærheden af familie og venner, men det handler 
også om, at de kigger efter ’hele pakken’, når de skal overveje 
at flytte (Godt job til kæreste/ægtefælle, gode institutioner, 
god skole, mulighed for karriereskifte osv). Hvis lokalområ-
det ikke er kendt for noget, så er det ekstra svært. Derfor er 
en fælles brandingindsats vigtig, hvis man vil lykkes med at 
flytte folk over en kommunegrænse, så skal både området og 
virksomheden øge såvel kendskabsgrad som image.

11. Det er en stor udfordring for en del virksomheder i land-
distrikterne at kunne tiltrække specialister, ledere og videns-
medarbejdere – især kan det være vanskeligt at få dem til 
at bosætte sig lokalt. Når det lykkes, så er der ofte tale om 
’Eksilborgere’ – altså mennesker, der er født på egnen og har 
været bortrejst for at læse i de store byer eller udlandet. Vi 
er stødt på eksempler på kommuner, som arbejder målrettet 
rent kommunikationsmæssigt på at få disse ressourcestærke 
personer til at flytte tilbage til egnen. Det er indsatser, som 
ser ud til at virke. 

12. En del af virksomhederne ser sig tilfredse med at kun-
ne tiltrække dygtige medarbejdere, der pendler. Andre har 
et klart ønske om, at nye medarbejdere bosætter sig lokalt, 
da de har erfaring for, at pendlere med langt til arbejde hur-
tigt forlader virksomheden igen, når et interessant arbejde 
tættere på melder sig. Set ud fra et Danmark i balance er det 
imidlertid vigtigt, at en del af de nye medarbejdere bosætter 
sig lokalt, da det bidrager til vækst i lokalområdet og dermed 
fundamentet for en skattebetaling i kommunen: fortsat god 
kommunal service, gode skoler, gode institutioner, gode fri-
tidstilbud…
Da et godt image vurderes – hele vejen rundt – til at have 
stor indflydelse på tiltrækning af medarbejdere, ja, så er en 
fokuseret brandingindsats yderst vigtig.    

13. Medarbejderne siger klart, at de søger job i en virksom-
hed efter at have hørt fra andre, at det er en god virksom-
hed at arbejde i. Medarbejderen har altså en vigtig rolle at 
spille som gode ambassadører for virksomhederne. Alligevel 
arbejder en del virksomheder ikke målrettet med employer 
branding.

Medarbejdere

Virksomheder Kommuner
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8 anbefalinger på tværs

1. Virksomheder bør arbejde med at tydeliggøre deres værdier og formål og 
bruge dem i brandingen af deres virksomhed (brandingstrategi). Her bidrager 
en ekstern eksponering til en stor stolthed blandt medarbejderne. Medarbej-
derne bidrager i høj grad til at formidle virksomhedens historie(er). Derfor er det 
vigtigt at arbejde aktivt med employer branding også.
 
2. Enhver kommune bør have en brandingstrategi – akkurat som der fx er en 
erhvervsstrategi. Det er et strategisk styringsværktøj – bare på kommunikations-
fronten.
Vigtigt at opsætte mål for indsatsen og evaluere resultaterne løbende.

3. Hvad er kommunens unikke særkende? Hav mod til at være skarp på kom-
munikationen af de unikke positioner, som kommunen gerne vil være kendt for. 
Det kræver mod at foretage fravalg i massekommunikationen. Hold fast – også 
ud over næste valgperiode. Det er et langt sejt træk at lykkes med branding af 
en hel kommune.

4. En brandingstrategi, som skaber merværdi for både for kommunen og for 
virksomhederne, kræver samarbejde. I de tilfælde, hvor det lykkes i særlig høj 
grad, opbygges brandingen på de samme grundlæggende værdier. Og histori-
erne bliver derfor nemme at formidle og forstå for afsenderne og modtagerne 
af budskaberne. Det giver stor gennemslagskraft. 

5. Kommuner og virksomheder skal fjerne berøringsangsten og fjendebilleder-
ne i forhold til en vellykket brandingindsats. Der må ikke findes ’dem og os’. Der 
er en klar fælles interesse. 

6. Stop med at bede alle om at fortælle ’den gode historie’. En historie flytter 
kun holdninger og handlinger, hvis den er forankret i en brandingstrategi og 
afsenderne af budskabet oplever, at den giver mening for dem (oplevelsen er 
omdrejningspunktet). 

7. Kommunen kan bruge kræfterne bedre ved at være realistisk med hensyn 
til, hvem det er muligt at få til at flytte til kommunen. Eksempelvis er det lettere 
at tiltrække veluddannede unge, der er født og opvokset i kommunen og ikke 
har fået børn endnu, end det er at tiltrække veletablerede familier, der ikke har 
kendskab/tilknytning til kommunen.

8. Bosætningskampagner bør ses i en helhed, da succes med bosætning hand-
ler om ’hele pakken’ og ikke bare billige byggegrunde. Hele pakken består af  et 
godt arbejde, gode ægtefællejob gode skoler, institutioner, kulturtilbud, fritids-
liv…)   
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Indledning

Denne rapport indeholder en analyse af, hvordan landdi-
striktsvirksomheder med et stærkt omdømme har en positiv 
effekt på fremtidens arbejdsmarked i deres nærområde.
Projektet placerer sig inden for årets prioriterede tema ”frem-
tidens arbejdsmarked i landdistriktsperspektiv”. 
Projektet er udført af HASS Q & CO. med Landdistrikternes 
Fællesråd som netværkspartner. Langt størstedelen af de 
virksomheder, institutioner og foreninger, som vi til dagligt 
rådgiver i HASS Q & CO., er beliggende i landdistrikterne. 
Vores netværkspartner, Landdistrikternes Fællesråd, er en 
almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation – en 
Non-Government - Organisation (NGO) – for landsdækken-
de foreninger og organisationer. Landdistrikternes Fælles-
råds mission er at være praktisk ekspert i at samle, dele og 
kommunikere viden og erfaring til gavn for Landdistrikter og 
yderområder. HASS Q & CO’s forudsætninger for at informe-
re om udviklingsvilkår er funderet i over 35 års samlet erfa-
ring inden for kommunikation og branding af virksomheder, 
kommuner og foreninger, der hører hjemme i landdistrikter-
ne. Både HASS Q & Co. og Landdistrikternes Fællesråd besid-
der altså allerede en stor indsigt i de vilkår og muligheder, 
som eksisterer i forhold til de danske landdistrikters fremad-
rettede udvikling og vækst.

Hvorfor?
Med henblik på at sikre et bæredygtigt arbejdsmarked i land-
distrikterne er det særdeles aktuelt at opnå en forståelse for, 
hvordan lokale virksomheder med et godt brand direkte bi-
drager til at sikre velfungerende nærområder i form af deres 
funktion som enten eksisterende eller potentiel vækstmoto-
rer, der er med til at videreudvikle det lokale arbejdsmarked 
blandt andet ved at tiltrække og fastholde kvalificeret ar-
bejdskraft og skabe positiv opmærksomhed på den kommu-
ne, som virksomheden er beliggende i. 

Analysen vil give projektets målgrupper ny og aktuel viden, 
der sætter dem i stand til at opnå en bedre forståelse for, 
hvordan værdiskabende samarbejder mellem landdistrikts-
virksomheder og –kommuner enten kan stables på benene 
eller videreudvikles og optimeres. 
Landdistriktsvirksomheder er som alle andre særdeles af-
hængige af at kunne rekruttere kompetente medarbejdere. 

Det er dog ikke en selvfølge, at disse medarbejdere ønsker 
at bosætte sig i de lokalområder, hvori virksomhederne er 
placeret. 

Omvendt er lokalområderne afhængige af virksomheder til 
at skabe lokal vækst og videreudvikle nærområdets fremti-
dige arbejdsmarked. Begge aktører (kommune og virksom-
hed) har således en økonomisk interesse i at bidrage til at få 
skabt lokal udvikling gennem forskellige initiativer og sam-
arbejder. Denne analyse bidrager med anbefalinger til, hvad 
parterne kan gøre for at skabe merværdi.

Projektets samfundsmæssige effekt har vi opdelt i to.
1. Projektet vil først og fremmest bidrage til at få etableret et 

solidt vidensmæssigt fundament, hvorudfra landdistrik-
ternes fremtidige arbejdsmarked kan udvikles. Det har 
projektet opnået gennem den empiriske undersøgelse, 
samt de anbefalinger, der er udarbejdet som følge heraf.

2. Desuden vil projektet bidrage til at nuancere og fagligt 
kvalificere den eksisterende samfundsmæssige diskurs 
om de danske landdistrikter. Denne diskurs fremstiller ofte 
landdistrikterne og deres udviklingsmæssige muligheder i 
et negativt lys på trods af en række konstruktive initiativer 
i de forskellige landdistrikter. I den forstand eksisterer der 
et behov for at få skabt en bredere samfundsmæssig for-
ståelse for det betydelige vækstpotentiale, der eksisterer 
i landdistrikterne. Et potentiale der delvist kan realiseres 
hvis forskellige lokale aktører, herunder kommunerne, 
bliver bedre til at indgå samarbejder med de større og 
velrespekterede virksomheder, der i dag er placeret i land-
distrikterne.

På baggrund af indsigterne fra den empiriske undersøgelse 
leveres konkrete anbefalinger til, hvordan de undersøgte 
virksomheders værdi for deres nærområders økonomiske 
velbefindende – gennem strategiske samarbejder med loka-
le initiativtagere eller kommunale aktører – kan kopieres af 
andre virksomheder i andre landdistriktsområder, hvori der 
eksisterer et udviklingspotentiale, som på nuværende tids-
punkt ikke udnyttes til fulde.
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Projektet består i den forstand af to overordnede dele:
1. En empirisk undersøgelse med dertilhørende analyse. 
2. En række anbefalinger af mere generel karakter, i forhold 

til hvordan tilstedeværelsen af velrespekterede virksom-
heder i forskellige lokalområder strategisk kan udnyttes 
til at bidrage til en konstruktiv udvikling af fremtidens ar-
bejdsmarked i landdistrikterne.

Præmis:
Hvorfor dette fokus på særligt velrespekterede  
landdistriktsvirksomheder?
Det er ikke nogen hemmelighed, at en virksomheds om-
dømme blandt dens interessenter har direkte betydning for, 
hvordan virksomheden rent konkurrencemæssigt forventes 
at klare sig fremadrettet. Virksomheder, der anses for at være 
troværdige og pålidelige, har generelt lettere ved at tiltrække 
kompetente medarbejdere, sælge deres produkter og ser-
vicer til kunder og få adgang til vigtige ressourcer i form af 
f.eks. kapital til finansiering af deres daglige drift og poten-
tielle væksttiltag. Sådanne konkurrencemæssige fordele, der 
er forbundet med et godt virksomhedsomdømme, bekræf-
tes af flere videnskabelige studier: 
Fombrun, C. J. (1996), Reputation: Realising Value From the 
Corporate Image, Boston, MA: Harvard Business School 
Press; Fombrun, C. J. &; Rindova, V. P. (1998), Reputation Ma-
nagement in Global 1000 Firms: A Benchmarking Study, Cor-
porate Reputation Review, Vol. 1, No. 3, pp. 205-214; Rindova, 
V. P. &; Fombrun, C. J. (1999), Constructing Competitive Ad-
vantage: The Role of Firm-Constituent Interaction, Strategic 
Management Journal, Vol. 20, No. 8, pp. 691-710; van Riel, C. 
B. M. (1995), Principles of Corporate Communication, Lon-
don, England: Prentice Hall. 

Projektets brug af begrebet ”større virksomheder”
Det skal bemærkes, at med betegnelsen større virksomheder, 
som er lokaliseret i danske landdistrikter, tænkes der i dette 
projekt ikke udelukkende på de helt store virksomheder som 
blandt andre LEGO, Grundfos, Danfoss, ECCO og Bestseller, 
der alle anses for at være blandt landets mest troværdige og 
velrespekterede virksomheder ifølge flere analyser af nyere 
dato (Caliber (2017), Corporate Character Index: Denmark 
Top 100 – 2017 Results, GroupCaliber.com; IFO (2017), Guld 
Imageanalysen 2017, Instituttet for Opinionsanalyse A/S). 

Mindst lige så vigtigt og aktuelt for landdistrikternes fremtidi-
ge arbejdsmarked er andre mindre, men dog stadig store lo-
kale virksomheder, der har et betydeligt potentiale i forhold 
til at bidrage til at sikre deres hjemsteds udvikling. I flere til-
fælde bidrager sådanne virksomheder allerede konstruktivt 
til deres respektive nærområde, hvormed nogle af disse virk-
somheder med fordel kan anvendes som empiriske cases i 
dette projekt. 
På den baggrund har vi valgt at inddrage følgende virksom-
heder og kommuner i analysen:
Fårup Sommerland Jammerbugt Kommune
Stauning Whisky Ringkøbing-Skjern Kommune
Thise Mejeri Skive Kommune
Lalandia Rødby Lolland Kommune
Lyngsoe Systems Vesthimmerlands Kommune
SOLAR Vejen Kommune
Kvadrat Syddjurs Kommune
Rynkeby Faaborg-Midtfyn Kommune
Dragsbæk Thisted Kommune

De to målgrupper som projektet primært 
er rettet mod er:
1. Større virksomheder, der har deres hjemstavn i et dansk 

landdistrikt.1

2. De danske landdistriktskommuner.

Projektets empiriske kilder:
Disse to målgrupper udgør desuden projektets empiriske 
kilder i henhold til indsamling af data i den første del af pro-
jektet. Dog indsnævres de anførte målgrupper i forhold til 
de empiriske kilder, hvormed sidstnævnte karakteriseres på 
følgende måde:
1. Adm.dir/ejer/kommunikationschef/HR-chefer/marketing-

chefer i de 9 udvalgte større landdistriktsvirksomheder 
med et landskendt brand, der allerede bidrager aktivt til 
udviklingen af det lokale arbejdsmarked og lokalområdets 
synlighed. 

2. Nyansatte medarbejdere (seneste 5 år) i de deltagende 
virksomheder.

3. Borgmestrene og ledende medarbejdere, der er ansvarlig 
for branding, i de udvalgte 9 landdistriktskommuner.  



10

Baggrund for den empiriske analyse
Dette kapitel præsenterer og redegør for de metodiske over-
vejelser og beslutninger, der er foretaget i forbindelse med 
analysens tilblivelse.
Konklusionerne og anbefalingerne i denne rapport udgør et 
aktivt bidrag til den eksisterende viden om den danske er-
hvervs- og arbejdsmarkedsudvikling fra et landdistriktsper-
spektiv. Den empiriske analyse, som ligger til grund, er ba-
seret på indsigter, der er genereret i efteråret 2018 og foråret 
2019.

Analysens respondenter: Hvem har vi talt med?
Analysens primære datasæt udgøres af indsigter opnået 
gennem delvist strukturerede interviews. Disse interviews er 
afviklet med to grupper af centrale aktører set ud fra et land-
distriktsperspektiv:
• Den administrerende direktør og den kommunikationsan-

svarlige/HR-chefen/marketingchefen i hver af de medvir-
kende virksomheder.

• Borgmesteren og den ansvarlige for enten kommunikati-
on eller vækst og erhvervsudvikling i de kommuner, hvori 
hver enkelt af de medvirkende virksomheder hører hjemme.

Branchemæssigt favner de medvirkende virksomheder føl-
gende specialområder:
• Produktion

- Fødevarer (Dragsbæk, Thise Mejeri, Stauning Whisky, Rynkeby)

- Tekstiler (Kvadrat)

• Grossist (vvs, el, installation) (Solar)

• Informationsteknologi (Lyngsoe Systems)

• Forlystelser og attraktioner (Fårup Sommerland, Lalandia Rødby)

Foruden det primære datasæt anvendes der i analysen des-
uden empiriske indsigter opnået via en online survey rettet 
mod de medarbejdere i de medvirkende virksomhederne, 
som har max 5 års anciennitet i virksomheden.

Sampling af medvirkende virksomheder:  
Hvorfor har vi talt med dem, vi har?
De 9 virksomheder, der medvirker i denne analyse, udgør til-
sammen en delmængde af en større mængde af identifice-
rede virksomheder, der har følgende karakteristika til fælles:
• Virksomheden er dansk
• Virksomheden er beliggende i et landdistrikt uafhængigt 

af de helt store danske byområder
• Virksomheden har en årlig omsætning på minimum 100 

millioner DKK (2017-tal)1

• Virksomheden har et velkendt brand i sin branche og/eller 
er kendt af langt de fleste danskere.

I udvælgelsen af de medvirkende virksomheder fra den sam-
lede mængde af virksomheder, som opfylder de beskrevne 
karakteristika, er der lagt vægt på, at de 9 virksomheder sam-
let set spreder sig over hele Danmark. Dog med en bevidst 
frasortering af de store byområder, hvilket inkluderer de 
allerstørste byområder i form af København og hovedstads-
området, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg og de byer, 
som er en tand mindre, herunder Randers, Kolding, Horsens, 
Vejle og Roskilde.

Analysens karakter: 
Hvorfor stiller vi mange åbne spørgsmål?
Analysen er i sin natur kvalitativ, da fokus er på at genere 
nye indsigter snarere end at afprøve allerede eksisterende 
indsigter på området. Formålet med rapporten er i den sam-
menhæng at stille ny og aktuel viden til rådighed, der poten-
tielt kan supplere lokale ildsjæles, virksomheders og kom-
muners allerede igangværende arbejde med fortsat at styrke 
de danske landdistrikters erhvervs- og arbejdsmarkedsud-
vikling. Dette med øje for, at den del af befolkningen, som 
er bosiddende og arbejdende uden for de store byområder, 
naturligvis også skal have mulighed for at indgå i økonomisk 
velfungerende nærområder, hvor fokus ikke konstant er på at 
kæmpe en kamp for deres lokalsamfunds fortsatte beståen.

1 Størstedelen af de medvirkende virksomheder har en årlig omsætning på over 500 millioner DKK. Omsætningsmæssigt kan 
de virksomheder, som analysen favner, således defineres som værende enten ”mellemstore” eller ”store”. Dog uden at nogle af 
dem er blandt de allerstørste danske virksomheder.

Der forekommer én enkelt udtagelse, hvad angår den årlige omsætning på minimum 100 millioner DKK. Den ene virksomhed 
(Stauning Whisky) i analysen, der omsætter for mindre en 100 millioner DKK om året er medtaget alligevel, da den udgør et 
godt eksempel på en særdeles velrespekteret virksomhed, som har formået at opbygge et solidt brand, der smitter positivt 
af på den kommune, hvori virksomheden hører hjemme. Givet analysens overvejende kvalitative karakter, er virksomheden 
medtaget ud fra betragtningen om, at dens ledelse besidder solide indsigter om kommunikation og branding, der kan komme 
andre kommuner og landdistriktsvirksomheder til håndgribelig nytte i det fortløbende arbejdet med på meningsfuld vis at 
sammenkoble lokale virksomheders kommunikationsaktiviteter med kommunale initiativer af brandopbyggende karakter.
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Med det overvejende kvalitative fokus, som analysen anlæg-
ger sig, har de åbne spørgsmål i særlig grad til hensigt at ge-
nerere en forståelse omkring:
1. Hvordan de medvirkende virksomheder og adspurgte 

kommuner – potentielt i delvist samarbejde med hinan-
den – griber deres kommunikations- og brandingpraksis-
ser an, samt hvilken prioritet sådanne praksisser tillægges 
i den enkelte organisation.

