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Forord 

Yderområderne har gennem den seneste tid være genstand for megen op-
mærksomhed og udmeldinger om fremtidige udviklingsmuligheder. 

Dette til trods er der ikke nødvendigvis klarhed over, hvor i landet vi er, når vi 
snakker om yderområderne. Fra statslig side er der dog klare indikationer og 
kriterier, der ligger til grund for klassificering af yderområder og -kommuner. 
Denne undersøgelse og rapport er baseret på kommuneklassificeringen i 
Landdistriktsprogrammet 2007-2013, som består i en beregning og sammen-
vejning af 14 udvalgte indikatorer. Det drejer sig om bl.a. om befolkningstæt-
hed, andel af beskæftigede i landbrugerhverv, andel af kommunens areal i 
landzone, befolknings og beskæftigelses- udvikling mv. På den baggrund er 
identificeret 16 yderkommuner, som alle indgår i undersøgelsen.  

Udgangspunktet for undersøgelsen og rapporten er at belyse forhold vedrø-
rende tilflyttere og bosætning i yderområderne. Undersøgelsen giver også 
indblik i, hvordan hverdagen fungerer for de mennesker - både tilflytterne og 
fastboende - som bor i yderområderne. Et væsentligt aspekt i undersøgelsen 
er at undersøge kommunernes prioritering af og arbejde med bosætningsstra-
tegier i forsøg på at tiltrække og fastholde tilflyttere. 

Undersøgelsens formål er at tilvejebringe viden om hverdagen i landets yder-
områder og om integration af tilflyttere. Undersøgelsen har hermed til hensigt 
at bidrage med viden, som kan kvalificere de kommunale indsatser med at til-
trække og fastholde tilflyttere til landets yderområder. 

Undersøgelsen har modtaget støtte gennem Indenrigs- og Sundhedsministe-
riets Landdistriktspulje. 

 
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 
By, bolig og ejendom 
September 2010 
 
Hans Thor Andersen 
Forskningschef 
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Baggrund og sammenfatning  

Yderområderne står over for en række store udfordringer. Det er en væsent-
lig udfordring, at fraflytningen er – og gennem længere tid har været – større 
end tilflytningen. Det betyder, at der i yderområderne er en befolkningstilba-
gegang med store konsekvenser for levevilkårene, hvor et vigende skatte-
grundlag indebærer nedskæringer i kommunale serviceydelser som dagpleje 
og skoletilbud, offentlig transport samt sociale og kulturelle tilbud og aktivite-
ter. Yderområdernes problem er ikke blot, at fraflytningen er større end til-
flytningen, men at det helt overvejende er de unge og yngre, som flytter, 
mens de ældre og især meget gamle forbliver med en markant aldring af be-
folkningen til følge. En væsentlig årsag til, at de unge flytter fra yderområ-
derne er for at få en uddannelse. Yderområderne bærer desuden præg af 
tilbagegang i beskæftigelsen, som også giver anledning til fraflytning. De to 
store udfordringer for yderområderne er således et faldende befolknings-
grundlag og begrænsede beskæftigelsesmuligheder.  
 
Yderområderne har gennem en længere årrække gennemgået både fysiske 
og funktionelle forandringer, hvor nedgang i landbruget har ændret det be-
skæftigelsesmæssige grundlag, og hvor sammenlægning af landbrug har 
betydet fysiske ændringer med større markarealer og overflødiggjorte land-
brugsejendomme. Fraflytningen fra yderområderne efterlader desuden tom-
me beboelsesejendomme og en stor del af bygningsmassen er i dårlig 
stand. Begrænsede beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, service for-
ringelser og fysisk forfald er årsag til, at fraflytningen intensiveres og kan 
samtidig afholde potentielle tilflyttere fra at bosætte sig i yderområderne. Ud-
fordringerne er altså mange og store, men dette til trods er der tilflyttere som 
af forskellige årsager ønsker at bosætte sig i yderområderne. Der er samti-
dig i kommunerne opmærksomhed på bosætning som udviklingspotentiale. 
 
Grundlaget for undersøgelsen og rapporten er at belyse forhold vedrørende 
tilflyttere og bosætning i yderområderne. Undersøgelsen giver svar på, hvem 
tilflytterne er, hvor de kommer fra, hvor de bosætter sig og hvorfor de har 
valgt at flytte til et yderområde. Mens tilflyttere og bosætning repræsenterer 
et udviklingspotentiale udgør tilflytning i sig selv forandring og de fastboende 
kan være skeptiske i forhold til hvem tilflytterne er og hvordan de kommer til 
at påvirke lokalområdet. Derfor har vi undersøgt, hvordan de fastboende el-
ler lokale ser på spørgsmålet om bosætning og tilflyttere.  
 
