“Det handler om at beskrive
verden som vi ser den
... det kan vi gøre ved at beskrive
vores styrkepositioner via de otte
ressourceområder, hvor alt er samlet.
Modsat traditionelle branchestatistikker”,
siger Chefanalytiker for Region
Syddanmark, Kresten Nordestgaard
Laursen.
Af Pia Mahnfeldt
Otte ressourceområder
Ressourceområdestatistikken er en alternativ
opdeling af virksomhederne. Formålet med
opdelingen er at belyse udviklingen i indbyrdes

sammenhængende erhvervsområder, som
omfatter hele værdikæden fra de primære
producenter over forarbejdning til salgsleddet –
fra jord-til-bord princippet. Brancherne er fordelt
på otte ressourceområder.
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Hos Region Syddanmark synes vi
at ressourceområderne beskriver
verden sådan som vi ser den igennem vores erhvervspolitiske briller.
Vi tænker meget i erhvervsklynger
og derfor er det ideelt med en
inddeling af erhvervene, der tager
udgangspunkt i værdi-kæder i
stedet for at kategorisere erhvervene efter primære erhverv, industri eller service.

FAKTA #2

Læs videre

Her ses en række eksempler på
udgivelser med statistik fra Region
Syddanmark. Syddanmark i tal
beskriver de enkelte ressourceområder
i regionen. Kontur er blevet udarbejdet siden 2008 og er en oversigt over
nøgletal for de enkelte kommuner i
Regionen. Nøgletallene dækker både
befolkningsudviklingen, turismen,
uddannelsesområdet og erhverslivet
generelt. Magasinet Syddanmark NU
udkommer 6 gange årligt og omhandler hvad der præger udviklingen
i regionen lige nu.

Publikationer fra www.regionsyddanmark.dk
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FAKTA #3

Ressourceområder
Et ressourceområde omfatter de brancher,
der medvirker i produktionen af beslægtede
slutprodukter (varer eller tjenesteydelser).
Opdelingen af ressourceområder erstatter
den traditionelle inddeling af erhvervslivet
i sektorer og brancher. Den traditionelle
inddeling opfanger ikke altid den indbyrdes
sammenhæng mellem forskellige brancher,
fx mellem producenter af byggematerialer
og entreprenørvirksomheder

”I et ressourceområde er alle leddene i en
proces samlet og det giver værdi, fordi man
som virksomhed får et bedre overblik over den
virksomhedsklynge man indgår i. Det kan være
en stor fordel, både for de virksomheder, der
allerede er i området, men også i forbindelse
med tiltag for at tiltrække nye virksomheder”.
”Ved traditionel branchestatistik skal man søge
forskellige steder, for at få et totalt overblik over
værdikæden, mens ressourceområder samler de
virksomheder, der indgår i samme værdikæde
fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning
til salg (til bord)”, fortæller Kresten Nordestgaard
Laursen og uddyber:
”Hvis et udenlandsk firma indenfor transport vil
ind på markedet i Danmark, vil de bl.a. interessere sig for, hvor de kan finde kvalificerede
underleverandører og arbejdskraft, hvordan
konkurrencen er på området m.v. og her får
de et hurtigt overblik via ressourceområdet
Transport”.
Danmarks Statistik har opdateret
ressourceområderne
Arbejdet med ressourceområder er ikke nyt,
men blev igangsat af Erhvervsministeriet
i 1993, hvor hensigten var at styrke den
erhvervspolitiske indsats gennem analyser af
ressourceområdernes vilkår, og en efterfølgende
dialog med erhvervslivet om forbedringer af
rammevilkårene.

Chefanalytiker Region Syddanmark
Kresten Nordestgaard Laursen
Foto: Anders Bræstrup, Region Syddanmark

”Derfor indledte vi et samarbejde med
Danmarks Statistik, der har opdateret
ressourceområderne, så de svarer til den
nye brancheinddeling DB07”, siger Kresten
Nordestgaard Laursen og fortsætter:
”Ressourceområderne bruger vi i mange
sammenhænge, både når vi kommunikerer til
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borgere, erhvervsliv og kommuner. Fordi vi på
denne måde kan beskrive virkeligheden som vi
opfatter den. Og fordi de otte ressourceområder
er lette at overskue og kommunikere”.
Region Syddanmarks virkelighed
Region Syddanmark har, på baggrund af talmateriale fra Danmarks Statistik, udarbejdet en
publikation for hver af de otte ressourceområder.
I publikationerne præsenterer regionen tal for
beskæftigelse, økonomiske nøgletal, uddannelse, produktivitet, iværksætteri, mv.
”Vi bruger de data vi har om ressourceom-

råderne rigtigt meget. Hver gang vi planlægger
en ny publikation, så tænker vi altid på, at det er
ressourceinddelingen, vi skal bruge. Det er den
naturlige erhvervsopdeling, og den virkelighed
vi arbejder med i Region Syddanmark. Publikationerne har vi altid med os, og det er et
rigtig godt og brugbart værktøj i rigtig mange
situationer”, pointerer Kresten Nordestgaard
Laursen.
Nyt ressourceområde – Velfærdsteknologi
Brancherne er opdelt på otte ressourceområder.
I Region Syddanmark ligger styrken på Føde-

varer, Transport og Energi/Miljø, men regionen
har også fået udviklet et nyt ressourceområde.
”Vi er allerede stærke indenfor Velfærdsteknologi, og det er jo et område, der på
landsplan satses meget på i disse år. Vi har
derfor udviklet dette nye ressourceområde
sammen med Danmarks Statistik, for at få et
ensartet talgrundlag til at beskrive udviklingen
inden for velfærdsteknologi i Region Syddanmark og resten af landet”, understreger
Kresten Nordestgaard Laursen n

Andel af omsætning 2008
Figuren viser omsætningsandelen fordelt på ressourceområder i
henholdsvis Region Syddanmark, Esbjerg kommune og i hele landet.

Kontakt:

FAKTA #4
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Anette Nymand
Rasmussen

Bygge/bolig
IT/kommunikation

Kundecenter
alu@dst.dk
Tlf. 39 17 35 48

Transport
Energi/miljø

Zuzanna Tilewska
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Hele landet
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