2. Hvorfor virksomhederne og kommunerne griber deres 
kommunikation og branding an på den måde, de gør.

I deres natur er de forståelser, der udspringer af hvert enkelt 
interview, naturligvis kontekstuelle. Forståelserne er funde-
ret i de medvirkende virksomheders og kommuners egne, 
unikke erfaringer. Imidlertid kan disse erfaringer, trods deres 
kontekstafhængighed, potentielt tjene som inspirationskil-
der for andre virksomheder og kommuner, hvormed disse er-
faringer kan få et liv uden for deres oprindelige kontekst. Det-
te er ikke et uvæsentligt argument for analysens kvalitative 
karakter. Nemlig at få identificeret, kortlagt, delt og udbredt 
et nuanceret indblik i nogle af de særegne praksisser, der 
fungerer godt for nogle virksomheder og kommuner. Dette 
med forhåbningen om, at disse praksisser kan og vil blive 
overført til andre kontekster end dem de her er udledt af.
• Det empiriske grundlag (9 virksomheder, 9 kommuner)
• Indsigt i undersøgelsesdesignet, herunder:

- Den overordnede fremgangsmåde (metodologi)
- Anvendte metoder: indsamling og analyse 
 (+ hvorfor disse metoder)
 - Indsamling: Kvalitative semistrukturerede interviews 

+ survey
 - Analyse: Tematisk analyse af kvalitative data + 241 

svar fra survey indsamlingen af kvantitative data

Præsentation + diskussion af hovedindsigterne fra den 
empiriske undersøgelse af virksomhederne 
Virksomheder i undersøgelsen: 
Dragsbæk, Fårup Sommerland, Rynkeby, Stauning Whisky, 
Lalandia Rødby, SOLAR, Lyngsoe, Kvadrat og Thise Mejeri.

Medvirkende:
Administrerende direktører og kommunikationschefer/HR- 
chefer/marketingchefer i de ovenstående virksomheder har 
deltaget i interviewet. 
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Tema 1 - indsigt fra virksomhederne:

Virksomhedens kommunikations-  
og brandingindsatser 

Konklusion Tema 1
Virksomhederne er 100 pct. enige om, at deres virksomheds 
image smitter positivt af på lokalsamfundet. 

Hvordan?
Ud over at skabe arbejdspladser, afledt beskæftigelse og 
dermed skattebetaling til kommunekassen, så vurderer virk-
somhederne over en kam, at deres virksomheder bidrager til 
at skabe stolthed lokalt. Virksomhederne er et afsæt for at 
skabe konkrete fortællinger – bidrager til at give egnen et 
konkret og attraktivt ansigt. Virksomhedens image og histo-
rie projekteres over på egnen. Eksempel: ”I dag siger man: Vi 
bor i Stauning, det er der Stauning Whisky ligger.”
Med hensyn til, hvor vigtigt virksomhedens image er i for-
hold til at tiltrække nye, dygtige medarbejdere til virksom-
heden, lyder det samstemmende fra ledelserne: Meget vig-
tigt!
Samme svar får vi, når vi spørger til, hvor vigtige virksom-
hedens image er i forhold til at få nye medarbejdere til at 
bosætte sig på egnen: Meget vigtigt. Her fremfører flere af 
virksomhederne, at en virksomheds gode image ikke gør det 
alene. Her skal suppleres med mulighed for et spændende 
job til ægtefællen, gode skoler osv. + gerne et godt ima-
ge til byen/egnen. Det er især svært at rekruttere ledere og 
specialister til områderne, der ligger et stykke fra en større 
by. Når det lykkes, er der ofte tale om højtuddannede, der 
oprindelig kommer fra egnen og har været rejst væk for at 
få en god uddannelse og nu gerne vil tilbage. En virksom-
hed som Dragsbæk i Thisted er et eksempel. Virksomheden 
har valgt at ansætte specialister i fx Aarhus og København 
for at dække paletten af de rette kompetencer. Kvadrat er 
som en af de eneste virksomheder i analysen i stand til at få 
nye medarbejdere til at bosætte sig lokalt i Ebeltoft – faktisk 
både fra andre steder i Danmark og udlandet. Afstanden fra 
Ebeltoft til Aarhus er kort (ægtefællejob, uddannelsesmulig-
heder, kulturtilbud).

Og hvor vigtigt er det med bosætning lokalt? Egentlig ikke 
så vigtigt siger flertallet – det vigtigste er at kunne tiltrække 
de rigtige kandidater, som kan pendle. Her adskiller Drags-
bæk, Thise Mejeri og Stauning Whisky sig. Dragsbæk finder 
bosætningen vigtig, men må erkende - efter mange års erfa-
ring - at det kan være svært/umuligt at få de rigtige specia-
lister til at bosætte sig på egnen. Thise har et krav om lokal 
bosætning med begrundelse i større loyalitet og ansvarsfø-
lelse over for firmaet, og Stauning vil ikke have ansatte, der 
bor for langt væk, fx i Aarhus: ” Vi har prøvet det, og følingen 
forsvinder, så vigtigt at de kan træde til hurtigt. Og vi vil gerne 
trække på de kompetencer, som allerede er her i området.”

Med hensyn til, hvordan virksomhederne arbejder med de-
res eksterne kommunikation og branding for at opdyrke 
og vedligeholde et godt omdømme, har de fleste af virk-
somhederne altid være meget fokuseret på en stærk lokal 
kommunikation for at knytte lokalområdet tæt til sig. Det 
sker primært gennem et utal af lokale sponsorater, en række 
konkrete samarbejder med lokale aktører og initiativer, der 
inviterer lokalsamfundet indenfor. Eksempelvis har Kvadrat 
ofte åbnet sit hus for de lokale, når der er arrangementer i 
byen.

På landsplan er indsatsen meget forskellig – alt efter behov 
og målgruppe. Virksomheder som Dragsbæk, Lalandia, 
Thise, Stauning og Faarup Sommerland har som en inte-
greret del af deres branding en branding af deres by/lokal-
område. Eksempelvis har Stauning Whisky indarbejdet sted-
navnet i virksomhedens navn og gennemfører rundvisninger 
med 15.000 besøgende hvert år. De mange besøgende vises 
rundt af folk, som virksomheden har uddannet til at kunne 
fortælle den gode historie om stedet. 
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De tre B2B virksomheder (Kvadrat, Lyngsoe Systems og So-
lar) har det primære fokus på afgrænsede målgrupper og 
positionering/tiltrækning af fremtidens arbejdskraft, men 
arbejder også med at øge kendskabet til deres brand og det, 
der ligger bag.

Med hensyn til, hvad virksomhederne lægger vægt på i 
kommunikationen over for nye, potentielle medarbejdere, 
så bliver der brugt forskellige tiltag og kanaler, fx bliver der 
arbejdet med synliggørelse på relevante uddannelsesinstitu-
tioner og sociale medier som fx LinkedIn. 

Virksomhederne er bevidste om, at det langt fra er nok at po-
sitionere sig på høj faglighed og gode vilkår. De positionerer 
sig i høj grad på deres værdier, historien og virksomheden 
og det sociale sammenhold. Hos en designvirksomhed som 
Kvadrat har produkterne også en fremtrædende plads. De 
B2B virksomheder, vi har med i analysen, bekræfter klart en 
tendens: Selv om der er tale om B2B virksomheder, så er der 
et ønske om at være kendt ’længere ude’, så slutbrugerne ef-
terspørger et produkt eller en ydelse (push).

De virksomheder, som er internationale, bruger også denne 
position aktivt i deres historiefortælling – især over for po-
tentielle ledere og specialister.

Solar siger: ”Vi lægger vægt på at vise Solar som en spæn-
dende virksomhed med høj faglighed, og hvor der er gode 
muligheder for at udvikle sig. Det kan være i forhold til at skif-

te jobfunktioner. Vi gør det også synligt, at vi er en internati-
onal virksomhed, da det kan tiltrække nogen, som ønsker at 
arbejde internationalt. Vi fortæller også gerne, at vi er børs-
noteret – det giver tyngde.”

Og hvad er det så – ifølge virksomhederne – at nye 
medarbejderkandidater finder særligt attraktivt ved 
virksomheden?
Generelt er der forskel på, hvad produktionsmedarbejdere 
og vidensmedarbejdere finder vigtigt. Tryghed i ansættelsen 
og ordnede forhold fylder generelt meget hos produktions-
medarbejdere, der typisk bor i lokalområdet, mens viden-
medarbejderne lægger mere vægt på faglige udfordringer, 
indflydelse på jobbet, mulighed for udstationering og nye 
arbejdsopgaver. 

Solar siger: ”Tryghed i ansættelsen betyder typisk mere for 
vores lager- og logistikfolk end for vores vidensmedarbejde-
re. Det er naturligt nok. Hvis man fx arbejder med IT hos os, 
så er det vigtigt, at man får lov at arbejde med nye teknolo-
gier og ikke bare sidde med daglig drift. Hvis man arbejder 
på lageret, så betyder stabilitet, løn og dygtige teamledere 
meget. For funktionærerne betyder det en del, at man kan 
rokere rundt og dermed få ny jobfunktion.”

I en virksomhed som Rynkeby trækker virksomhedens mar-
kedsføringsunivers især i de unge medarbejdere, mens det i 
en virksomhed som Faarup Sommerland og Lalandia bety-
der meget at være i et ungt team og have det sjovt. 

Foto: Fårup Sommerland Foto: Thise
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Anbefalinger Tema 1
Styrk din virksomheds image, dermed øges mulighederne 
for at tiltrække nye og dygtige medarbejdere.
Sæt fokus på historier fra virksomheden, som appellerer til 
potentielle kommende medarbejdere. Hvem ønsker sig ikke 
et meningsfuldt job? Et tydeligt purpose er vigtigt.
Vi er hele mennesker – ikke bare nogen, der går på arbejde. 
Inddrag og tænk gerne kommunen ind i denne historiefor-
tælling, så der fortælles den fulde historie omkring et men-
neskeliv (Job, bolig, institutioner, kultur, natur osv.)
I forhold til fastholdelse af nyansatte medarbejdere skal der 
stræbes efter at få medarbejderen til at flytte sit privatliv til 
kommunen, hvori virksomheden er beliggende. Jo længere 
transporttid den ansatte har, jo større er risikoen for, at med-
arbejderen finder en andet stilling tættere på hjemmet. Derfor 
bør virksomhederne tænke i helheder, og kommunikere alle 
de muligheder der er for at skabe et godt liv i nærområdet. 

Udvalgte citater om image og om at  
bidrage til at gøre et lokalområde stolt:
Citat Dragsbæk: 
”Det hele begyndte med Simon Kvamm og Cold Hawaii. Så 
kom vi med ’Fra os i Thy’, og det er med til at styrke billedet af 
Thy som en egn med smuk natur, tid og ro til fordybelse osv. 
Alt det, som fortravlede mennesker i de store byer sukker efter 
i hverdagen. Thy er i dag hip, og vi har en kæmpe mulighed for 
at gøre den fortælling endnu stærkere.”

Citat Dragsbæk: 
”Vores perspektiv i kommunikationen er ’Fra os i Thy’. Derfor 
kan hele vores lokalområde – alle i Thy – være en del af fortæl-
lingen, og det er med til at brande Thy. Det kommer alle i om-
rådet til glæde og gavn. Vi får ros for, at reklameuniverset er 
sympatisk og rammende for det, vi står for i Thy (smuk natur, 
ro, eftertænksomhed, det ægte, det dybe). Derfor kan mange 
lokale aktører se sig selv i det.”

Citat Dragsbæk:
”Der er sket en stor forandring over de seneste 5 år. Der er kom-
met en langt mere positiv stemning i Thy (stolthed og selvtil-
lid). Vi oplever, at mange aktører er blevet langt mere bevidste 
og stolte over deres egn, og de kan se værdien i at samarbejde 
med os. Vi har fået langt mere samarbejde på kryds og tværs, 
og det gavner ALLE parter”. 

Citat Dragsbæk: 
”Mange – fra hele landet – vil fx gerne følge med, når Bakkedal fx 
laver ’julekalender’ med billeder fra Thy (taget af frivillige lokale 
amatørfotografer) og mange kommer hertil for at se og opleve 
egnen. Der er en tro på, at når vi sætter ting i søen, så lykkes de.”

Konkrete eksempler på samarbejde - Dragsbæk: 
”Vi har købt Oticons ejendom her i Thy, som ellers skulle have 
stået tom. Her er 10.000 kvm. Her 5 måneder efter er der kun 
1.000 ledige kvm. tilbage. Resten er fyldt op med Thy-virksom-
heder. Målet er at skabe fremtidens industrieventyr i Thy. Her 
skal bl.a. udvikles nye fødevareprodukter med afsæt i lokale rå-
varer, lokale aktører og lokalområdets historie og traditioner. 

Vi planlægger nu Thykassen.dk (en webportal), som skal for-
tælle historien om Thy og det fantastiske spisekammer, vi har 
her. Åbning af Thy forretning i Aarhus.” (samlet markedsføring 
og salg af produkter fra Thy).”

Citat Solar:
”Det er godt for kommunen at have en stor virksomhed som 
Solar i kommunen, når den skal tiltrække nye virksomheder. 
Det er vores opfattelse, at man i Vejen er stolt af at have Solar 
i kommunen. Mange af vores medarbejdere bor lokalt, og de 
skal også gerne være stolte af at arbejde hos Solar, så de er 
med til at fortælle de positive historier om virksomheden.”

Citat Rynkeby: 
”Smitter af i form af arbejdspladser til byen/området. Vi op-
lever også, at man lokalt er stolt af at have Rynkeby i byen. 
Ringe er ikke kendt for meget andet.”

Citat Kvadrat:
”Vi oplever at få mange uopfordrede ansøgninger fra mange i 
lokalområdet, som har hørt om Kvadrat som en god arbejds-
plads. Vores nuværende medarbejdere er gode ambassadø-
rer, der gerne fortæller om deres arbejdsplads til andre. Vi er 
med til at skabe job i området, og mange arbejder her i man-
ge år. Hver måned har vi medarbejdere, der kan fejre 20, 25 
eller 30-års jubilæum.”

Citat Lyngsoe Systems:
”Vi er en ret stor arbejdsplads lokalt, så vi er meget synlige og 
vi har en opfattelse af, at mange i Aars er stolte af, at Lyngsoe 
Systems ligger i Aars.”

Citat Stauning Whisky:
”De er stolte af området på grund af os. Vi hører, at der er folk 
der flytter hertil – i dag siger man: ”vi bor i Stauning, det er der 
Stauning Whisky ligger”. Fra at være Udkant, så er vi et områ-
de, hvor der sker noget.”

Citat Faarup Sommerland:
”Vi er den største turistattraktion i kommunen. Vi har en øko-
nomisk betydning, men også i de bløde værdier, der betyder, 
at lokalbefolkningen er stolte over, at vi er i området.”
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Citat Lalandia:
”Lolland har i længere tid været præsenteret negativt i medi-
erne. Højeste arbejdsløshed, laveste gennemsnitsalder. Der er 
vi med til at brande Lolland med andre ting end På Røven i 
Nakskov. Vi skaber glade oplevelser.”

Citat Thise Mejeri:
De fleste her føler stolthed over at være en del af Thise Mejeri, 
og lokalbefolkningen føler også medejerskab af Thise Meje-
ri. De kender nogle der arbejder her. Der er en købmand lige 
over for, det ville der ikke være, hvis ikke vi var her. Der er en 
færgeoverfart, og Thise Mejeri er største kunde hos færgen. Vi 
har egen ostebutik her på mejeriet, som benyttes af de lokale. 
Vi benytter lokale servicefag, som fx lokale håndværkere når 
vi bygger, renoverer og vedligeholder vores mejeri. Er i gang 
med et kæmpe byggeri, det smitter af på folk i området (fir-
maer). Fra 5,5 ansatte til 250 på 30 år, og langt de fleste er fra 
lokalområdet. Det giver skattekroner til kommunekassen. 

”I 2008 byggede vi for 250 mio. kr., da var der en økonomiråd-
giver, som sagde, at det ville være smartest at bygge og flytte 
til Hedensted tæt på E45, og med kort vej til Hamborg, Aarhus 
og København. Men den tanke ligger os så fjernt, det ville være 
utænkeligt, at vi gjorde det. Vi har ikke gået på Handelshøjsko-
len og lært Storytelling, men vi har opfundet det. Vi har altid 
fortalt historier om vores produkter. Vi har ikke rationelt tænkt 
os til det, men det har bare været grundtankerne/fundamen-
tet hos os.”

Udvalgte citater vedr. et godt images  
betydning i forhold til at tiltrække nye,  
dygtige medarbejdere til virksomheden:
Citat Dragsbæk:
”Det er vigtigt! MEN vi har traditionelt ikke været i stand til at 
kunne tiltrække ret mange uden for vores eget lokalområde. 
Vi kan rekruttere dygtige produktionsmedarbejdere fra områ-
det, men kan ikke tiltrække højtuddannede til Thy. Når det en 
sjælden gang lykkes, så er der tale om medarbejdere, som er 
født på egnen, som typisk har været rejst til en stor by for at 
læse.  Højtuddannede/specialister er vi typisk nødt til at an-
sætte i Aarhus, København, Randers, Skovlunde… Vi synes til 
gengæld, at vi lykkes meget godt med at overføre vores virk-
somhedskultur til de nye, selv om de ikke er i Thy.”

Citat Solar:
”Virksomhedens image betyder stort set alt i forhold til at til-
trække dygtige medarbejdere. Vi fylder 100 år i 2019 og Solar 
er et kendt navn uden at alle ved, hvad vi præcis laver.” 

Citat Rynkeby:
”Det er meget vigtigt. Især for de unge medarbejdere, hvor 
lønnen ikke er nok i sig selv. De vil gerne ansættes i en virksom-
hed, der har et purpose, og det er der med Team Rynkeby. Her 
bliver cyklet for en vigtig sag, og det er en historie, som man 
som medarbejder gerne vil identificeres med. Vores image-
position betyder også, at mange tror, at Rynkeby er en meget 
større virksomhed, end vi reelt er.
Inden for det seneste år er vi gået fra 200 til 250 medarbejdere. 
En stor stigning, og vi oplever stigende udfordringer med at 
kunne tiltrække nok dygtige medarbejdere. Der er hård kon-
kurrence om medarbejderen fra bl.a. robotindustrien i områ-
det, som har det godt. Vi skal fremad arbejdere mere og mere 
målrettet med rekruttering og uddannelsesinstitutionerne, så 
vi sikre de næste generationer af medarbejdere.”

Citat Kvadrat:
”Det er helt sikkert meget vigtigt! 
Vi er selvfølgelig en meget kendt virksomhed i vores område, 
og vi kan også sige, at vi heldigvis heller ikke har problemer 
med at rekruttere uden for lokalområdet. For et par år siden 
var vi ved at ane, at vi kunne få et problem, men det har vi ikke 
længere. Heller ikke selv om arbejdsløsheden er rekordlav. 
Selv om vi vokser ganske meget, er vores anciennitet i snit 8 år. 
Hvis du ser på de ca. 150 medarbejdere her i huset i Ebeltoft er 
ancienniteten langt højere.”