På baggrund af de funktionelle, fysiske og sociale forandringer der er sket i 
yderområderne med serviceforringelser, tomme og forladte boliger mv. har vi 
fundet det væsentligt at undersøge, hvordan hverdagen fungerer for de 
mennesker - både tilflytterne og fastboende - som bor i yderområderne. Un-
dersøgelsen og rapporten giver svar på dette spørgsmål og belyser også 
forhold omkring det sociale liv i yderområderne med fokus på relationerne 
mellem tilflyttere og fastboende samt deltagelse i fritids- og foreningsaktivite-
ter.  
 
Registerdata viser, at en stor del af tilflytterne flytter væk igen og det er der-
for vigtigt at afdække, om tilflytterne er glade for deres bosætningsvalg, eller 
hvorvidt de har planer om at flytte væk. Vi har også i undersøgelsen spurgt 
om, hvad tilflytterne syntes var vigtigt for at blive modtaget og integreret i de-
res bosætningsområde.  
 



 

6 

Et væsentligt aspekt i undersøgelsen er at få indblik i kommunernes priorite-
ring af og arbejde med bosætningsstrategier i forsøg på at tiltrække og fast-
holde tilflyttere. Undersøgelsen belyser derfor, hvorvidt kommunerne har 
udarbejdet bosætningsstrategier, der har dette formål. Undersøgelsen og 
rapporten giver desuden svar på, hvilke elementer der indgår i strategierne, 
samt hvordan kommunerne søger at tiltrække, modtage, og integrere tilflytte-
re. Vores undersøgelse belyser hvorvidt og hvordan, kommunerne søger at 
fastholde tilflyttere, herunder om de har fokus på omfanget af fraflytning, pro-
blemer med integration af tilflyttere mv. Vores undersøgelse sammenfatter 
således kommunernes erfaringer med bosætningsstrategier og andre tiltag i 
forhold til tilflyttere og bosætning.  
 
Undersøgelsens formål er at tilvejebringe viden om hverdagen i landets 
yderområder og om integration af tilflyttere. Undersøgelsen har til hensigt at 
bidrage med viden, som kan kvalificere de kommunale indsatser med at til-
trække og fastholde tilflyttere til landets yderområder.  
 
I Danmark er der kun i begrænset omfang undersøgelser, der belyser for-
hold vedr. tilflytning og tilflyttere, men udkantsproblematikken er i stigende 
grad på den politiske dagsorden. Det er også tilfældet i andre lande, hvor 
der gennem længere tid har været fokuseret på problemstillinger i relation til 
udkantsområder. I undersøgelsen inddrages erfaringer fra internationale un-
dersøgelser, der belyser spørgsmålet om tilflytning og bosætning.  

Sammenfatning af rapportens indhold 

Undersøgelsen består af tre dele. Den første del beskriver yderområderne 
og deres til- og fraflytning på baggrund af en omfattende database over alle 
flytninger i Danmark i 2002. I denne del af rapporten redegøres desuden for 
årsager til vandringer til og fra yderområder såvel som for tilflytternes bag-
grund for at bosætte sig i et yderområde. Den anden del af undersøgelsen 
handler om tilflytterne og de fastboende i form af deres besvarelser på spør-
geskemaundersøgelser om, hvordan hverdagen fungerer i yderområder og 
spørgsmål vedr. relationer mellem tilflyttere og fastboende. Undersøgelsen 
tredje del beskæftiger sig med kommunale bosætningsstrategier.  

Yderområdernes befolkning og deres til- og fraflytning 
Som beskrevet i indledningen er det demografiske problem for yderområ-
derne, at befolkningen ældes og at befolkningstallet falder på grund af netto-
fraflytning. De kommuner, der i denne undersøgelse er karakteriseret som 
'yderområder', har ca. 8 pct. af befolkningen.  
 
En samlet karakteristik af befolkningen i yderområderne viser, at der er 
mange ældre og pensionister og færre unge og personer med højere ud-
dannelse, mens beskæftigelsesgraden for husstandene svarer til landsgen-
nemsnittet. 
 
Der er færre unge og unge familier under 35 år sammenlignet med hele lan-
det, men der er relativt flere børnefamilier med børn over 6 år. Ca. hver fjer-
de husstand i yderområderne har børn. 
 
Yderområderne er domineret af husstande, hvor personen med højest ind-
komst kun har en erhvervsuddannelse. Der er få, der har en videregående 
uddannelse, og andelen er noget mindre end på landsplan. Der er relativt 
flere, som slet ikke har nogen uddannelse (37 pct.). 
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I mere end 60 pct. af husstandene i yderområderne er der mindst én person, 
som er i beskæftigelse, og dette svarer til landsgennemsnittet. Yderområ-
derne afviger især ved at have flere pensionister - både alders- og førtids-
pensionister. Der er desuden lidt flere kontanthjælpsmodtagere, men disse 
udgør kun 4-5 pct. af husstandene.  
 