Citat Lyngsoe Systems:
”Afgørende vigtigt! Vores nuværende medarbejdere angiver, 
at et godt image er vigtigt for deres ansættelse, og de vil gerne 
anbefale Lyngsoe Systems.”

Citat Stauning Whisky
”Helt Enormt vigtigt. Vi får konstant henvendelser fra folk, som 
søger uopfordret. Fx i produktionen, men også reklamefolk fra 
alle dele af lavet. De siger, at det er et af de mest spændende 
brandingprojekter pt. at skulle føre Stauning Whisky ud i ver-
den. Selv om vi er alkoholproducent. 
Om vores nye medarbejdere vælger at bosætte sig i lokalom-
rådet? Har jeg svært ved at vurdere. For vi er startet med at 
rekruttere folk her fra områder. 17 ansatte. Og langt de fleste 
bor her i lokalområdet. Vi vil ikke have folk der bor i Aarhus, 
det er for langt herfra. Vi har prøvet det, og følingen forsvinder, 
så vigtigt at de kan træde til hurtigt. Og vi vil gerne trække på 
de kompetencer, som allerede er her i området. Det er meget 
vigtigt at de bosætter sig lokalt.”

Citat Faarup Sommerland:
”Netop ansat en content creator, og den fik vi +100 ansøgere. 
Fælles for dem alle var, at de alle havde lyst til at arbejde med 
brandet Fårup Sommerland. Et feelgood brand. Så i marke-
tingsafdelingen er det en stor driver.”
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Citat Lalandia: 
”Det er vigtigt. Vi vil gerne skabe høj tilfredshed – for glade 
medarbejdere giver glade gæster. Vi skal være nærværende, 
og tale direkte til gæsterne. Derfor søger vi de medarbejdere, 
der kan det, og vi fremelsker det i dem. Det er vejen til succes, 
at vi er nærværende, og det skal vi så også være som virksom-
hed. Det kan ikke hjælpe noget at vi siger det ene, men gør 
noget andet. Vi forsøger at være social ansvarlig.”

Citat Thise Mejeri:
”Utrolig vigtig. Vi skulle på et tidspunkt ansætte en ny grafiker. 
Så vi satte et opslag på Facebook, det gav 185 ansøgninger. 7 
af dem var fra Kbh, og de sagde alle, at de var klar til at flytte til 
Thise, og det var helt sikkert på grund af vores stærke brand.”
 
Citat Rynkeby:
”Det er vigtigt, men det er ikke nok til at få folk udefra til at 
flytte til Ringe. Når man skal flytte til et område, så vurderer 
man også byens image, og Ringe er ikke kendt for noget af ret 
mange. Mange ved ikke, at Ringe ligger i et naturskønt områ-
de. Her mangler vi, at Ringe bliver brandet. 
Det handler også om ægtefællejobs og gode skoler, når man 
skal flytte til.”
 
Citat Kvadrat:
”Det er meget vigtigt. Man flytter næppe til Ebeltoft med min-
dre, man som udgangspunkt tror på, at der venter et rigtigt 
godt job hos Kvadrat. MEN det er også vigtigt, at der er de rig-
tige tilbud i lokalområdet. Det er altid en udfordring at tiltræk-
ke medarbejdere til at bosætte sig i området, fordi der også 
ofte er en ægtefælle, der skal have et job og børn, som skal 
have gode skoler.”

Citat Lyngsoe Systems:
”Tænker, at det handler om, at mange ikke synes, at Aars er 
et attraktivt sted at bosætte sig. Hvis man ikke er født eller 
opvokset i Aars, så vil mange synes, at her sker for lidt. Der er 
jo også tit en ægtefælle, der skal have et spændende job. Så 
mange spændende jobs er der heller ikke i Aars, hvis man skal 
have et vidensjob.”

Udvalgte citater om virksomhedernes 
arbejde med kommunikation og branding 
– lokalt:
Citat Dragsbæk:
”Vi samler aktørerne omkring os og vores univers/vores histo-
riefortælling. Det styrker alle parter. Desuden støtter vi et hav 
af aktiviteter lokalt…”

Citat Solar:
”Vi er blevet bedre til at få fortalt vores gode historier lokalt 
– vigtigt for vores brand og vores fortsatte muligheder for at 
rekruttere de dygtigste folk.”

Citat Rynkeby:
”Vi gør en stor indsats for at involvere lokalsamfundet i Team 
Rynkeby – vi starter og slutter her. Det fylder meget lokalt – på 
den gode måde.”

Citat Kvadrat:
”Vi har ikke gjort ret meget lokalt i forhold til at brande os som 
arbejdsplads.  Jeg vil tro, at 80 pct. af dem, der arbejder i huset 
hos Kvadrat også bor lokalt. De er rigtig gode ambassadører 
i forhold til at rekruttere nye medarbejdere lokalt. Vi hører rig-
tigt ofte ansøgere sige, at de søger hos os, fordi de har hørt, at 
det er en rigtig god arbejdsplads. 
(Kvadrat blev i 2005 Østjyllands Bedste Arbejdsplads).  

Vi er som virksomhed åben over for lokalområdet. Vi holder 
udsalg, vi åbner huset for festival og i det hele taget har man-
ge gennem årene brugt vores hus.”

Citat Lyngsoe Systems:
”Vi deltager stort set i alt lokal på sponsorbasis, fx lokale løb, 
kulturdage osv. Vi er også bevidste om at handle lokalt, og 
hvis vi skulle glemme det, så skal vores lokale medarbejdere 
nok minde os om det. Tager også ud og holder indlæg om 
Lyngsoe Systems (UCN), og så har vi deltaget på karrieremes-
ser og vi sponserer fredagsbar. Vi har også samarbejdet med 
jobcentret lokalt om flexjobbere.”

Citat Stauning Whisky:
”Det har været nemt, for medierne har i mange år selv søgt 
os. Både aviser, tv og radio. Vi bruger forsvindende lidt på 
annoncer lokalt. Vores historie er blevet båret frem af medier-
ne. Vi foretrækker jo artikler fremfor annoncer. Og vi har altid 
sagt ja når de ringer. Vi har også selv været opsøgende med 
pressemeddelelser både lokalt men især på landsplan. Nogle 
happenings køres kun her lokalt i lokale medier og Facebook.”

Citat Faarup Sommerland:
”80-90% er værdibaseret resten er køb nu. Erkendelsen er, at 
det som skaffer os kunder er, at folk tænker at vi er gode at be-
søge. Forårsdag i Skoven, er en dag hvor vi inviterer børn, der 
har en sygdom. Vi laver kun historier, der understøtter vores 
brand og dna.”
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Citat Lalandia:
”Både lokalt og på landsplan er vi meget på de sociale medi-
er. De fleste af vores medarbejdere er unge, og de er jo tilstede 
der. På både Facebook og LinkedIn poster vi opslag om Årets 
medarbejder osv… 
Her lokalt behøver vi ikke markedsføre os lokalt, så i stedet 
støtter vi håndboldpigerne, og andre lokale foreninger og 
hold. Jeg er selv meget aktiv i de lokale erhvervsforeninger og 
i VisitLolloand, det behøves ikke, men vi ser en værdi i at være 
lokal aktive. For vi ved jo også, at jo flere positive historier Lol-
land får, det smitter også af på os. Men forholdsvis bruger vi alt 
for mange penge lokalt i forhold til, hvad vi får retur i forretnin-
gen i kr. og ører, men det er et bevidst valg. Det lokale dagblad 
ringer til os, og vi ringer til dem, når vi har noget.”

Citat Thise Mejeri:
”Alle kender os her og har sympati for os. DR Midtvest og TV 
Midtvest har været vores medier til at bringe historier herfra 
og ud i verden. Men det er altid dem der ringer til os, aldrig os 
der forslår en historie. Vi er indbegrebet af den gode historie. 
I sommerhalvåret åbent hver torsdag, hvor man kan komme 
og se mejeriet. Og osteforretningen er åben, og der er mange 
kunder. Poul er meget aktiv i samarbejdet med kommunen og 
lokalområdet, fx Skive Mødet. Han er en meget stærk kommu-
nikator og synlig.”

Udvalgte citater om virksomhedernes  
arbejde med kommunikation og  
branding - på landsplan:
Citat Dragsbæk:
”Vores ’Fra os i Thy’ er en landsdækkende kampagne, som skal 
være med til at sætte Thy på Danmarkskortet og dermed også 
Dragsbæk og Bakkedal. Vores spydspids rent forretningsmæs-
sigt er Naturli’ Foods, som vi også gerne vil bruge til at under-
støtte vores image.”

Citat Solar:
”Vi arbejder løbende med at styrke vores brand gennem en 
lang række historier og kanaler. Eksempelvis bruger vi vores 
medarbejderportrætter på LinkedIn og hjemmeside. Desuden 
fortæller vi historier om alt fra hard core business historier (fx 
opkøb) til CSR. Vi vil gerne have en bredde i vores historier, 
som efterlader et billede af, at vi er en velkonsolideret, ansvar-
lig virksomhed med fagligt dygtige medarbejdere. Vi er blevet 
mere uformelle i vores kommunikation, så vi også får tegnet 
et billede af Solar som en god arbejdsplads på de lidt mere 
bløde værdier.”

Citat Rynkeby:
”Vi markedsfører os på TV (Rynke) + FB + LinkedIn (rekrutte-
ring). Og så er vi stærke på CSR/Global Compact, som vi har 
arbejdet med i mange år. Vi snakker ikke bare om verdensmå-
lene – her er de implementeret, og det er stærkt rent image-
mæssigt for alle ’der kigger ind’ og det giver medarbejderen 
en stor stolthed. Desuden har vi en stærk historie og et stærkt 
værdisæt, som vi også er opmærksomme på at formidle”.

Citat Kvadrat: 
”Vi arbejder med kommunikation og branding på mange fron-
ter og i mange lande. Vi henvender os primært til arkitekter 
og andre professionelle kunder og formidler historien om vo-
res værdier, produkter og designere. Vi er selvfølgelig ikke så 
kendte ude i verden som i Ebeltoft, men vi er kendt af mange 
fagfolk, og det har vi glæde af, når vi skal rekruttere. Eksem-
pelvis synes mange designere og arkitekter, at vi bor et dejligt 
sted.” 

Citat Lyngsoe Systems: 
”Vi gør ikke decideret noget på landsplan – vores fokus er på 
Aalborg. Vi bruger primært vores hjemmeside + FB + LinkedIn.”

Citat Stauning Whisky:
”Sociale medier har vi brugt lang tid på. Rundvisninger – 
15.000 besøgende hvert år - de vises rundt af folk, som vi har 
uddannet til at kunne fortælle den gode historie om stedet 
her. 5-6 rundvisere er deltidsansatte. Det er vigtigt at de folk, 
der besøger os, har en god oplevelse, som de fortæller videre, 
og anbefaler os på Facebook. Vi kommer til at gøre mere for 
at fortælle vores historie til hele landet. Laver nu samarbejde 
med lokale hoteller og restauranter, så folk kan købe en Pakke 
inkl Stauning rundvisning. Restaurant Stauning Havn de siger, 
at de ikke kunne overleve uden os. Hotel Skjern har fået et nyt 
ungt par, og de er ved at bygge til, dem benytter vi os ofte af, 
og folk der kommer her til rundvisning, bor der. Spreder sig 
helt til Fjordgården i Ringkøbing.”
Sociale medier var vi opmærksomme på fra starten – de er 
mere effektivt end en hjemmeside. Så vi fandt hurtigt ud af at 
det var en god ide. Har kørt organisk i mange år. Og vi stepper 
op nu, fordi vi gerne vil have flere mennesker herud til vores 
rundvisninger. Hvilke strategiske overvejelser ligger der til 
grund for aktiviteterne? Vi har øget produktionen, så nu skal 
salget boostes. Det har været learning by doing for os ni der 
har startet det. Vi ved at Storytelling virker, men det kan vi ikke 
med annoncering. Det skal være fra tredjepart. Så vi forsøger 
at lave de længere historier, og vi vil gerne have folk føler et 
ejerskab af stedet her. Vi er blevet brugt som det gode eksem-
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pel af VisitDanmark i måden vi interagerer på Facebook. Der 
er lavet et sociaty med over 1000 mennesker, det er opstået 
blandt kunderne. Stauning Whisky Sociaty. Det er fedt, at det 
er opstået af sig selv. Vi har haft fokus på Kernefortællingen, og 
ikke på selve produktet. Det ændrer sig en smule i fremtiden, 
når vi skal ud i verden, men stadigvæk fortælle historien bag.”

Citat Faarup Sommerland:
”Vi har vores Facebookside med 131.000 følgere, og det er vo-
res egen mediekanal, som vi bruger, da vi straks kan komme 
i kontakt og komme ud med vores budskaber. Vi måler meget 
på, om hvordan vi ligger i Top of mind i folks bevidsthed. Vi er 
gået fra TV-reklamer til ren digital i dag. Kun få lokale tv-re-
klamer.”

Citat Lalandia: 
”Vi har opbygget et stærkt brand, som vi skal vedligeholde. Vi 
forsøger at få brandet væk fra Pom frittes-kulturen. Folk er delt 
i to. Dem der elsker os, og dem som har store fordomme om, 
at det er lavkultur. Vi arbejder også med Fornægterne. De bor 
i Kbh K og i Nordsjælland, de vil ikke fortælle, at de har været i 
Lalandia med weekenden. Det er at sammenligne med NETTO 
for 15 år siden. Men vi kan se at antallet af gæster stiger fra år 
til år fra de postnumre. Vi forsøger at få kendte til at besøge os, 
og fortælle det. Det øger også medarbejdernes stolthed. Vi kø-

rer meget TV-spot (endnu). Der har vi høj ROI. Vi er på X-faktor, 
for det er der som der stadig er fælles oplevelser foran skær-
men. Ellers streamers der. Vi bruger også Youtubere, hvor vi 
har betalt nogle for at komme herned, og fortælle at de er her, 
det er utrolig så mange visninger det giver. Vi sender coorpo-
rate pressemeddelelser ud, det foregår i et samarbejde med 
et firma i Aalborg, som laver PR for os, men der er for få histo-
rier ude i de landsdækkende medier, det skal vi blive bedre til. 
Det er et langt træk.”

Citat Thise Mejeri:
”Vi stiller op, når journalisterne ringer/kontakter os.: 
Vi har nu fået et firma til at lave en flot hjemmeside. Og vi 
har fået Facebook. Men det er ikke organiseret, og vi har talt 
om, at der skal ansættes en kommunikationsmedarbejder. Vi 
deltager i messer, hvor produkterne bliver kåret. Vi vandt i år 
fire kategorier ud af 7, og det kaster automatisk presse af sig. 
Vi har bare en utrolig stærk kernefortælling, vi siger: Thise er 
bygget på det stof som drømme er lavet af. 7 landmandsfa-
milier satser hele butikken på en utopisk og virkelighedsfjern 
drøm om at få eget mejeri og udvikle økologien i Danmark.  
Sov lidt mindre, drøm lidt mere sammen kan vi ændre verden. 
Autentiske historier. Jeg er storyteller, og kommer rundt og 
fortæller.”

Fotos: Solar
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Tema 2 - indsigt fra virksomhederne:

Lokale samarbejder  
mellem kommunale aktører  
og virksomheder 

Konklusion Tema 2
Der er stor forskel på, hvorvidt virksomhederne har erfaring 
med at samarbejde med deres kommune om tiltrækning af 
nye medarbejdere – der er også stor forskel på behovet for 
og forventningerne til et samarbejde. 
Fem af virksomhederne har et begrænset eller meget be-
grænset samarbejde med deres respektive kommune om 
tiltrækning af arbejdskraft. De har typisk et samarbejde med 
kommunen om flexjobbere, virksomhedspraktik og lignende 
ordninger. 

Med hensyn til, hvorfor de ikke har et tæt samarbejde med 
deres kommune, så spænder svarene fra, at virksomhederne 
ikke har et behov for kommunen i forbindelse med tiltræk-
ning af arbejdskraft til at de oplever, at kommunen sender et 
signal om, at de er så stor en virksomhed, så de klarer sig selv 
(manglende erhvervsfokus) til at de ikke tror på, at kommu-
nen kan bidrage konstruktivt (sagt på baggrund af erfaring). 
Eksempelvis har både Dragsbæk, Rynkeby, Kvadrat og Lyng-
soe Systems et ønske om, at deres kommuner i langt højere 
grad brander sig som et spændende sted at arbejde og bo.

Citat Rynkeby: 
”Kommunen kunne brande Ringe som et dejligt sted at bo og 
arbejde. Altså en generel brandingindsats – det ville være til 

 
stor gavn for både byen og os som virksomhed i forhold til at 
kunne tiltrække flere dygtige medarbejdere. Det ville give lo-
kalsamfundet/beboerne en langt større stolthed ved at bo i 
Ringe. En branding der duer resulterer i flere arbejdspladser, 
flere tilflyttere og i det hele taget større vækst til området.” 

Stauning Whisky, Faarup Sommerland, Lalandia og Thise har 
et tættere og bredere samarbejde med deres kommuner.  

Virksomhederne er – på nær en - enige om, at deres kommu-
ne er interesseret i at støtte op omkring brandingen af den 
enkelte virksomhed. Fire af virksomhederne oplever, at de- 
res kommune aktivt understøtter virksomhedens branding. 
Lalandia oplever bl.a., at kommunen bruger Lalandias brand 
i kommunens markedsføring. To af virksomhederne er af 
den opfattelse, at deres kommune egentlig gerne vil støtte 
op, men ikke helt ved, hvad de skal gøre. 

Fælles er en opfattelse af, at det er vigtigt, at kommunerne er 
aktive med hensyn til branding og kunne gøre langt mere på 
brandingfronten – til gavn for bosætning, beskæftigelse og 
vækst samt stoltheden ved at bo og tilhøre et område. Med 
hensyn til progressive kommuner/steder, så nævner virk-
somhederne bl.a.: Klitmøller, Horsens og Herning.
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Anbefalinger Tema 2
Et tæt samarbejde mellem kommune og lokal virksomhed 
kan medvirke til at, man sammen får løftet kommunikations-
niveauet, og dermed skabe et bedre grundlag for at brande 
kommunen som et godt sted at bo, og virksomheden som 
et godt sted at arbejde. Derfor anbefales det at søsætte nye 
brandingprojekter i samarbejde med kommunen eller koble 
sig på nogle af kommunens eksisterende initiativer. 

Udvalgte citater om hvorvidt kommunen 
støtter op om den enkelte virksomheds 
branding
Citat Solar:
Ja helt sikkert. De fortæller gerne om Solar i mange sammen-
hænge. Er imidlertid også sikker på, at vi sagtens kunne få 
kommunen til at være endnu mere aktiv i forbindelse med at 
få fortalt de gode historier om Solar. 
Hvad gør kommunen konkret?
Kommunen fokuserer primært på at sørge for, at det er godt 
og nemt at drive virksomhed i kommunen. De er hurtige med 
tilladelser, busruter osv.

Citat en af virksomhederne: 
Nej – egentlig ikke. Vi oplever i hvert fald ikke, at det sker.

Citat Lyngsoe Systems: 
Ja – tror bare ikke helt, de ved, hvad de kan/skal gøre. 
Erhvervschefen vil gerne fortælle om os, men der sker jo ikke 
just en opprioritering af den funktion. Den var jo lige ved at 
blive sparet helt væk.  