Mere end 40 pct. af husstandene i yderområderne bor i landdistrikter, dvs. 
steder, hvor antallet af beboere i bymæssig bebyggelse er mindre end 200. 
For hele landet er det mindre end 20 pct. Yderområderne har derfor en me-
get betydelig del af landbefolkningen. 10 pct. af husstandene i yderområ-
derne bor i landsbyer med mellem 200 og 1.000 beboere. Desuden bor næ-
sten 30 pct. i mindre byer op til 10.000 indbyggere. Kun små 20 pct. bor i 
større byer med mere end 10.000 beboere, hvor det i hele landet er to ud af 
tre, som bor i sådanne eller mere urbaniserede områder. 
 
Den stærkeste mekanisme i til- og fraflytningen er, at de unge forlader om-
råderne for at få uddannelse eller bo i byerne, og kun en mindre del af dem 
vender tilbage igen senere. Det er således kun en mindre del af tilflytterne til 
områderne, som også er vokset op der.  

Til- og fraflytning 
Selv om der er nettofraflytning, er der en hel del husstande, som af forskelli-
ge grunde flytter til yderområderne. Det er denne tilflytning, som vores un-
dersøgelse fokuserer på, og som kommunerne i yderområderne måske kan 
påvirke. 
 
I undersøgelsen er set på til- og fraflyttende husstande, som flytter mere end 
50 km, dvs. som ikke bare flytter rundt i nærområdet. Dataanalysen viser, at 
ca. 5.500 sådanne husstande flyttede til yderområderne i 2002, og at de til-
flyttende familier havde en noget anderledes sammensætning end både fra-
flytterne og i forhold til alle andre flyttende husstande over mere end 50 km.  
 
Tilflytningen skal ses i sammenhæng med frafraflytning, hvor ca. 6.700 hus-
stande flyttede væk for yderområderne, og dermed gav et flytteunderskud på 
ca. 1.200 husstande på et år, svarende til 2,3 pct. af alle husstande i områ-
derne. Underskuddet målt i personer er ikke helt så stort, da tilflytterhus-
standene er større end fraflytterne, fordi der er relativt flere unge enlige 
blandt fraflytterne og flere familier med børn blandt tilflytterne. 
 
Nettofraflytningen er størst fra de bymæssige områder, mens landområder 
og landsbyer har mere ligevægt i flytningerne ud og ind af områderne. Her er 
der ikke taget højde for de interne flytninger i områderne, hvor en flytning fra 
land til by kan affolke landområderne. 
 
Bortset fra unge par og enlige under 30 år, så har yderområderne et flytte-
overskud af alle andre familietyper. Yderområderne tiltrækker således en del 
børnefamilier. 22 pct. af tilflytterne er familier med børn. Det er flere end 
blandt alle flyttende husstande over mere end 50 km. Og der er et flytteover-
skud af børnefamilier. Det er især familier med små børn. Midaldrende (30-
60 år) uden børn udgør 23 pct. af tilflytterne og de ældre over 60 år 8 pct. 
 
Der er et flytteunderskud af husstande med mindst én beskæftiget person, 
mens der er et overskud af husstande med personer uden for arbejdsmar-
kedet. Især er der en nettotilflytning af folkepensionister og efterlønnere. 
 
Men faktisk har over halvdelen af de tilflyttende husstande mindst én person 
i beskæftigelse. Det er en lidt større andel, end hvad gælder for alle flyttende 
husstande. Der er imidlertid samtidigt også relativt flere på overførselsind-
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komster (33 pct. mod 21 pct.), fordi andelen af studerende blandt tilflytterne 
er meget mindre 
 
Der er færre blandt tilflytterne, der har en videregående uddannelse  
(10 pct.), end hvad gælder for alle flyttende over 50 km. Men da fraflytterne 
har en endnu lavere andel (6 pct.), er der rent faktisk et flytteoverskud af 
højtuddannede til yderområderne. Derimod er der et flytteunderskud vedrø-
rende de mellemlange uddannelser, og også for alle de øvrige uddannel-
sesgrupper. 38 pct. af tilflytterne har en erhvervsuddannelse, hvilket er flere 
end blandt alle flyttende. 
 
Men tilflytning er ikke altid ensbetydende med permanent bosætning. Næ-
sten halvdelen af tilflytterne til yderområderne skifter ret hurtigt bopæl igen, 
og næsten hver fjerde har forladt bosætningskommunen igen i det efterføl-
gende år. Det er således ikke alle tilflyttere, der forbliver i områderne. Nogle 
kan være flyttet igen, fordi deres nye bosætningsområde og lokalsamfund 
ikke har levet op til forventningerne.  