(Har deltaget to gange i: http://tag-fat.dk/
Tag Fat er en regional innovationskonkurrence, hvor virksom-
heder fra hele Nordjylland dyster på gode forretningsidéer, 
avancerede produktionsmetoder og smarte serviceydelser.
Bag innovationskonkurrencen står Vækstforum Nordjylland, 
Region Nordjylland og de nordjyske erhvervskontorer som alle 
ønsker at sætte ekstra skub i innovationen i det nordjyske er-
hvervsliv. Det skal løfte konkurrenceevnen og væksten til glæ-
de for både virksomhederne selv og til gavn for den nordjyske 
beskæftigelse og de mange borgere, som arbejder i Nordjyl-
land).

Citat Stauning Whisky: 
Ja. Kommunen bruger os som eksempel.

Citat Faarup Sommerland:
Ja. De bruger vores brand i deres markedsføring. Og vi putter 
også penge i det. Mogens Gade vores borgmester er enormt 
proaktiv i forhold til turismeudvikling. Kommunens markeds-
føringsbudget er jo ikke stor, så jeg forventer ikke mere. Vi op-
lever en kommune, der vil gøre alt hvad de kan for at støtte 
os. Vi har et fortrinligt samarbejde med dem. Der er en stor 
bevidsthed fra dem om os. 

Citat Lalandia: 
Ja, vi har haft et samarbejde ved navn, De Danske Sydhavsky-
ster. Vi puljer hinandens penge sammen, og laver fx et radio-
spot i Sverige. Eller film på sociale medier. Samarbejde har vi 
haft mellem de store virksomheder og Visit, hvor vi brandede 
flere destinationer. De Danske Sydhavskyster startede for fem 
år siden tror jeg. Det kom fra By-Bolig og Landdistrikstministe-
riet (Carsten Hansen), der har vi hos Lalandia været en af de 
store drivkræfter. Erhvervslivet trækker det, og kommunerne 
er med i det.

Citat Thise Mejeri:
Ja, kommunen har også brug for os. Vi bliver brugt aktivt af 
dem i deres markedsføring af deres kampagne, Rent Liv.

Udvalgte citater: Med hensyn til branding 
og tiltrækning af nye medarbejdere: 
Kan kommunen understøtte din  
virksomheds forretningsmæssige strategi 
på de områder?

Citat Dragsbæk:
Kommunen kunne gøre en masse for at understøtte. Gå aktivt 
ind i at fortælle de mange gode historier, der er om Thy og i 
højere grad fortælle om kommunens virksomheder ud over 
kommunegrænserne. Branding er til glæde og gavn for alle. 
Det tiltrækker nye og ressourcestærke skatteborgere, nye fa-
milier, nye virksomheder….

Citat Solar:
Der er da ingen tvivl om, at kommunen ved at understøtte vo-
res branding endnu mere kunne bygge på den gode historie 
om kommunen som en erhvervsvenlig kommune, der er god 
at bo i (gode skoler, institutioner…) Det smitter positivt af. Tror 
egentlig både at kommunen kan og gerne vil, hvis vi gør en 
indsats/klæder kommunen bedre på. Udvikling Vejen gør det 
allerede.
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Citat Rynkeby:
Tror man hos kommunen er meget stolt af Rynkeby/Team Ryn-
keby, og vi tror faktisk, at kommunen meget gerne fortæller 
om os i mange sammenhænge. Tror måske ikke, at det er et 
udtryk for, at kommunen er bevidst om, hvor vigtigt det er at 
støtte op om vores branding.

Citat Stauning Whisky:
”Ja, vi har haft samarbejde omkring tiltrækning af medarbej-
dere. Fx projektet EKSIL Vestjyder. I det tilbyder vi gratis rund-
visninger til de events, der ligger i EKSIL Vestjyder. Så der kom-
mer potentielle ’tilbageflyttere’ med det mål at få dem til at 
flytte tilbage. Det er et eksempel, og det vil vi rigtig gerne lave 
mere af sammen med kommunen.
Kommunen bruger os som det gode eksempel, og de fortæller 
også om vores byggeri og samarbejdet om det, som en suc-
ceshistorie. For vi fik afslag fra ’Erhvervsministeriet’ på vores 
byggeri. Alle herovre var positive, naboer, kommune osv., men 
det lykkedes med stor hjælp fra kommunen. Og den nye Plan-
lov, har nu fået nogle indføjelser, som jeg kan se har bund i 
den sag, vi kørte med byggeriet. Så det er positivt. I den sag 
var kommunen simpelthen bare så dygtig, vores aarhusian-
ske arkitekt sagde, at det var helt unikt, den sagsbehandling 
vi fik. Vi samarbejder faktisk med jobcentret her i kommunen, 
når vi skal rekruttere.”

Citat Faarup Sommerland:
”Ja, og kommunen er rigtig dygtige til at arbejde med dette 
område. Et gensidigt pro-aktivt samarbejde. Og vi bakker op 
når der er bosættelseskampagner. Vi giver gratis Sæsonkort til 
tilflyttere.  Der har lige været en stor proces om ny lokalplan, 
og den proces har været meget proaktivt, og den har stor be-
tydning for os.”

Citat Lalandia: 
Ja. Indslusning af medarbejdere, som ligger uden for ar-
bejdsmarkedet. Udvikling af Turismedestination. Udvikling af 

erhvervslivet/virksomheder på Lolland. Jeg er hver 14. dag i 
kontakt med de to borgmestre – i fx udvalg, og også i kontakt 
med embedsmandsværket. Vi udvikler sammen ideer. Det 
fungerer helt problemfrit, det er meget positivt, jeg har aldrig 
oplevet det andre steder. Og slet ikke i Aalborg og København. 
Kommunen har Business LF, der snakker man om alt fra æg-
tefællejobs, og tiltrækning af medarbejdere og borgere. Folk 
med lange uddannelser er bange for at blive stavnsbundne 
på Lolland hvis de køber et hus, og senere vælger at skifte job.”

Citat Thise Mejeri:
”Vi har et formidabelt samarbejde med Skive Kommune – føler 
os utrolig godt behandlet. Vi var med i et projekt, hvor klasser 
med særligt begavede elever skulle ud på virksomheder, så de 
kunne få øjnene op for de spændende jobs og muligheder, der 
er lige her i området, så de ikke pr automatik forsvinder ud af 
kommunen til en større by. Det er folkeskoleelever. Der kørte 
en bus med 44 studerende fra Aarhus til Skive til en virksom-
hedsmesse.” 

Citat fra en af virksomhederne:  
”Nej - Det er ikke et bevidst fravalg, men vi mangler i hvert fald 
viden om, hvorvidt kommunen kan hjælpe os med det. Kan de 
hjælpe? Det har vi nok et billede af, at de ikke rigtigt kan.”

Citat Kvadrat:
”Dels har vi ikke haft behov for at samarbejde med kommu-
nen om tiltrækning af nye medarbejdere og dels oplever vi, at 
kommunen i højere grad har fokus mod den del af kommu-
nen, som ligger tættest på Aarhus. Vi oplever desværre ikke, 
at der er ret stor fokus på os og Ebeltoft i den sammenhæng.”

Citat Lyngsoe Systems:
”Opfordrede den tidligere borgmester til at få kategoriseret 
flygtninge i forhold til kvalifikationer. Der kunne sagtens være 
kvalificerede, potentielle medarbejdere mellem flygtningene. 
Vi vil gerne tage et samfundsansvar. Men det blev ikke til noget.”

Foto: Fårup Sommerland Foto: Stauning Whisky
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Tema 3 - indsigt fra virksomhederne:

Lokale ressourcer, styrker og  
muligheder for virksomheden 

Konklusion Tema 3
Der er forskellig opfattelse af, hvorvidt der er konkurrence-
mæssige fordele ved at være beliggende i et landdistrikt. 
Hovedparten siger nej. Fire virksomheder siger klart ja, mens 
fem siger nej – med forskellige tilføjelser. 
Vurderingen afhænger bl.a. af, hvilken type virksomhed, der 
er er tale om og dermed behovet for medarbejderprofiler og 
antallet af nyansættelser. Hvis der løbende er behov for at 
tiltrække højtuddannede/specialister, så er det vanskelig at 
ligge i et yderområde, som ligger langt væk fra en stor by. 
 
Blandt ja-sigerne lyder det bl.a. fra Stauning Whisky, at det 
er lettere at profilere sig på landet – står med en skarpere 
profil end hvis virksomheden havde ligget i fx Aarhus. Faarup 
Sommerland henviser til brand om at ligge i skoven og Thise 
mener, at placeringen understøtter brandet. 

Citat Stauning Whisky:
”Ja – vi har nemmere ved at profilere os. Vores historie står 
skarpere. Vi har ikke konkurrenter i forhold til medierne osv. 
Havde vi ligget i Aarhus, så ville der være mange at konkurrere 
med. Så vi får usædvanligt meget opmærksomhed, og det er 
en klar fordel for os.”

Blandt nej sigerne fremfører Dragsbæk, at det er svært eller 
umuligt at tiltrække videnstunge profiler, og Rynkeby frem-
hæver et højt omkostningsniveau på grund af Storebæltsfor-
bindelsen. Fælles for nej-sigerne er, at de positivt fremhæver, 
at de har mange lokale medarbejdere (typisk produktions-
medarbejdere), som er meget loyale og typisk har været ansat 
gennem mange år. Solar fremhæver desuden en placering, 
som logistisk set er rigtig god (tæt på motorvejen - stort op-
land).

Citat Rynkeby:
”Det er nok nemmere at få øje på ulemperne – fx bruger vi et 
millionbeløb på storebæltsforbindelsen, som er resultatet af 
vores beliggenhed. Ringe ligger faktisk ikke så dumt – ret cen- 

 
tralt i landet. Mange af vores medarbejdere er loyale og har 
arbejdet her i mange år. Man kan også sige, at de ikke har så 
mange andre virksomheder at gå til. Der er ikke mange store 
virksomheder lokalt.”

Citat Kvadrat:
”Når man har et godt image lokalt, som vi har, så er medarbej-
derne meget loyale og bliver der i mange år. Det er en fordel.”

Med hensyn til vurderingen af om kommunerne er godt ru-
stet til at hjælpe med at sikre det lokale arbejdsmarkeds sta-
bilitet og udvikling i de kommende år, så er virksomhedernes 
vurdering, at det ikke er tilfældet. Kun en virksomhed mener, 
at det er tilfældet.

Citat fra en af virksomhederne: 
”Nej - de er for vage og for famlende. De forstår ikke, hvor hur-
tigt verden ændrer sig nu. Der er virkelig behov for at være hur-
tig på fødderne.”

Citat fra en af de andre virksomheder: 
”Vi har hørt kommunen sige: I er jo så stærke, så I kan selv klare 
jer.”

På spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne benytter sig 
af lokale samarbejdspartnere/råvarer/lignende, så er der en 
meget høj bevidsthed om at støtte lokale samarbejdspartne-
re og leverandører (kun en enkelt virksomhed gør det ikke i 
stor stil). Virksomhederne forventer også, at det vil fortsætte 
på et højt niveau fremover eller højere. Virksomhederne har 
stor betydning for udviklingen af de lokale erhvervsliv.

Citat Dragsbæk:
”Vi samarbejder med en lang række lokale (33) i forbindelse 
med Bakkedal og i forbindelse med Oticon-bygningen og det 
erhvervscentrum, som vi opbygger sammen med lokale aktø-
rer. Det er til gavn for manges forretning.”
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Anbefalinger Tema 3
At drive virksomhed i et landdistrikt giver en ekstra mulighed 
i sin historiefortælling, nemlig at benytte de almene ansku-
elser der forbindes med at være virksomhed på landet. Det 
er kendetegnende ved værdier som, Arbejdsomhed, godt 
købmandskab, hjælpsomhed, og ’nede på jorden’ attitude. 
Opbakningen blandt medarbejderne, som er bosat lokalt, vil 
ofte være større, og dermed får man mulighed for at bruge 
sine medarbejdere, som gode ambassadører for virksom-
heden. Det er derfor vigtigt, at gøre en dyd ud af, at man er 
beliggende i et landdistrikt, og fokusere på de fordele der 
findes. 
Fortæl ikke historien om, at det er svært at skaffe medarbej-
dere hele tiden, da den har en negativ påvirkning på dine nu-
værende medarbejdere, som kommer til at føle, at de kun er 
ansat, fordi, man ikke kunne finde andre. 
Sørg for at få fortalt offentligt om alle de lokale samarbejder, 
som I har med andre virksomheder og håndværksmestre i 
byen.  

Udvalgte citater – om fordele ved at ligge 
uden for de store byer:
Citat Stauning Whisky:
”Ja – vi har nemmere ved at profilere os. Vores historie står 
skarpere. Vi har ikke konkurrenter i forhold til medierne osv. 
Havde vi ligget i Aarhus, så ville der være mange at konkurre-
re med. Så vi får usædvanligt meget opmærksomhed, og det 
er en klar fordel for os. Ja det gør vi. Vi har fx brugt en lokal 
entreprenør til vores store byggeri, også selvom de var dyre-
re. Elektriker, murere, alarmer er lokale. Og samarbejde med 
restauranter og hoteller.”

Citat Faarup Sommerland:
”Hele vores kerne-dna er bygget på at vi ligger midt i skoven, 
og selvom en forlystelsespark er kunstig, så udnytter vi natu-
ren. Temaet er ’Midt i skoven’, og det vil vi fortsætte med. Fx 
hvis vi skal skaffe tyskere eller nordmænd hertil, så trækker 
stranden jo i den grad turister til fra disse. Så stor fordel af de 
stedbundne arealer.”

Citat Lalandia: 
”Ja, vi skal jo ligge ude i naturen. Det er en styrke, her skal 
være lys, luft og ro og nærvær, og det udstråler medarbejder-
ne også – så i stedet for en flyvsk københavner.”

Citat Thise Mejeri:
”Ja! Det er med til at understøtte vores brand. Landsby mejeri 
og Morten Korch, Poul Richardt kommer gående forbi. Det bil-
lede fastholder vi, men samtidig med at vi også er moderne 
og effektive. Et udviklingsmejeri med opdateret produktion.” 

Udvalgte citater – om at handle lokalt:
Citat Lyngsoe Systems:
”Ja – vi handler meget gerne lokalt og spørger i første omgang 
lokale håndværkere osv.”

Citat Stauning Whisky:
”Vi kommer til at lægge flere penge hos lokale virksomheder. 
Når det nye feriecenter kommer, så skal vi have lavet et stærkt 
samarbejde med dem i forhold til overnatning osv. Vi skal jo 
fastholde de besøgende så længe som muligt her i området, 
når folk først har bestemt sig for at komme. Nogle ting vil ikke 
blive købt lokalt, fordi de ydelser ikke tilbydes af firmaer her.”

Citat Faarup Sommerland:
”Vi investerer mange millioner i virksomheder i Jammerbugt 
kommune. Vi indkøber mad og drikke fra Aalborg firma. Ren-
gøringsfirmaer, renseri osv. Vi køber for et par tusinde kroner 
skilte hos en lokal leverandør. Så vi har stor lokaløkonomisk 
betydning. 
Det er meget projekt afhængig. I 2019 nye kontorlokaler osv. 
Men i 2020 vil det være mindre, da investeringer vil ligge i rut-
sjebaner.”

Citat Lalandia: 
Vores rengøringsafdeling kan ikke følge med i højsæsonen, så 
da har vi lokale firmaer på. Og teknisk afdeling det samme. Vi 
forsøger at købe alt hvad vi kan lokalt. Lokale håndværkere 
har lige bygget en Sunset restaurant hos os til 6 mio. Vi bruger 
måske 20 mio i lokalområdet. Vil I på sigt kan gøre yderligere 
brug af lokale samarbejdspartnere / råvarer / lignende i je-
res virksomhedsdrift? Ja, vi har jo nogle ejere som forventer 
vækst, så det skal vi levere. Aktieselskab der skal give overskud 
og vækste, så det smitter af på andre.”

Citat Thise Mejeri:
”72 landmænd leverer til mejeriet. De fleste ved Vestkysten. 
Mange fra byggebranchen. Robotter er fra BILA på Mors – og 
har tilkaldevagt døgnet rundt. Rent økonomisk betyder vi me-
get for lokalområdet. 
Ja, vi kommer til at vokse, og dermed kommer der flere op-
gaver. Sidste år færdiggjorde vi kæmpe lager, og hoveden-
treprisen lå hos en lokal entreprenør i Skive. Da er geografien 
stor betydning.”
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Tema 4 - indsigt fra virksomhederne:

Best practice  
og gode erfaringer

Konklusion Tema 4
På spørgsmålet om, hvilke initiativer der kan igangsættes 
mellem kommunen og lokale virksomheder for at styrke det 
lokale arbejdsmarked og erhvervsliv (Fokus på branding / 
fortælling) er der enighed om, at en stærk brandingindsats er 
vigtigt, og at der er tale om en fælles opgave for kommunen 
og virksomheden. Imidlertid er det langt fra alle virksom-
hederne der tror på, at deres kommune forstår værdien af 
branding og har kompetencerne til at være med til at løfte 
opgaven.

Citat fra en virksomhedsleder:
”Det kræver som udgangspunkt en god og tæt dialog og et 
strategisk sigte fra kommunens side i forhold til et samarbej-
de. Vi får hvert andet år et spørgeskema om vores vurdering af 
projekter og aktiviteter, men der bliver aldrig fulgt op, så vi ved 
ikke, om det hjælper noget. 
Kommunen kunne støtte op om handelslivet.
Kommunen kunne målrettet gå efter at få de unge tilbage 
til området (bosætning af unge), når de har været i de store 
byer for at læse. Det er vigtigt – vi har ikke selv skyggen af ud-
dannelser og vores kommunen har mange ældre – mangler 
de unge familier. Kommunen kunne i højere grad fortælle om 
vores virksomhed og andre virksomheder – med et strategisk 
afsæt.”
 
Som en virksomhed siger:
”Branding kan og bør vi gøre sammen, men det kræver, at 
kommunen kommer op i et helt andet gear og får øje på de 
fantastiske muligheder, der ligger i historiefortællingen.”

Med hensyn til, hvilken værdi en brandingsindsats har for en 
virksomhed, siger Rynkeby: Se bare på, hvad brandingen af 
Klitmøller har betydet for området. Det handler om vækst, 
udvikling og tiltrækning af borgere, virksomheder… Når det 
lykkes, kan det mærkes hele vejen rundt.

En anden siger: ”Branding = vækst, muligheder, potentielle 
medarbejdere…”

Konkrete forslag fra virksomhederne:
Citat Rynkeby: 
”Det kunne være spændende, hvis kommunen aktivt gik ind 
i en brandingindsats – og gerne i tæt samarbejde med er-
hvervslivet, fordi det er vigtigt for alle parter. Frugt og Fyn pas-
ser sammen og har gjort det i generationer. Det kunne være 
interessant at finde et fælles omdrejningspunkt for en bran-
dingindsats.” 

Citat Stauning Whisky: 
”Jeg synes, at man skal binde gode brands sammen i en stor 
fælles fortælling, og dermed brande området. Jeg er bange 
for at den indsats man gør nu, ikke er slagkraftig nok! Min op-
fordring er at lave det store sats – altså gå all in nu, og samle 
aktiviteterne i en stor kampagne, som sætter sig aftryk i stedet 
for en masse små drys. Kommunen mangler det unikke at fo-
kusere på og profilere sig på. Og vi er meget villige til at gå 
med ind i sådan et branding projekt/kampagne. Også økono-
misk. For det er til fælles gode. Det nye feriecenter kan være 
med til at løfte det. Vores event afdeling kan sagtens samar-
bejde med andre i området – og vores mål er 50.000 gæster 
om året.”

Citat Dragsbæk: 
”Der er så mange ufortalte historier. 
Der bliver brugt 1 mia. på fødevarer i Thy – hvis vi bare kan flyt-
te 10 pct. over til køb af lokale fødevarer, så styrker vi virkelig 
vores område. Det er en historie, der er værd at fortælle.
Det samme er historien om, at vi er i stand til at kunne tiltræk-
ke læger nu (på 3. pladsen). 
Vi er et fantastisk spisekammer – 50 pct. er beskæftiget inden 
for fødevarer. Det skal fortælles.
Vi er også en af de mest klimavenlige kommuner – hvorfor til-
trækker vi ikke Google og Apple?
Andre egne er dygtige til branding: Horsens, Samsø, Born-
holm. På Bornholm får man fortalt historier om kollektiver – 
det virker.”
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Citat Fårup Sommerland: 
”At man begynder at kigge ud over kommunegrænserne. Så 
kommunerne øger samarbejdet, for går det godt i nabokom-
munen, så smitter det af på ens egen kommune, den bevidst-
hed skal man have i fremtiden.”

Citat Lalandia: 
”Rul jer ind i lokalsamfundet og vær engageret i det. Og man 
skal ikke være bange for kommunen. Der er mange erhvervs-
virksomheder, som tænker at kommunen er svære at samar-
bejde med og er fodslæbende, det er en myte – kom bare i 
dialog, og få sat gang i samarbejdet. Og endnu flere er bange 
for det politiske miljø, men det er der ikke grund til, for politi-
kerne har samme interesse, som virksomhedsejerne, nemlig 
at udvikle lokalområdet. Min anbefaling den anden vej rundt 
er, at Embedsværket tager henvendelser fra virksomheder 
seriøst. Det oplever jeg nemlig at kommunerne her i området 
gør. Som kommunaldirektør har du en liste med priority virk-
somheder, så hvis de ringer, så ringer du straks tilbage, det 
kan lyde lidt arrogant, men det er den imødekommenhed som 
skal være der. Åbenhed er vigtigt. Det er almindelig service. For 
på landet har vi jo ikke den lukkede mur, vi skal have kort vej 
til beslutninger.”  

Anbefaling Tema 4
Branding af lokale virksomheder kan med fordel gøres i tæt 
samarbejde med kommunen. Det er klart, at der ikke skal fo-
kuseres på produktet, men derimod alt det som ligger rundt 
omkring virksomheden og arbejdspladsen. Historier om, 
hvorfor det er en god arbejdsplads? Hvorfor det er en fordel, 
at den ligger i en yderkommune? Hvilke fordele kan medar-
bejderne have, ved at skabe sig et liv med arbejde, bolig og 
fritid i den givne kommune. Sammen kan virksomhederne 
og kommune løfte den brandingopgave, men det kræver 
mod fra kommunens side og tålmodighed fra virksomhe-
dens side. 
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Indsigt fra medarbejdere med under 5 års ansættelse  
i de medvirkende virksomheder: 

Overblik over svar fra survey  
med medarbejdere 
Antal besvarelser: 241 
Medarbejderne fordeler sig mellem de 9 medvirkende virksomheder

#Hvad var det, du hørte om virksomheden, der gav dig 
lyst til at søge om ansættelse i den?
Udvalgte citater:
- Kendte virksomheden som et stærkt brand og med et godt 

omdømme. 
- En stor virksomhed i positiv udvikling 
- God og spændene arbejdsplads med kvalitetsprodukter 
- En veninde som var ansat. Hun fortalte om hvor gode kolle-

ger hun havde, det gode arbejdsmiljø og hvordan folk tager 
hånd om hinanden.

- Er kendt som en stærk virksomhed med gode værdier. eks-
tra ordinært fokus på den gode arbejdsplads og den gode 
oplevelse. 

- Jeg blev headhuntet - men virksomheden var spændende.
- Det var typen af virksomhed, samt afstand til min bopæl.

Konklusion: På tværs af de adspurgte medarbejdere er der 
særligt fire svar, som er kendetegnende for virksomheder i 
landdistrikterne. 
1. Virksomheden har et stærkt brand
2. Virksomheden har et ry som en god arbejdsplads
3. Rekrutteringsbureauer har formidlet kontakten til jobbet
4. En stærk, succesfuld virksomhed med tydelige værdier

#Har det, som du hørte om virksomheden på 
nuværende tidspunkt levet op til dine forventninger?
Konklusion: Medarbejderne oplever, at det de er stillet i ud-
sigt, og de forhåndsindtryk de havde af virksomheden de bli-
ver indfriet. Det er selvfølgelig helt afgørende for virksomhe-
derne i forbindelse med at opbygge og vedligeholde et stærkt 
brand, at de kan opfylde medarbejdernes forventninger. 

#Hvad fik dig primært til at søge dit nuværende job?
Konklusion: Stillingens indhold og virksomhedens gode om-
dømme/stærke brand er de grunde der på tværs af virksom-
hederne fremhæves af medarbejderen, som svar på hvad der 
primært fik medarbejderen til at søge sit nuværende job.

#Da du søgte om ansættelse i virksomheden, boede du 
på daværende tidspunkt allerede i den kommune, hvor 
din nuværende arbejdsplads ligger?
Konklusion: Der er et overtal af medarbejdere, som IKKE var 
bosat i den kommune, hvor de fik ansættelse.
 

#Da du søgte job i virksomheden, var det et bevidst 
valg, at din næste arbejdsplads også skulle ligge i den 
kommune, hvor du allerede boede?
Konklusion: De virksomheder, som kræver højtuddannede 
specialister, tiltrækker medarbejdere fra andre kommuner. 
Det er ikke afgørende for dem, at virksomheden ligger i deres 
hjemkommune, her er det jobbet og virksomheden, som til-
trækker dem, og afstanden er ikke afgørende. 

#Havde virksomhedens placering i den pågældende 
kommune medindflydelse på din beslutning om at søge 
job i virksomheden?
Konklusion: Langt størstedelen af medarbejderne angiver, 
at placeringen af virksomheden ikke var afgørende for valget. 

#Bor du i samme kommune som din arbejdsplads i dag?
Konklusion: Ud fra svarene er det tydeligt, at de medarbejde-
re, som har svaret er blevet boende i deres hjemkommune. De 
har valgt at være pendlere. De flytter altså ikke kommune, blot 
fordi, at de har fået et nyt job. 
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#Hvad afholder dig fra at flytte til samme kommune 
som din arbejdsplads?
Citater: 
- Har intet netværk i det område. 
- Jeg ejer hus i anden kommune, hvor jeg bor med min kone 

og børn. 
- Jeg rykker ikke min familie pga. mit arbejde. Vi har det rigtig 

godt, hvor vi bor i dag
- Børn i folkeskole, gymnasium og universitet. Sommerhus i 

Blokhus. Vi har det godt hvor vi er.
- Transporten er ikke noget problem, og min nuværende bo-

pæl giver mig de muligheder jeg har behov for.

Konklusion: Den altoverskyggende årsag til at medarbejder-
ne har valgt IKKE at flytte kommune, er familien og det private 
netværk. Familiens dagligdag med børn i skole og institutio-
ner samt ægtefælles nuværende arbejdssituation prioriteres 
højere end afstanden/transporttiden til arbejdet. 

 
#Har du nogle konkrete forslag til, hvordan din  
virksomhed gennem et samarbejde med kommunen 
kan bidrage til at styrke lokalsamfundet?
Citater:
- Støtte lokal sport.
- Tror det har stor betydning at virksomheden bidrager til det 

lokale foreningsliv (økonomisk og ressourcemæssigt) og 
dermed skabe synlighed om eget ansvar i det kommunale 
lokalmiljø.

Konklusion: Medarbejderne opfordrer virksomhederne til at 
deltage aktivt lokalt og støtte lokale foreninger og events. De 
opfordrer til at samarbejde med lokale uddannelsesinstituti-
oner, og på den måde vise de unge hvilke erhvervsmæssige 
muligheder der findes lokalt. Slutteligt anbefales det at syn-
liggøre jobmulighederne i kommunen, så der gives et billede 
af de mange muligheder, der findes af spændende jobs i de 
lokale virksomheder. 

#Mener du, at din virksomhed kan gøre noget mere for 
bedre at kunne tiltrække nye medarbejdere, der ikke 
allerede er bosat i kommunen?
Citater: 
- Mere synlig i større byer
- Synliggør medarbejderne/mulighederne i virksomheden, 

mere i markedsføringen. Igen - fortæl den gode historie.
- Det virker ikke som om man har forstået at et alminde-

ligt lønniveau ikke er nok til at tiltrække medarbejdere til  
”udkants-DK”. 

- Starte med at spørge om det ville være af interesse at flytte 
hertil.

Konklusion: Der opfordres til at øge markedsføringen af virk-
somheden med fokus på også at inddrage lokalsamfundets 
fordele. Fx ved offentliggørelse af stillingsannoncer. 

Anbefaling
Ud fra ovenstående svar anbefales det at fokusere på en 
persona som er kendetegnende ved: 

Kvinde 
Alder: 24 -35 år. 
0-3 års erfaring på arbejdsmarkedet. 
Er født og opvokset i kommunen. 
Har været ude af kommunen for at studere/uddanne sig. 
Nuværende bopæl – lejlighed i en af de større byer. 
Drømmer om et hus med god plads.
Hendes værdier er familie, stærke lokale fællesskaber, natur, 
de åbne vider, få mennesker, kende sin nabo, foreningsak-
tiv, fokus på at hendes børn/kommende børn skal vokse op i 
trygge og naturlige rammer med god plads.

Mand
Alder 24 - 35 år
0-3 års erfaring på arbejdsmarkedet. 
Er født og opvokset i kommunen. 
Nuværende bopæl – lejlighed i en af de større byer. 
Drømmer om et hus med god plads.
Har været ude af kommunen for at studere/uddanne sig. 
Hans værdier er familie, stærke lokale fællesskaber, natur, 
de åbne vider, få mennesker, kende sin nabo, foreningsak-
tiv, fokus på at hendes børn/kommende børn skal vokse op i 
trygge og naturlige rammer med god plads.

Virksomhederne kan sætte fokus på følgende:
Social ansvarlighed lokalt, nationalt og internationalt. Lokal 
ansvarlighed skal synliggøres, det kan man fx gøre i samar-
bejde med sin kommune. Så man sammen fortæller histori-
erne om, initiativer, som løfter lokalområdet. 

Virksomhederne skal fokusere på at være tydelig i virksom-
hedens værdigrundlag.  
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Tema 1 Indsigt fra kommunerne:

Lokale virksomheders  
kommunikations-  
og brandingaktiviteter  
Herunder hvordan kommunen potentiel nyder godt af lokale virksomheder 
med et  godt omdømme. Hvor vigtigt er lokale virksomheders gode omdømme 
for kommunens vækst- og udviklingsmuligheder? 

Konklusion Tema 1
Alle kommunerne finder virksomheder med et godt omdøm-
me overordentligt vigtige for kommunernes vækst- og udvik-
lingsmuligheder. Effekten smitter af på kommunens image 
og andre virksomheder. En kommune er delvist undtaget 
(Syddjurs). Dette hænger ifølge kommunen sammen med 
erhvervs-sammensætningen (mange små virksomheder – få 
store). Her bliver dog også fremhævet virksomheder, der har 
et afsmittende image.

De virksomheder, der bærer stednavnet som en del af virk-
somhedens navn fremhæves som værende af særlig stor 
betydning (afsmitning) for kommunens image, fx Stauning 
Whisky, mens mange ikke ved, at Rynkeby ligger i Ringe 
(Faaborg-Midtfyn Kommune).

To af kommunerne fremhæver, at der opstår en meget stor 
brandingeffekt, når virksomheder markedsfører sig på de 
samme værdier, som kommunen markedsfører sig på. Ek-
sempler: Dragsbæk i Thisted, som markedsfører sig med ’Fra 
os i Thy’ og Thise i Skive Kommune, som markedsfører sig 
med sine økologiske produkter – det spiller sammen med 
kommunens brandingstrategi om RENT LIV. Faaborg-Midtfyn 
Kommune vil gerne brande sig som en cykelkommune – det 
harmonerer med, at Team Rynkeby er land- og internationalt 
kendt for deres sociale cykelaktivitet. 

Den afsmitning, der er tydeligst at se er, at kommunerne 
vurderer, at virksomheder med et godt omdømme er med til 
at styrke kommunens omdømme, skabe arbejdspladser og 

 
stolthed samt fællesskabsfølelse hos borgerne i kommunen. 
Virksomheder med godt omdømme tiltrækker nye borgere 
til kommunerne på grund af interessante job. Kommunerne 
fremhæver, at virksomhederne med deres brandingaktivite-
ter er med til at sætte positivt fokus på kommunen – både 
lokalt og nationalt. 

Citat fra Vejen Kommune:
”De lokale virksomheder med et godt omdømme er med til at 
give Vejen Kommune en identitet.”

Med hensyn til, hvad kommunen gør aktivt for at hjælpe lo-
kale virksomheder med at styrke offentlighedens kendskab 
til dem, så fremhæver flere af kommunerne, at de tager initi-
ativ til at matche virksomheder og studerende på uddannel-
sesinstitutioner ved fx at arrangere events/messer. 

En del kommuner bruger egne kommunikationskanaler til at 
fortælle om begivenheder/events i virksomhederne, når der 
er tale om begivenheder, der har offentlighedens interesse. 
Nogle kommuner holder igen i frygt for at overtræde stats-
støttereglerne og er bange for at forfordele nogle virksomhe-
der frem for andre. 

Kommunerne bruger aktivt virksomhederne til også at frem-
hæve kommunen. Dette sker blandt andet via udarbejdelse 
af mediehistorier, hvor forskellige lokale virksomheder (og 
deres kompetenceområder) sættes i fokus, fx i Vejen Kom-
mune.

Indsigt fra interviews med kommunerne
Følgende kommuner indgår i rapporten: 
Skive Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, 
Vesthimmerlands Kommune, Lolland Kommune, 
Faaborg-Midtfyn Kommune, Syddjurs Kommune, 
Vejen Kommune, Thisted Kommune og
Jammerbugt Kommune.
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I forskellige sammenhænge prøver kommunerne at indar-
bejde virksomhederne, når de laver informationsmateria-
ler – erhverv og turisme ligger også herunder. Eksempelvis 
trækker Business Lolland Falster på de succes-virksomhe-
der, de har.

I fx Skive Kommune forsøger kommunen at eksemplificere 
kernefortællingen RENT LIV ved at nævne og henvise til de 
store virksomheder, som gennem hver deres måde at drive 
forretning og kommunikere på vurderes til at byde ind i og 
understøtte den overordnede fortælling om egnen.

Anbefalinger Tema 1
De steder, hvor kommunen og en virksomhed(er) brander 
sig på de samme værdier opstår der stor effekt. Derfor er en 
overordnet brandingstrategi - som begge parter kan se sig 
selv i - en vigtig ramme for kommunikationen. 

Borgmesterbesøg i virksomhederne er en yndet aktivitet, 
som nogle kommuner tillægger stor værdi. Imidlertid stiller 
nogle af virksomhederne spørgsmålstegn ved relevansen og 
udbyttet af disse besøg. Derfor er det afgørende, at der er en 
meningsfuld dagsorden i forbindelse med besøg:

- At der finder en reel dialog sted om samarbejde, mulighe-
der og udfordringer – og ikke bare afrapportering om opnåe-
de resultater fra kommunen.  
- At der er strategiske aktiviteter på dagsordenen – fx hvor-
dan kommunen og virksomheden kan understøtte hinanden 
brandingmæssigt – fulgt af konkrete mål.
 
Match Making mellem uddannelsesinstitutioner og lokale 
virksomheder via events. Her er det vigtigt med overens-
stemmelse i fortællingen om, hvad det vil sige at bo og ar-
bejde i kommunen. Eksempelvis har Ringkøbing-Skjern 
Kommunen udarbejdet et prospekt til virksomhedernes 
brug, hvor det beskrives, hvad kommunen kan tilbyde en til-
flytterfamilie. Det sker ud fra en helhedsbetragtning: Kan jeg 
forstille mig, at jeg skal arbejde her, og min familie skal bruge 
skoler, uddannelsesinstitutioner osv.

Mange kommuner arbejder ikke konsekvent med at tiltræk-
ke unge, veluddannede, der er født og opvokset i kommu-
nen og nu bosat i en studieby. Erfaringer viser, at når det lyk-
kes at tiltrække højtuddannede/specialister til virksomheder 
i yderområderne, så er det ofte lokale, der vender ’hjem’ – de 
har været i de store byer for at læse og vil gerne ’hjem’ til 
familie og venner, en kendt egn osv.

Vigtigt at kommunerne bruger egne kommunikationskana-
ler til at synliggøre jobs i kommunen og spændende aktivi-
teter, som er relevante for mange. Det giver et billede af en 
aktiv kommune med mange jobmuligheder.

Kommunerne kan med fordel inddrage lokale virksomheder 
i deres egen markedsføring og på den måde bruge virksom-
hederne til at sætte krop og sjæl på kommunernes bran-
dingindsats og egnens styrker. Kommunens fortælling om 
sig selv bliver hermed legitimeret via samstilling med lokale 
virksomheder.

Udvalgte citater og findings:

Faaborg-Midtfyn Kommune:
”Helt sikkert vigtigt i forhold til arbejdspladser og dermed 
vækst og udvikling i kommunen. 
Imidlertid er der også stor forskel på, hvor synlige de enkelte 
virksomheder er og hvor kendt det er, at de ligger i vores kom-
mune. Eksempelvis er Egeskov og Heartland højt profileret og 
mange ved, at slottet og festivalen ligger i kommunen. Det 
samme gælder for fx Falsled Kro.
Rynkeby er også højt profileret, men der er nok mange, som ikke 
ved, at virksomheden ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune.”  

Ringkøbing-Skjern Kommune:
”Stauning har trukket overskrifter, og det har smittet af på 
kommunen. Og det har haft stor betydning for os. Vi er Dan-
marks mejeri kommune nr. 1, og Arla investerer 1 milliard 
kr. i vores kommune. Fx et innovationscenter med 100 med-
arbejdere. Det sender et signal, som kan smitte af på andre 
virksomheder, som så kan se, at nogle af de store de satser 
på os som kommune. I 2018 havde vi mange gode nyheder 
rent erhvervsmæssigt. ½delen af vores arbejdspladser ligger 
i et landdistrikt. 5-6 gange om året flytter jeg mit kontor ud i 
lokale virksomheder. Formiddag besøg på fabrikken, middag 
med lokale ildsjæle og eftermiddag har jeg åben kontor. Det 
er givende, der er masser af gode historier at fortælle om dem, 
og det øver vi os på.”

Lolland Kommune:
”Betyder noget. Enormt vigtigt at der er gode virksomheder. 
Men svært at tale om brandets betydning. Lalandia har stor 
brandingværdi, men deres nabo Medico, er også enormt vigti-
ge selvom de ikke er så kendte. Men helt sikkert smitter det af. 
Så det betyder noget for vores image, og det er et af de om-
råder vi gerne vil løfte os på. Så vi bruger de højtprofilerede 
virksomheder – men OGSÅ vigtigt, at det går begge veje – så 
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når der lukker store virksomheder, fx Nakskov Skibsværft, da 
har vi også et fælles ansvar for at formulere historien.”

Syddjurs Kommune:
”Ikke så vigtigt.”
Dette svar begrundes med kommunens virksomhedssam-
mensætning. Syddjurs Kommune har ikke så mange store 
virksomheder, men mange små. Det er kommunikations-
konsulentens opfattelse, at kommunens omdømme er uaf-
hængigt af mange af disse virksomheders omdømme. Dog 
findes der undtagelser. Eksempelvis nævnes Kvadrat, der er 
med til at brande særligt Ebeltoft. Ydermere har flere af kom-
munens turistattraktioner (Ree Park, Fregatten Jylland, Djurs 
Sommerland) en positiv indvirkning på, hvordan kommunen 
opfattes af særligt turister og borgere fra andre kommuner.

Udvalgte citater med hensyn til 
kommunernes vurdering af, hvorvidt lokale 
virksomheders kommunikations- og  
brandingaktiviteter smitter af på kommu-
nens omdømme lokalt og på nationalt 
plan:
Ringkøbing-Skjern Kommune:
”Ja, de smitter af på vores omdømme. I 2018 havde vi mange 
nyheder fra erhvervslivet, og jeg kunne høre rundt i Danmark, 
at vi blev lagt mærke til. I 2018 var vi Danmarks mest produkti-
ve kommune, da vi lå 23% over landsgennemsnittet for bnp pr. 
indbygger. Og det er både lokalt og nationalt plan. Eksempler: 
Vi står foran en grøn omstilling i verden, og vi har Vestas, som 
er førende i den kamp. Så kommunen forsøger også at give 
de grønne virksomheder gode betingelser. Fx skal Vestas te-
ste store møller af så er vi behjælpelige med at finde områder, 
hvor de kan gøre det. Et andet eksempel er Stauning Whisky 
der med deres produkter har gjort Stauning landskendt, og på 
deres besøgscenter kommer mange igennem.”  

Thisted Kommune:
”Lokalt: Virksomhedernes omdømme understøttet af deres 
kommunikations- og brandingaktiviteter er med til at binde 
Thisted Kommune og virksomhederne sammen og skabe en 
form for samhørighed mellem dem. Kommunen og virksom-
hederne deler et DNA med hinanden, der knytter dem sam-
men og byder ind i samme fortælling om Thy-egnen. Dette 
DNA – inkl. egnens kvaliteter – er virksomhederne gode til at 
formidle ud til omgivelserne.

Nationalt: ”Fra os I Thy”, Cold Hawaii og Klitmøller, Alive Festi-
valen, mv. har alle en positiv effekt på kendskabet til Thisted 
Kommune på nationalt plan. 
Thisted er et sted, hvor der også sker noget efter kl. 16, når 
man er gået hjem fra arbejde. Kultur, musik, andre aktiviteter 
er alle med til at styrke kommunens profil udadtil. Her byder 
flere virksomheder og iværksættere naturligt ind og under-
støtter Thisteds kulturliv.”

Syddjurs Kommune:
Lokalt: ”Ja, delvist.” 
Eksempler, der illustrerer dette: Kommunen er særligt kendt 
for sine turistattraktioner og kreative erhverv, hvor sidst-
nævnte blandt andet inkluderer:
- Glaspustere i Ebeltoft
- Kvadrats kunstneriske produkter
- Den Ny Maltfabrik i Ebeltoft, hvor fokus er på at etablere et 

kreativt miljø for lokale ildsjæle, iværksættere og enkelt-
mandsvirksomheder

Nationalt: ”Igen, kommunen er særligt kendt for sine turistat-
traktioner samt for sine naturomgivelser og lange kystlinjer.”

Vejen Kommune:
”Lokalt: De lokale virksomheder med et godt omdømme er 
med til at give Vejen Kommune en identitet. 

Desuden kan disse virksomheder bruges aktivt til at trække 
andre virksomheder til Vejen Kommune fra andre kommuner. 
Det kan de af den grund, at deres tilstedeværelse i kommunen 
vidner om, at det er godt at drive virksomheder i Vejen Kom-
mune. Vejen Kommune har en aktiv strategi, der retter sig mod 
direkte at mobilisere lokale virksomheder i bestræbelsen på at 
trække andre virksomheder til kommunen.”

Vejen Kommune har 10 ”ikon” virksomheder, som ofte refe-
reres til, når der tales om den lokale erhvervsudvikling (lokal 
”best practice”). Solar er blandt disse 10 virksomheder.

”På lokalt plan: Både Solar og Louis Poulsen er gode eksem-
pler på virksomheder, der har stor betydning for Vejen Kom-
mune. Samtidig er mindre brandede virksomheder dog også 
vigtige for kommunen. Eksempelvis en vognmand fra Rød-
ding, der kører Europa tyndt. På vognmandens lastbiler frem-
går det tydeligt, at virksomheden hører hjemme i Rødding. 
Selvom mange rundt omkring i Europa måske ikke aner, hvor 
Rødding ligger er der en positiv eksponering forbundet med at 
have navnet ”Rødding” prominent placeret på vognmandens 
lastbiler. Det skaber synlighed udadtil.”
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Vesthimmerlands Kommune:
”Lokalt: Ja - Vesthimmerlands Kommune spejler sig positivt i 
nogle af de gode omdømmer som lokale virksomheder har.

Nationalt:
Vesthimmerlands Kommune er ikke kendt som en kommune, 
der har virksomheder med kæmpe brands som LEGO, Grund-
fos og Danfoss beliggende. Dog har et arrangement som golft-
urneringen ”Made in Denmark” stor betydning for udbredelsen 
af Vesthimmerlands kendskab på nationalt plan. Arrange-
mentet afvikles en gang om året på Himmerland Golf og Spa 
Resort, hvilket er en rigtig vigtig virksomhed for kommunen, 
da den med sine gode konferencefaciliteter samt mad- og 
overnatningsoplevelser hvert år trækker mange mennesker til 
egnen – ikke blot under golfturneringen, men hele året rundt.”

Lolland Kommune:
”Lokalt plan? Ja, det tror jeg. Svært at måle. 
Nationalt plan? Men virksomheder af Lalandias størrelse har 
en god evne til at understøtte vores brand. Fx overtrumfer 
LEGO Billund Kommune. Tiltrækker mennesker, men hvor me-
get det har af betydning, ved jeg ikke.” 
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Tema 2 Indsigt fra kommuner:

Samarbejde mellem  
virksomheder og kommuner

Konklusion Tema 2
Med hensyn til, hvorvidt kommunerne ved hjælp af mar-
kedsføring og brandingaktiviteter gør en aktiv indsats for at 
hjælpe virksomhederne med at tiltrække medarbejdere, så 
er langt de fleste kommuner aktive eller har erfaringer – en-
ten som enkelte kommuner eller som del af et større samar-
bejde på tværs af flere kommuner. Af eksempler er Ringkø-
bing-Skjern Kommunes kampagne flytmodvest.dk og Eksil 
Vestjyder.

Med hensyn til evnen til at være i dialog med virksomheder-
ne om tiltrækning af arbejdskraft, så ønsker flere kommuner 
at forbedre dialogen og indsatsen over for virksomhederne. 
Eksempler på tæt samarbejde/dialog. 
I Ringkøbing-Skjern Kommune siger kommunen, at der er en 
offensiv og tæt dialog med virksomhederne. Erhvervsrådet 
Kube-projektet er et samarbejde mellem erhvervskonsu-
lenter fra erhvervsrådet, og uddannelseskonsulenter for 
uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern og erhvervskonsu-
lenter fra Jobcentret. Det er tænkt som en stifinder, så virk-
somhederne får overblik over de muligheder, der er i forhold 
til offentlige vækstpakker, opkvalificering og beskæftigelses-
området. 
Desuden har kommunen Ny Viden projektet, som er et for-
maliseret samarbejde med Aarhus Universitet, som skal 
sikre, at studerende kommer i praktik i virksomhederne i 
kommunen. 

Anbefalinger Tema 2
Der er ingen tvivl om, at kommunerne kan hjælpe virksom-
hederne via en øget brandingindsats med at tiltrække med-
arbejdere, der således får øjnene op for de kvaliteter, der er 
i den pågældende kommune. Når man skal flytte efter job, 
kigger man på ’hele pakken’. Det kan være gode daginstituti-
oner, unik natur, kultur, et bestemt værdisæt eller gode mu-
ligheder for ægtefællejob. 
Eksempelvis brandingen af Samsø som en grøn og bæredyg-
tig ø og Cold Hawaii i Thy.

Udvalgte citater i forbindelse med hvorvidt 
kommunerne har erfaring med at 
samarbejde med lokale virksomheder om 
kommunikations- og brandingaktiviteter, 
der har til formål at trække nye medarbej-
dere til virksomhederne:
Vejen Kommune:
”Ja, i høj grad.”
Eksempel: et kampagneinitiativ, hvor målet var at trække 
”flere kloge hænder” (faglærte) til Vejen Kommune fra nabo-
kommunerne.
Som en del af denne kampagne samarbejdede kommunen 
med flere lokale virksomheder. I kampagnen indgik blandt 
andre personprofiler af nogle af virksomhedernes faglærte 
medarbejdere, der fortalte om deres daglige virke i virksom-
heden.
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Vesthimmerlands Kommune:
Ja. 
Eksempel: I 2018 afviklede kommunen i samarbejde med lo-
kale virksomheder et lokalt ”folkemøde” i Aars, der havde til 
formål at eksponere virksomhederne for studerende i kom-
munen. I alt deltog 1700 unge mennesker. Virksomhederne 
havde ved dette folkemøde mulighed for at præsentere sig 
selv for de studerende gennem oplæg, personlige samtaler, 
mv. 
Målet med dette arrangement (og lignende aktiviteter) er 
ikke blot at fastholde unge mennesker i kommunen efter 
endt uddannelse, men også at skabe et fundament for, at 
disse studerende vender tilbage til byen efter at de har taget 
en højere uddannelse i en af de største danske byer. 

Lolland Kommune:
Ja. På et tidspunkt fælles annoncering i landsdækkende dag-
blade. Der deltog de to kommuner. Vi kører bosætningskam-
pagner, i dem fortæller vi om de ledige stillinger der er – der 
linker vi til jobopslag. Der findes en ægtefælleordning organi-
seret af BLF. Og der er vi med som offentlig virksomhed. Selv 
om vi skal slå den offentligt op. Delte udgifterne. Man skal selv-
følgelig betale for det man får, så begge forpligter sig.

Udvalgte citater med hensyn til, om 
kommunerne oplever, at der er gode 
kommunale tiltag rettet mod at understøt-
te lokale virksomheders kommunikations- 
og brandingaktiviteter, som endnu ikke er 
blevet igangsat, men som bør sættes i 
gang?
Ringkøbing-Skjern Kommune:
”Nej. Vi har Flytmodvest og Eksil Vestjyde Klub. Hvor de får et 
medlemskab, de som er flyttet væk. Og dem inviterer vi hjem til 
forskellige events. Fx når Skjern Håndbold spiller i København 
eller Århus eller andre steder, så inviterer vi eksilvestjyderne 
med til kampen, og vi er repræsenteret her fra kommunen, 
og tager imod dem og får en snak med dem omkring de til-
bud vi har til dem herhjemme. Et par nye tiltag kommer snart 
med fokus på udlændinge der er her i kommunen. Men vi skal 
også huske de unge, der er blevet i kommunen, og det blev vi 
opmærksomme på, så vi begynder at lave arrangementer for 
dem også – vi har det førte arrangement her den 20. juni, hvor 
vi sætter pris på, at de er blevet her i kommunen. Klub Vestjy-
der hedder den gruppe.” 

Lolland Kommune:
”Bedre samarbejde om at synliggøre karriereveje, og hvordan 
man kan gå fra en virksomhed til en anden. Det første job er 
ikke så svært, men hvad med job to i en anden virksomhed, 
altså hvilke jobåbninger. Skal kunne komme videre.”

Skive Kommune: 
Kommunen henviser til en DI-analyse, hvor samarbejdet 
mellem Skive Kommune og lokale virksomheder blev vurde-
ret til: ”stor tilfredshed”.

”Fokus er i høj grad på at understøtte virksomhedernes igang-
værende kommunikationsmæssige aktiviteter via en sam-
menkobling til kommunens egen fortælling (om ”RENT LIV”), 
hvilken blandt andet forsøges kommunikeret ud og under-
bygget gennem håndgribelige eksempler og historier, der er 
forankret i netop den lokale erhvervsdrift.”

Foto: Thise Mejeri
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Tema 3 Indsigt fra kommuner:

Tiltrækning af medarbejdere  
i fastholdelse og tilflytning

Konklusion Tema 3
Med hensyn til kommunernes vurdering af, hvorvidt der er 
virksomheder, der er særligt gode til at brande sig selv og 
dermed trække nye medarbejdere til kommunen fra andre 
kommuner, er der ikke et entydigt svar. Det bliver bl.a. frem-
hævet, at det med den lave arbejdsløshed ikke er et mål for 
virksomhederne at få nye medarbejdere til at bosætte sig 
lokalt. Det primære fokus er at kunne tiltrække de rette med-
arbejdere – også selv om de pendler. 

Nogle kommuner nævner, at det er svært på grund af den 
lave arbejdsløshed at tiltrække især højtuddannede. Det 
handler bl.a. om, at der skal være gode ægtefællejobs. 

Der nævnes ligeledes, at mange af de virksomheder med et 
godt omdømme har nemt ved at få mange ansøgere og til-
trække medarbejdere, men herefter opstår et problem i for-
hold til at fastholde medarbejderen i jobbet, hvis han/hun 
bor i en anden kommune. Vedkommende er derfor hurtig 
væk, hvis der kommer et tilsvarende job i hjemkommunen. 

Kommunerne er på tværs enige om, at ansvaret for at få nye 
medarbejdere til at flytte til lokalområdet er et fælles ansvar 
og en fælles opgave. 

Eksempel: En analyse fra Skive Kommune viser, at kun 20% af 
tilflyttere til Skive Kommune foretog denne flytning grundet 

 
 ”job/karriere i området”. Så det handler i højere grad om den 
’fulde’ pakke. (Bolig, børneliv, kultur, familie, venner, natur). 
Skive Kommune har derfor igangsat et initiativ, der stiller en 
bolig til rådighed for studerende og nyuddannede, der kom-
mer til Skive Kommune for at arbejde (eller skrive speciale i 
samarbejde med en lokal virksomhed). Initiativet kaldes for  
 
”KIS Huset” (”Karriere I Skive”) og er et fagligt og socialt bo-
ligmiljø beliggende centralt i Skive by. Det er muligt at bo i 
huset i op til et år, hvilket giver tilflytteren mulighed for at vur-
dere, hvor godt han/hun føler sig hjemme i egnen. Erfaringen 
er, at omkring 1/3 af ”KIS Husets”-beboere vælger at bosætte 
sig på egnen efter, at de er fraflyttet dette kommunale initia- 
tiv, der støttes finansielt af dets medskiftende virksomheder 
omkring 30-35 lokale virksomheder.

I Thisted vil de have mere fokus på at opretholde kontakten 
med lokale unge, når de er flyttet fra Thy. 
Et konkret initiativ, der understøtter denne ambition, er 
FB-gruppen ”Klub Thy”, hvor unge ”thyboere” bosiddende 
i Aalborg og Aarhus kan interagere med hinanden om at 
samles omkring forskellige aktiviteter/engagementer i deres 
studieby. Virksomheder i Thy kan desuden lægge opslag om-
kring studiejob, praktik, mv. ind i denne gruppe for at gøre 
opmærksom på nogle af de jobmuligheder, der er tilgænge-
lige for de nu fraflyttede studerende.
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Anbefalinger Tema 3
Forudsætningen for vækst og udvikling i en kommune er 
sunde virksomheder og tilflytning af nye borgere, som kan 
bidrage positivt til den fælles pengekasse. Derfor bør en fæl-
les indsats mellem kommune og virksomhed gå på at pro-
filere områderne, karrieremulighederne og det gode liv, så 
man øger tilflytningen.  
Hvis kommune og virksomheder baserer sig på pendlere, 
bliver arbejdskraften mere flygtig, og skattegrundlaget vil 
mangle i kommunen.  

Der er to vigtige målgrupper i den forbindelse nemlig pend-
lerne og fraflytterne. 
- Pendlerne: De er på et vist niveau bekendte med kommu-

nen, men har valgt at fastholde bopæl og privatliv i en an-
den kommune. Her bør kommunen målrette sin indsats 
og målrettet formidle fordelene ved at flytte til den pågæl-
dende kommune. 

- Fraflyttede bysbørn: De er formentlig fraflyttet kommunen 
på grund af uddannelse eller arbejde i en anden kommu-
ne. De har stadig minderne intakt, om en forhåbentlig god 
barndom og opvækst i hjemkommunen. De vil derfor være 
en yderst interessant målgruppe, og sandsynlig at kunne 
trække hjem igen. De vil blive tiltrukket af at kunne leve 
det gode liv tæt på familien og gamle venner. De priorite-
rer gode boliger, velfungerende lokalsamfund, gode dag-
institutioner og skoler/uddannelsesinstitutioner og natur. 
Som nogle af kommunerne allerede gør, så anbefales det 
at skabe dialog og holde kontakt med de fraflyttede bys-
børn – det kan nemt gøres online via fx Facebook. Og ved 
invitationer og særlige events målrettet den gruppe. Den 
typiske fraflytter, som er åben for at vende tilbage, er ken-
detegnet ved følgende: 

- Alder ca. 26-35 år. 
- Har færdiggjort sin uddannelse
- Har ikke fået børn endnu
- Drømmer om at skabe et familieliv i harmoni og ro 

Kommunerne bør derfor lave en indsats for at fastholde 
dialogen med bysbørn, som er flyttet fra kommunen. 

Udvalgte citater i forbindelse med 
kommunernes vurdering af hvorvidt nogle 
af kommunens virksomheder er særligt 
gode til at brande sig selv og dermed 
tiltrække nye medarbejdere til kommunen 
fra andre kommuner:

Faaborg-Midtfyn Kommune:
”Nej. Det er svært. Generelt er arbejdsløsheden meget lav, og 
der er især mangel på højtuddannede, som kan være svære at 
tiltrække – især til den sydlige dem af kommunen. Det handler 
bl.a. om, at der skal være gode ægtefællejobs. Vi har bl.a. op-
levet sygehuslukning, lukning af domhus og politi. Det hjælper 
ikke på sagen.”
 
Ringkøbing-Skjern Kommune:
”Ja, det tror jeg at der er. Arla, Vestas, Troldtekt. Men også 
mange af de andre – fx Landia i Lem. Så fastholdelse er en 
udfordring, som vi gerne vil arbejde med. Arlas satsning viser 
jo, at de tror på at de kan tiltrække og fastholde. Vi skal vise 
mulighederne for vandsport fx og turisme. Lalandia er ved at 
bygge ny feriepark herude, så vi får Nordeuropas største vand-
land, så der er fyrtårne på vej i kommunen. Det giver synlig-
hed. 
Vi har i Ringkøbing et CarrierCampus med 35 lejligheder. Der 
er i dag 10 forskellige nationaliteter, og de unge tilbydes at bo 
der i et internationalt miljø. Vi er hele tiden i dialog, også med 
Arla om vi skal bygge Campus sammen ude hos dem, hvis de 
har brug for det.” 

Vejen Kommune:
”Ja, men virksomhederne kigger ikke i stor grad på kommune-
grænserne, når de er på jagt efter nye ansatte. Dette skyldes, 
at der i øjeblikket er kamp om arbejdskraften. 

Lolland Kommune:
Ja nogle er dygtige – det er dem der har en målrettet rekrutte-
ringsindsats. Ikke nødvendigvis dem med det stærkeste brand. 
Nogle er meget dygtige til at tiltrække også udenlandske medar-
bejdere. Nogle gange svært at fastholde, fx pendlere – de yngre. 
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Udvalgte citater med hensyn til om nye
medarbejdere i virksomhederne, der kom-
mer til kommunen fra andre kommuner, 
generelt er villige til at bosætte sig lokalt 
eller pendler langt for at komme til og fra 
arbejde?

Jammerbugt Kommune:
”Hvis medarbejderens pendling fra sit hjem til sit arbejde 
er på under 30 minutter vurderes det ikke at have den store 
indflydelse på medarbejderes engagement i virksomheden, 
hvorvidt vedkommende er bosiddende i eller under for kom-
munen. Jo længere pendlingstiden bliver, jo flere konsekven-
ser får det imidlertid for virksomheden. Dette er blandt andet i 
forhold til medarbejderens samlede antal arbejdsår i virksom-
heden; medarbejderens fravær; mindre fleksibilitet i forhold til 
overarbejde; osv.”

Faaborg-Midtfyn Kommune:
”Nej. Dog er det meget nemmere at få folk til at bosætte sig i fx 
Aarslev, som ligger tæt på Odense end i den sydlige del. Vi bør 
være opmærksomme på at brande den sydlige del af kommu-
nen som let at komme til og fra  – god infrastruktur.” 

Thisted Kommune:
”Der er en del, der pendler, men der er også en del, der er 
vendt tilbage til Thisted-egnen (og har bosat sig her igen) efter 
at have boet et andet sted i nogle år.”

Vejen Kommune:
”Så længe deres hjem ligger inden for en rimelig afstand af 
deres arbejdsplads i Vejen Kommune, vælger mange menne-
sker at pendle til arbejde fra de omkringliggende kommuner.”

Rent geografisk ligger Vejen Kommune godt placeret mellem 
Esbjerg og Kolding Kommune. Der er fornuftige indfaldsveje til 
kommunen, hvilket gør det nemt at pendle til og fra kommunen.

Lolland Kommune: 
”Både og. Vi har en relativ stor ind-pendling, den største del 
er fra Guldborgsund, og der mange flytninger frem og tilbage. 
Mange vil gerne flytte til, som en del af deres karriere. Andre 
vil lægge deres liv om, og vælger at flytte hertil. Pendlerne vil 
fastholde liv der hvor de nu er fra. Har den fordel at vores vej-
net ikke er overbelastet – fx pendlere fra Kbh.”

Udvalgte citater – spørgsmål om det er
kommunens eller virksomhedens ansvar at 
gøre det attraktivt for nye medarbejdere at 
flytte til den pågældende kommune:

Faaborg-Midtfyn Kommune:
”Det vil altid være et fælles ansvar at gøre det attraktivt for nye 
medarbejdere at slå sig ned lokalt. Men det er svært at få nye 
til at flytte til – især de højtuddannede pga. behov for ægte-
fællejob. 
Vi har stor glæde af vores lokale ambassadører, som er dygti-
ge til at ’sælge’ deres lokalområder (67 landsbyer). Desuden 
holder vi arrangementer for tilflyttere. Eksempelvis har vi vist 
den nordlige del af kommunen frem til hospitalsansatte, som 
vi gerne ser, flytter til kommunen 
Vi har lavet udviklingspakker, som er rettet mod de 4 største 
byer.”  

Ringkøbing-Skjern Kommune:
”Det ligger i samspillet – og det gør ansvaret også. Ok det er vi 
begge klar til at tage på os.” 

Lolland Kommune:
Primært kommunens ansvar – vi har ansvar for alt det, der 
ikke handler om jobbet. Skal vi målrette til nye eller bare gene-
relt lave en god kommune for alle? Det har vi ikke en strategi 
om endnu – for indpendlerne er jo måske de lavthængende 
frugter.” 

Skive Kommune:
”Kommunen forsøger på at samarbejde med virksomhederne 
om at gøre området attraktivt for tilflyttere, der har taget job 
lokalt.”
Det nævnes, at kommunen har kompetencerne til at vejlede 
de nye borgere, der flytter til egnen, men der er ofte behov 
for, at virksomhederne gør en indsats for at informere deres 
nye medarbejdere om, hvorhenne de præcis kan henvende 
sig i kommunen for at modtage denne vejledning.
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Tema 4 Indsigt fra kommunerne:

Kommunens rolle og ansvar for at 
brande området som et godt sted  
at leve og arbejde

Konklusion Tema 4
På spørgsmålet om, hvad der er kommunens rolle i forhold 
til at fortælle historier til omverdenen om, hvor godt det er at 
bo og arbejde her, så er alle kommuner enige om, at de har 
en forpligtigelse til at gøre det. Der er i dag forskellige måder 
at gøre det på, hos de adspurgte kommuner:
- Aktuelle nyheder på egne medier og i lokalpressen
- Bruge case-historier, hvor ny-tilflyttere fortæller
- Synliggører de mange fritids- og kulturtilbud
- Deciderede bosætningskampagner
- Historier om hvorfor det er godt at leve og arbejde 
 i kommunen

Flere kommuner ser det ser det som en fælles opgave, som 
de har med virksomhederne. De håber/forventer, at virksom-
hederne optræder som gode ambassadører for området. 

Der er stor forskel på, hvor struktureret og fokuseret kommu-
nerne er i deres indsats med at brande kommunen. Fælles 
for kommunerne er, at de siger, ’vi skal fortælle de gode hi-
storier om vores kommune’. 

Generelt mener kommunerne, at de kan blive bedre til at 
brande kommunen, og alle er interesserede i at arbejde med 
at løfte den opgave. Der er altså en bevidsthed om, at bran-
ding kan være med til at løfte et område på den positive måde. 

Kommunerne har som sagt en bevidsthed om, hvad bran-
ding kan gøre for deres kommune. Imidlertid er det meget 
forskelligt, hvor mange ressourcer, der sættes af til at arbejde 
målrettet med opgaven.

En gennemgående overskrift hos kommunerne er bosæt-
ningskampagne. Mange er i gange – flere vil følge efter.  

Med hensyn til kommunernes vurdering af, hvorvidt de ad-
ministrerende direktører i de lokale virksomheder mener, at 
kommunen er dygtig til at udbrede de gode historier med  
henblik på at tiltrække medarbejdere, så er svaret ikke en- 
 
tydigt. Her spænder svarene fra, at nogle kommuner mener, 
at virksomhederne er tilfredse med deres indsats til usik-
kerhed om, hvorvidt virksomhederne er informeret om de 
indsatser, som kommunerne gør til en bevidsthed om, at 
virksomhederne ikke er tilfredse med kommunens indsats. 

Anbefaling Tema 4
At fortælle den gode historie er nærmest blevet en kliche i en 
del kommuner. En kommunes vision og mission består ofte 
af en del fokuspunkter, som kommunikationen skal under-
støtte. Imidlertid er der ofte så mange fokuspunkter (mangel 
på fravalg), at fortællingen om kommunen bliver diffus og 
svag, og dermed kan ingen huske, hvad kommunens styrke-
positioner er (og kan heller ikke kommunikere dem). 

De kommuner, der har formået at ’skære fra’ og dermed 
fokusere på et enkelt punkt får en klar ramme, som de kan 
kommunikere stærkt ud fra. Eksempler: Horsens fra fæng-
selsby til kulturby, Skive arbejder under overskriften ’RENT 
LIV’, Samsø Kommune som grøn ø.   

Det er ikke nok at ’finde’ en klar overskrift/købe et slogan. 
Det et område vil være kendt for, skal være stærkt funderet i 
ikke blot kommunens strategi, men også i strategien hos de 
vigtigste interessenter, herunder virksomheder. 

Fo
to

: T
hi

se
 M

ej
er

i



46

Det kræver et stort og vedholdende arbejde gennem flere år 
at mobilisere og skabe opbakning fra borgere, virksomheder, 
organisationer, politikere og andre vigtige interessenter for 
at de tager ejerskab. Når de vigtigste interessenter har taget 
ejerskab (intern mobilisering), så kan man begynde at kom-
munikere eksternt om styrkepositionen. Det sker bl.a. ved 
at ’bundle’ eksisterende og nye aktiviter, der understøtter 
fokusområdet og kommunikere om disse. Først herefter be-
gynder resultaterne af brandingen at vise sig i form af øget 
tilflytning af ressourcestærke borgere og virksomheder samt 
flere besøgende til kommunen. En af de store udfordringer 
er at skabe politisk opbakning i en kommune til en langsigtet 
brandingindsats.  

En langsigtet brandingindsats kræver en fokuseret indsats 
(strategi), hvor der er allokeret ressourcer til organisering og 
udførelse af opgaven. 

Flere kommuner oplever at de er kendte for historier i offent-
ligheden, som er negative, fx tv-programmet ’På røven i Nak-
skov’, Tøndersagen eller Randers som Mokai-by. Her er tale 
om et image, som byerne ikke selv har valgt eller bryder sig 
om. Et dårligt image er en ekstra god grund til at arbejde be-
vidst og målrettet med sine styrkepositioner og at gøre disse 
kendte. Horsens er et godt eksempel på, at det kan lade sig 
gøre at påvirke et negativt image.   

Vigtigt at kommunerne prioriterer, at virksomhederne ken-
der de indsatser, kommunerne laver. Og dermed skabe en 
bevidsthed om, at kommunen gør en indsats for at virksom-
hederne kan tiltrække dygtige medarbejdere. Først herefter 
bliver det ét fælles mål og én fælles indsats. 

Det er positivt at tænke i tiltrækning af borgere (bosætnings-
kampagne), men det bør ikke ses som en separat aktivitet, 
men som en del af en brandingindsats. Jævnfør ovenståen-
de anbefaling.

Udvalgte citater med hensyn til kommuner-
nes vurdering af deres rolle i forhold til at 
fortælle historier til omverdenen om, hvor 
godt det er at bo og arbejde lokalt:

Jammerbugt Kommune: 
”Fokus er særligt på at formidle aktuelle nyheder. Et eksempel 
herpå er kommunens kommunikation om nogle af de lokale 
virksomheder, der af Børsen er blevet kåret som ”Gazelle virk-
somheder”.

Faaborg-Midtfyn Kommune:
”Her spiller kommunen en stor rolle. Vi støtter de lokale am-
bassadører med redskaber. Det er i høj grad ambassadør-
korpset, som er bærer af de gode historier. De er stolte af de 
områder, som de repræsenterer. Alene på Heartland er der 80 
lokale ambassadører til stede.” 

Ringkøbing-Skjern Kommune:
”Vores rolle er at få det fortalt. Hvorfor man skal flytte hertil. 
Vi er Danmarks største arbejdsplads. Danmarks frivilligheds 
kommune nr. 1 kalder vi os. 7 ud af 10 er frivillige.”
Thisted Kommune:
”Vi har blandt andet undersiden ”Flyt til Thy” på Thisted Kom-
munes hjemmeside, og den indeholder en række indlæg, hvor 
lokale fortæller om fordelen ved at bo og arbejde i Thy. Disse 
lokale ”karakterer”, der inddrages i kommunens kommunika-
tion, går igen på tværs af en række kommunikationskanaler 
og i forskellige materialer.”

Vejen Kommune:
”Kommunen forsøger på at understøtte de gode historier, der 
allerede florerer lokalt. Dette sker blandt andet via en bevidst 
sammenkobling til nogle af de kultur- og fritidstilbud, som 
er tilgængelige for borgerne på tværs af kommunens lokale 
samfund.”

Lolland Kommune:
”Byrådet har lavet en bosætningskampagne. Her arbejder vi 
med cases. Folk har fået job, og flyttet hertil. Så vi har et stort 
ansvar for at fortælle det. Samtidig prøver vi at profilere at der 
er et stærkt og spændende arbejdsmarked. Det gør vi gen-
nem sociale medier og erhvervsnetværk. Og så forsøger vi og 
opfordrer vi virksomhederne til at fortælle og dermed fælles 
rekruttering. Vi har endnu ikke en plan for hvordan det rulles 
ud. På det årlige møde med DI er det et punkt. Opfordrer til at 
virksomhederne fortæller om livet på Lolland.” 

Udvalgte citater med hensyn til, hvilke 
historier, kommunerne fortæller:
Jammerbugt Kommune: 
”Kommunens fortælling centrerer sig omkring sloganet ”Vi 
går efter forskellen”. Dette slogan er forankret i kommunens 
overordnede vision og de dertilhørende fem kerneområder 
(eller pejlemærker), hvilke er: ”integration”, ”socialøkonomi”, 
”Fra plan til handling”, ”liv i by og skole” og ”offentligt/privat 
samarbejde”. Historierne forbundet med det nævnte slogan 
fortælles ikke blot af selve kommunen, men understøttes kom-
munikativt af blandt andre lokalsamfundet og erhvervslivet. 
Der er således tale om en fælles indsats/samarbejde, hvad 
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angår at fortælle historien om, hvad Jammerbugt Kommune 
kan, vil og står for.
Der er stor opmærksomhed på formidling af kommunens 
gode initiativer. I den forstand er kommunikation en prioritet i 
kommunen. Der er næste år sat endnu flere ressourcer af her-
til.”

Faaborg-Midtfyn Kommune:
”Vi fremhæver selvfølgelig kommunens styrkepositioner (smuk 
natur, kultur…) Og derudover har vi måttet sande, at kommu-
nen er så stor og forskelligartet, at det har været nødvendigt 
med 3 forskellige by- og egnsfortællinger, som beboerne kan 
se sig selv i og fortælle videre.”

Thisted Kommune:
”Vi har lige taget de første spæde skridt for at få fortalt en ny 
kernefortælling om Thisted Kommune. Den er stadig meget 
på skitseniveau.”
Kernefortællingen vil blandt andet komme til at inkludere et 
fokus på ” fællesskaber”, ”natur” (fjord/hav), 
 ”Det handler rigtig meget om, at vi skal finde et fælles-DNA. 
Om det er fiskeriet, landbruget, nationalparken, Cold Hawaii, 
whatever det nu er, så skal vi kunne knytte alt det sammen i 
en storytelling [som vidt forskellige aktører kan se sig selv i].”

Syddjurs Kommune:
Syddjurs Kommune har tre ”kernebudskaber”, der vægtes ud-
bredt i kommunikationen:
- 1. Beliggende tæt på Aarhus
- 2. Liv og fritid (gode naturomgivelser og kulturaktiviteter)
- 3. Kvalitet til tiden

Vejen Kommune:
”I sine fortællinger har Vejen Kommune blandt andet fokus på:
1. At fremstille sig selv om en fødevarekommune. Formål: at 

tiltrække virksomheder og investeringer til kommunen. 
2. En bosætningskampagne, der har vægtet at gøre kommu-

nen attraktiv for de ”unge kloge hænder”.Denne målrettede 
tiltrækning af unge faglærte har blandt andet haft fokus på 
at gøre målgruppen opmærksom på nogle af de lokale til-
bud og fritidsaktiviteter, der er tilgængelige for dem i Vejen 
Kommune.”

Vesthimmerlands Kommune:
”Vesthimmerlands Kommune fortæller historier, der centrerer 
sig omkring, hvad der foregår i kommunen.
Under overskriften ”Vores Hjemmebane” lancerede Vesthim-
merlands Kommune i 2014 en kampagne, der rettede sig mod 
at gøre omverdenen opmærksom på, hvorfor kommunen var 
et godt sted at bo. Denne kampagne er nu under udfasning og 
forventes erstattet af en ny kernefortælling, der har fokus på 

at præsentere Vesthimmerlands Kommune som en kommune 
som er med på noderne – en moderne kommune. I forbindelse 
med at kommunens nye vision netop er under udarbejdelse 
arbejdes der også med en ny kernerfortælling, der skal byde 
ind i og understøtte realiseringen af denne vision.”

Skive Kommune:
”Fokus på at berette om de aktiviteter og lokale historier, der 
byder ind i den overordnede fortælling om ”det gode liv” / ”det 
hele liv” i Skive Kommune.
Kommunens brandkommunikation er knyttet til det førom-
talte slogan RENT LIV. Dette slogan skal håndgribeliggøres 
gennem gode dagligdagshistorier, så denne fortælling bliver 
gjort konkret og forståelig for kommunens borgerne. Han læg-
ger vægt på, at kommunen skal blive endnu bedre til at finde 
frem til og udbrede de gode historier, der florerer i det lokale 
erhvervsliv. De skal gribe de historier, der opstår, og få formid-
let dem ud til befolkningen.”

Skivemødet (skabt af ”Branding Skiveegnen”): Et lokalt 3-da-
ges arrangement medvirkende både kommunen, kulturper-
sonligheder, lokale virksomheder, mv. Fokus på at skabe op-
mærksomhed omkring nogle af de mange positive sider, der 
er forbundet med livet uden for de største danske byer.

Udvalgte citater – spørgsmålet handler om, 
hvorvidt kommunen er dygtig til at udbre-
de de gode historier om at arbejde og bo i 
kommunen og dermed være med til at 
hjælpe lokale virksomheder med at tiltræk-
ke nye medarbejdere:
Faaborg-Midtfyn Kommune:
”Vi synes i hvert fald, at vi gør en stor indsats, men selvfølgelig 
kan man altid gøre det endnu bedre.” 

Ringkøbing-Skjern Kommune:
”Vi er jo vestjyder. Så ikke gode til at prale, og er ikke i mål, 
selvom vi gør mange ting, som fx pressemeddelelser, online 
film osv. Politisk har vi valgt at etablere et marketingssekreta-
riat, hvor 3 mennesker sidder og udelukkende laver marketing 
for kommunen online og offline.” 

Thisted Kommune:
”Vi kunne godt blive meget bedre ambassadører. Og det tror 
jeg simpelthen, det handler lidt om vores historie – vi går ikke 
ud og praler så meget, altså. Og det er noget af det, vi begyn-
der at italesætte lidt mere. Det kan da godt være, at vi ved alle 
de skønherligheder, vi har, men det gør andre mennesker ikke. 
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Og de kan i hvert fald ikke huske dem, hvis ikke vi fortæller 
dem det hele tiden. Så vi har også en formidlingsopgave i, at 
vi skal blive stærkere i at fortælle om alle de fortrinligheder, 
som vi har.”

Vesthimmerlands Kommune:
”Kommunen lykkes umiddelbart fornuftigt med sin eksterne 
kommunikation – dog særligt lokalt. Kommunikation anses 
for at være en prioritet i kommunen.”

Udvalgte citater fra kommunerne om,
hvorvidt de tror, at de adm. direktører i 
virksomhederne er enige med dem i den 
betragtning (at de er gode til at udbrede 
de gode historier):

Vejen Kommune:
”Umiddelbart udmærket.”
Det er kommunens opfattelse, at kommunen får god feedback 
fra lokale virksomheder, hvad angår kommunikative samar-
bejder rettet mod tiltrækning af medarbejdere til virksomhe-
derne.

Faaborg-Midtfyn Kommune:
Nej – de (erhvervslederne) vil sige, at vi ikke er ret gode til det. 
Det fortæller de os, når vi spørger dem.  

Syddjurs Kommune:
”Vi har medvind på cykelstien”: Syddjurs er et attraktivt sted 
at bosætte sig. Det ligger tæt på Aarhus og man får meget for 
pengene (læs: det er væsentligt billigere at købe hus her end 
i/nær Aarhus).

Lolland Kommune: 
DET ER JEG MEGET I TVILV OM. Handler om hvor langt vi er 
kommet med indsatsen, og de lokale ved ikke helt hvad vi ar-
bejder med, da hverken politikerne eller direktørerne er mål-
gruppen, da de bor her. Så tydeligt dilemma, for skal vi bruge 
tiden på kampagnen eller for at fortælle dem at vi laver noget.

Udvalgte citater: kommunerne vurdering
af, hvorvidt de er godt udrustet til at  
udbrede de historier, der kan hjælpe på 
tiltrækningen af nye medarbejdere:
Faaborg-Midtfyn Kommune:
”Vi gør meget – synes vi. Imidlertid mangler virksomhederne 
arbejdskraft, så vi er ikke i mål. Vi bruger forskellige historier, 
fordi der er så store forskelle internt i kommunen. Det gør det 
også vanskeligere at brande kommunen under ét.” 

Thisted Kommune:
”Udbygning af kommunikationsdelen – har ikke tidligere  
været i fokus.” 
(Der er afsat ressourcer i budgettet til dette i 2019)

Syddjurs Kommune:
Det er kommunens egen vurdering, at den er udmærket udru-
stet til at udbrede de gode, lokale historier. 
Kommunen har tre kommunikationsmedarbejdere ansat. 
Ydermere samarbejdes der fra tid til anden med et eksternt 
bureau (særligt i forhold til kommunikation omkring bosæt-
ning).

Vesthimmerlands Kommune:
Det er kommunens egen vurdering, at den er udmærket til at 
få meget ud af de ressourcer, som den er i besiddelse af. Kom-
munen er god til at få udbredt historier om den selv blandt 
egne borgere. Til gengæld savner der ressourcer til for alvor 
at udbrede kendskabet til Vesthimmerlands Kommune uden 
for kommunens grænser. I øjeblikket bruger kommunen ingen 
penge på bureauydelser (marketing og kommunikation) og 
kampagner, der skal gøre Vesthimmerlands Kommune kendt 
i andre egne af Danmark. Det nuværende kommunikationsfo-
kus er således overvejende lokalt og regionalt – ikke nationalt.

Lolland Kommune:
”Ja, vi har fået et godt beredskab. Og politisk opbakning, by-
rådet har afsat ekstra penge. Synes vi har et godt set up og 
ressourcer til at gøre noget. Men vi er jo i konkurrence med 
mange andre kommuner i det her mål. Vores mål er at ændre 
opfattelsen af arbejdsmarkedet på Lolland og få dem top of 
mind så de udvider søgning og tænker Lolland med som en 
realistisk mulighed.”
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Skive Kommune:
Med RENT LIV er det kommunens vurdering, at den har det 
rigtige fundament for sin kommunikation. Dette fundament 
anses nemlig for at være rodfæstet i (og repræsentativt for) 
Skive-egnens unikke DNA. ”Et DNA – ”Skive DNA´et” – som 
kommunens børn nærmest får ind med deres ”modermælk.

Allerede fra barnsben skal kommunens borgere lære om 
egnens unikheder, så de har lyst til at bevare kontaktet (og 
måske senere vende tilbage) til egnen såfremt de fraflytter 
kommunen for eksempelvis at tage uddannelse i andre dele 
af Danmark.

Udvalgte citater med hensyn til om 
kommunen efterspørger noget bestemt fra 
virksomhederne i den sammenhæng 
(for at kunne fortælle de gode historier, 
som understøtter virksomhederne)

Faaborg-Midtfyn Kommune:
”Vi vil gere vide mere om de enkelte virksomheder. Specielt er 
der nogle SMV’er, som ikke er organiseret i de forskellige orga-
nisationer eller foreninger, så dem ved vi ikke så meget om, og 
de ved heller ikke så meget om kommunen. Det kunne være 
rart at komme tættere på den type virksomheder. Jeg besø-
ger nok en virksomhed om ugen, og vi holder nytårskur, hvor 
vi knytter bånd mellem virksomhederne på tværs af brancher, 
så jeg synes, at vi gør meget for at være i dialog. 

De virksomheder, som vi er i dialog med, indikerer klart, at de 
gerne vil tale kommunen op frem for at tale den ned.”

Skive Kommune:
”Kommunen ønsker medejerskab fra virksomhederne, hvad 
angår at hjælpe hinanden med at få identificeret, fortalt og 
udbredt de gode historier, der knytter sig til og er forbundet 
med Skive-egnen.”
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Tema 5 Indsigt fra kommunerne:

Er de lokale virksomheder med  
til at tegne kommunen og det,  
som kommunen står for?

Konklusion Tema 5
Enighed blandt kommunerne om, at virksomhederne er 
med til at tegne kommunen og det, som kommunen står for. 
I særlig grad fremhæves virksomheder inden for turisme og 
oplevelsesøkonomi. Det er især tydeligt de steder, hvor der i 
virksomhedens navn indgår stednavnet (der hvor alle kan se, 
hvor virksomheden hører hjemme, fx Stauning Whisky, Him-
merland Spa og Golf Resort, Djurs Sommerland). 

Brandingen bliver en fælles opgave og en fælles succes, når 
der er konsensus mellem områdets styrkepositioner og virk-
somhedernes styrkepositioner, og disse kommunikeres.   

Anbefalinger Tema 5
En vellykket brandingindsats er en fælles indsats uden ’dem 
og os’. Kommunen lykkes ikke med en brandingindsats alene.

Vigtigt at kommunerne er i dialog med virksomhederne om, 
hvilke indsatser, der er vigtige og hvorfor, og hvilke forvent-
ninger der er til resultaterne af indsatserne (hvem gør hvad). 

Udvalgte citater med hensyn til i hvilket 
omfang lokale virksomheder med et godt 
omdømme er med til at tegne kommunen 
og det, som kommunen står for:

Jammerbugt Kommune:
”I et stort omfang. På mange måder er Jammerbugt Kom-
mune = nogle af dens mere profilerede virksomheder. Dog 
er det særligt internt i Jammerbugt Kommune, at forskellige 
virksomheder er med til at tegne kommunen og det som kom-
munen står for. Eksempelvis sammenstilles området omkring 
Saltum med Fårup Sommerland, der er beliggende her, såvel 
som Fjerritslev er kendt for svejsefabrikken Migatronic. Uden 

for kommunen er disse områder dog i væsentlig mindre grad 
synonyme med de virksomheder, som hører hjemme her.”

Ringkøbing-Skjern Kommune:
”De er klart med til at eksponere kommunen. Og de tegner et 
positivt billede af vores kommune. Kommunen har lavet et 
prospekt til virksomhedsejerne, der klæder dem på til at kun-
ne fortælle historierne.” 

Thisted Kommune:
”Virksomhederne vil gerne være med til at fortælle historien om 
Thy. Desuden støtter virksomhederne gerne op omkring kom-
munale initiativer ved at engagere sig heri samt tale om den.”

Syddjurs Kommune:
Det vurderes, at det særligt er nogle af de lokale turistvirk-
somheder/-attraktioner (blandt andre: Glasmuseet, Fregat-
ten Jylland, Ree Park, Djurs Sommerland, Nationalpark Mols 
Bjerge), der er med til at tegne Syddjurs Kommune.
Syddjurs Kommune har god erfaring med at samarbejde med 
nogle af de lokale turistvirksomheder omkring kampagner, 
der skal præsentere kommunen som natur- og kulturvenlig.

Vejen Kommune:
”De lokale virksomheder er med til at tegne kommunen i det 
omfang, at de tilfører kommunen identitet og giver borgerne 
en stolthed over at være associeret med virksomhederne. Ek-
sempel: Louis Poulsen.”

Lolland Kommune:
”En af de ting som jeg kunne ønske var, at de rekrutterede via 
jobannoncer. Ikke bare netværk. Det viser at der er mange 
forskellige jobmuligheder, vigtigt at det vises offentligt. Det er 
sådan de orienterer sig i Jobsøgeagenterne, så det vil styrke 
bredden i de jobs som findes her i området. Vil gøre pendlere 
til tilflyttere, så kræver det, at de kan se karrieremuligheder.”
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Tema 6:

Refleksion

Konklusion Tema 6
Kommunerne spejler sig meget i hinanden og de succeser, 
som er opnået gennem branding. Det er de samme eksem-
pler på vellykket branding, som går igen. Imidlertid er de i 
tvivl om, hvordan de selv får samme succes (ellers havde de 
nok gjort det).

Et almindeligt succeskriterie for en vellykket brandingind-
sats er tilflytning af nye borgere og virksomheder. Imidlertid 
er tilflytning ikke altid med at skabe værdi i kommunen. Det 
handler også om at tiltrække de rigtige borgere og de rigtige 
virksomheder (kommunens skattegrundlag). Derfor bør kon-
krete mål opstilles forud for en brandingindsats.  
 

Anbefalinger Tema 6
Der forestår et arbejde med at nedbryde ’dem og os’ og se 
værdien i at skabe et tættere samarbejde om fælles mål i en 
del kommuner. 

Udvalgte citater – refleksion:

Faaborg-Midtfyn Kommune:
”Vi kan blive bedre til at brande virksomhederne. Vi har mange 
ildsjæle i kommunen – det afspejler sig i erhvervslivet. Vi har 
ildsjæle, der laver det bedste kød eller øl. Det kan vi i højere 
grad gøre til en del af vores fortælling. Vi er inspireret af Cold 
Hawaii. De får mennesker fra alle dele af landet til at slå sig 
ned. Det må også kunne lade sig gøre her. Vi arbejder på at 
blive en outdoor kommune og gerne få det koblet med bosæt-
ning. 
Vi kan også arbejde på at blive bedre til at få unge højtuddan-
nede til at vende hjem igen, når de har været i de store byer for 
at tage en uddannelse. Her er vi inspireret af Thisted. ”

Thisted Kommune:
”Kommunen er god til at fortælle om nogle af de lokale, 
samfundsrelevante erhvervsinitiativer (bl.a. omkring bære-
dygtighed), der foregår på egnen. Lokale virksomheder må 
også meget gerne blive opmærksomme på kommunens nye 
kernefortælling (når den er færdig), så de kan være med til at 
understøtte og udbrede kendskabet til den – så denne fortæl-
ling kan få et liv.”

Vejen Kommune:
Kommunen lægger vægt på, at det er rigtigt vigtigt at have 
virksomheder beliggende i Vejen. ”Det skyldes blandt andet, 
at ”det hele starter med virksomhederne”. De er alfa omega 
i forhold til at trække nye borgere til kommunen samt holde 
fast på eksisterende borgere. I den forstand er de lokale ar-
bejdspladser altafgørende. Desuden tilfører de (som allerede 
nævnt) kommunen identitet og stolthed såvel som de anven-
des i kommunens egen markedsføring (og giver denne mar-
kedsføring yderligere substans).”
Kommunen nævner, at kommunens borgere også har et an-
svar i forhold til at trække nye borgere til Vejen kommune. Bor-
gerne er vigtige i forhold til at skabe liv i kommunen gennem 
forskellige aktiviteter, fritidstilbud, fællesskaber, osv. Kommu-
nen kan og skal understøtte sådanne lokalinitiativer, men kan 
ikke få dem til at ske alene. Det kræver et aktivt engagement 
fra borgerne selv.

Lolland Kommune:
”Tænk over – hvornår er en tilflytning en succes, er det ½ år, el-
ler 5 år eller pensionen med? Måske skal man ikke tænke dem 
så bofaste, så vi må ikke signalere, at øv en kikset indsats han 
flyttede efter fem år. For det er jo naturligt at man flytter efter 
karriere, både flytter hertil og herfra. 
Forhold mellem erhvervsliv og kommune – vi snakker med folk 
for sent i mange af vores processer, det er der en tendens til. 
Ofte vandrehistorier, fra både den ene til den andens side. Vi 
har også en bevidsthed om ikke at forstyrre virksomhederne 
unødigt – nogle kan blive sur over for mange henvendelser. 
Kan blive bedre til at gribe knoglen og få en hurtig snak om 
emnet.”  

Skive Kommune:
Når det kommer til samarbejder mellem Skive Kommune og 
de lokale virksomheder, så understøtter de gerne hinanden 
kommunikativt (samt anvender hinandens kræfter og kvalite-
ter) til at fremhæve og vægte forskellige dagsordner af politisk 
karakter (eks. lokal infrastruktur. Sådanne dagsordner kan 
potentielt have stor indflydelse på egnens fremadrettede er-
hvervs- og arbejdsmarkedsudvikling.
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Liste over eksempler på  
nuværende initiativer,  
som kommunerne tilbyder:

Flytmodvest.dk
(Site med info om kommunens tilbud til tilflyttere) 

Eksil Vestjyder
(Netværk af unge borgere, der er født og opvokset i kommunen, men nu studerer/arbejder i andre steder i landet)

Kube 
(Et samarbejde mellem erhvervskonsulenter fra erhvervsrådet, og uddannelseskonsulenter for uddannelsescenter 
Ringkøbing-Skjern og erhvervskonsulenter fra Jobcentret. Det er tænkt som en stifinder, så virksomhederne får overblik 
over de muligheder, der er i forhold til offentlige vækstpakker, opkvalificering og beskæftigelsesområdet.) 

Ny Viden
(Et formaliseret samarbejde med Aarhus Universitet og kommunen, som skal sikre, at studerende kommer i praktik i 
virksomhederne i kommunen. 

Lokalt ”folkemøde” i Aars 
(Kommunen i samarbejde med lokale virksomheder lavede et folkemøde, der havde til formål at eksponere virksomhederne 
for studerende i kommunen. I alt deltog 1700 unge mennesker. Virksomhederne havde ved dette folkemøde mulighed for at 
præsentere sig selv for de studerende gennem oplæg, personlige samtaler, mv.)

Ægtefælleordning
organiseret af BLF 

Fælles annoncering i landsdækkende dagblade
(Fokus på bosætning og synliggørelse af hvilke ledige stillinger og job-muligheder der findes i kommunen. 

”KIS Huset”
(”Karriere I Skive”) (Skive Kommune stiller en bolig til rådighed for studerende og nyuddannede, der kommer til 
Skive Kommune for at arbejde (eller skrive speciale i samarbejde med en lokal virksomhed. Et fagligt og socialt boligmiljø 
beliggende centralt i Skive by. Det er muligt at bo i huset i op til et år, hvilket giver tilflytteren mulighed for at vurdere, hvor 
godt han/hun føler sig hjemme i egnen. Erfaringen er, at omkring 1/3 af ”KIS Husets”-beboere vælger at bosætte sig på 
egnen efter, at de er fraflyttet dette kommunale initiativ, der støttes finansielt af dets medskiftende virksomheder omkring 
30-35 lokale virksomheder.)
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”Klub Thy”
(Er en Facebook-gruppe hvor unge ”thyboere” bosiddende i Aalborg og Aarhus kan interagere med hinanden om at samles 
omkring forskellige aktiviteter/engagementer i deres studieby. Virksomheder i Thy kan desuden lægge opslag omkring 
studiejob, praktik, mv. ind i denne gruppe for at gøre opmærksom på nogle af de jobmuligheder, der er tilgængelige for de 
nu fraflyttede studerende.

Career Campus
(I forbindelse med et praktik- eller projektophold tilbyder Erhvervsrådet i Ringkøbing- Skjern Kommune mulighed for bolig 
til den studerende. Vi har skabt et miljø, hvor studerende og nyuddannede kandidater bor og mødes med hinanden på 
tværs af fagligheder og kulturer. Med Campus imødekommer vi desuden de praktiske udfordringer, som kan opstå i forbin-
delse med en studie- eller jobudstationering. Ligger i Ringkøbing og har 35 lejligheder. Der er i dag 10 forskellige nationalite-
ter i dag, og de unge tilbydes at bo der i et internationalt miljø.

Arrangementer for tilflyttere
(Eksempelvis har vi vist den nordlige del af kommunen frem til hospitalsansatte, som vi gerne ser, flytter til kommunen.) 
Udviklingspakker. (Målrettet de 4 største byer.)  

”Flyt til Thy” 
(Site på Thisted Kommunes hjemmeside, og den indeholder en række indlæg, hvor lokale fortæller om fordelen ved at bo 
og arbejde i Thy. Disse lokale ”karakterer”, der inddrages i kommunens kommunikation, går igen på tværs af en række 
kommunikationskanaler og i forskellige materialer.)

Bosætningskampagne
(Lolland Kommune har lavet en bosætningskampagne. Her arbejder vi med cases. Folk har fået job, og flyttet hertil. Så vi har 
et stort ansvar for at fortælle det. Samtidig prøver vi at profilere at der er et stærkt og spændende arbejdsmarked. Det gør vi 
gennem sociale medier og erhvervsnetværk. Og så opfordrer vi virksomhederne til at fortælle om deres ledige stillinger og 
dermed kan vi lave fælles rekruttering.) 



55

Klub Vestjyder
(Her samler kommunen borgere, som har valgt at blive i kommunen, og sætte pris på dem.) 

Bosætningskampagne
(Vejen Kommune har lavet en kampagne, der har vægtet at gøre kommunen attraktiv for de ”unge kloge hænder.) 

Skivemødet
(Skabt af ”Branding Skiveegnen”): Et lokalt 3-dages arrangement hvor både kommunen, kulturpersonligheder, lokale 
virksomheder, mv. medvirker. Fokus på at skabe opmærksomhed omkring nogle af de mange positive sider, der er 
forbundet med livet uden for de største danske byer.)

Prospekt om kommunen
(Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet et prospekt til virksomhedsejerne, hvor der er opstillet de væsentligste fakta 
om kommunen, og de muligheder som tilflyttere har i kommunen.)

Marketingssekretariat
(Politisk har vi valgt at etablere et marketingssekretariat, hvor 3 mennesker sidder og udelukkende laver marketing for 
kommunen online og offline.)

Borgmesterbesøg
(En borgmester fortæller, at han besøger ca. en virksomhed om ugen, og han holder nytårskur, hvor der knyttes bånd 
mellem virksomhederne på tværs af brancher. En anden flytter borgmesterkontoret ud i landdistrikts-virksomheder nogle 
gange om året.) 



Hvem er Hass Q & CO.?
HASS Q & CO. ejes af Anne Hasselholm og Claus Quiding.  
De har sammen +35 års erfaring med formidling og kommu-
nikation på strategisk niveau. Begge er uddannet journalister 
fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har arbejdet 
’på begge sider af bordet’. HASS Q & CO. har specialiseret sig i 
branding af landdistriktsvirksomheder og kommuner. 

Hvem er Landdistrikternes Fællesråd?
Landdistrikternes Fællesråd, er en almennyttig, partipolitisk 
neutral interesseorganisation for landsdækkende foreninger 
og organisationer. Landdistrikternes Fællesråds mission er 
at være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere 
viden og erfaring til gavn for Landdistrikter og yderområder.
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