Tilflytternes baggrund for bosætning 
Vores undersøgelse viser, at tilflytterne har sammensatte forklaringer på at 
flytte til et yderområde, men at naturen og trygge omgivelser er vigtigst. Un-
dersøgelsen viser også, at bosætningen kun i begrænset omfang er relateret 
til arbejde, mens en del af tilflytterne har bosat sig i forbindelse med pensio-
nering.  
 
Nogle tilflyttere beskriver, at de ønskede at prøve noget andet, mens andre 
begrundede bosætningen med et fravalg af bylivet eller pga. støj og forure-
ning i fraflytningsområdet. 
 
For en del tilflyttere er flytningen boligrelateret enten i form af ønske om stør-
re og/eller billigere bolig. Nogle tilflyttere angiver desuden ønsket at bo i 
nærheden af familie og/eller venner for at være en vigtig årsag til bosætning 
på landet.  
 
Samtidig viser tilflytternes besvarelser, at kun en mindre del er flyttet tilbage, 
hvor de selv ellers deres partner voksede op. Det viser, at tilflytterne i be-
grænset omfang har forudgående relationer til bosætningsområdet, hvilket 
må forventes at øge behovet for velkomst og integration. 
 
I vores undersøgelse er tilflytternes bosætningsområde baseret på to for-
skellige kilder dels survey besvarelser fra tilflytterne dels registerdata. Mens 
survey-besvarelser angiver, hvorvidt tilflytterne mener, at de bor i et landdi-
strikt, en landsby eller i en mindre by, er registerdata baseret på statistiske 
definitioner, på hvilket grundlag befolkningsfordelingen i forskellige område-
typer - landdistrikter, landsbyer, mindre byer og også større byer - angives.  
 
Registerdata er mest præcise og viser, at størstedelen af tilflytterne, nemlig 
ca. 45 pct., bosatte sig i et landdistrikt, mens ca. 30 pct. bosatte sig i en 
landsby og ca. 25 pct. pct. i en mindre by.  
 
Survey besvarelserne viser, at ca. 1/3 af tilflytterne kom fra en storby, hvoraf 
ca. halvdelen bosatte sig i en landsby. Tilflytterne bosætningsvalg viser, at 
yderområdernes attraktion er muligheden for at bo i en landsby eller længere 
ud på landet i et landdistrikt, hvor ¾ af tilflytterne valgte at bosætte sig, mens 
kun ¼ af tilflytterne ønskede at bo i de mindre byer.  
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Forandring: hvordan fungerer hverdagen i yderområder 
Der har i længere tid været opmærksomhed på forringelser af service i yder-
områderne som følge af bl.a. befolkningstilbagegang. I relation hertil viser 
vores undersøgelse, at langt de fleste fastboende oplever, at tilflytterne bi-
drager positivt til udviklingen af yderområderne. Det drejer sig først og frem-
mest om, at tilflytterne bidrager til at opretholde lokale skoler og daginstituti-
oner, men også I forhold til at bevare et tilstrækkeligt befolkningsgrundlag for 
lokale sports- og fritidsaktiviteter samt dagligvareindkøb. Mere end 60 pct. af 
de fastboende svarer, at tilflytterne sikrer områdernes overlevelse og mere 
end halvdelen vurderer desuden, at tilflytterne skaber beskæftigelse i lokal-
området. Bosætning og tilflytning opleves altså af mange lokale som et posi-
tivt bidrag til udvikling, som sikrer opretholdelse af et tilstrækkeligt befolk-
ningsgrundlag bl.a. i forhold serviceudbud. 
 
I undersøgelsen har vi spurgt både tilflyttere og fastboende om serviceudbud 
i lokalområdet og om afstande til forskellige former for service og faciliteter. 
Dette er forhold, som generelt har stor betydning i hverdagen, men besva-
relserne viser, at der er stor forskel mellem tilflyttere og fastboende i oplevel-
sen af service og faciliteter. Der er især forskel mellem tilflytternes og de 
fastboendes oplevelse af, hvorvidt skoletilbud og muligheder for børnepas-
ning er tilstrækkelige, hvor de fastboende i langt højere grad end tilflytterne 
oplever tilbuddene som tilstrækkelige. Dette kan skyldes flere forhold, dels at 
en stor del af tilflytterne ikke har børn og således ikke har viden om tilbud og 
muligheder, dels at der er forskel på forventninger og vurdering af, hvad der 
er tilstrækkeligt. 
 
Der er større overensstemmelse mellem tilflyttere og fastboende i oplevelsen 
af, hvorvidt hospitalshjælp, offentlig transport og jobmuligheder er tilstrække-
lige. Her oplever en meget stor andel af både tilflyttere og fastboende, nem-
lig op til 43 pct., at mulighederne er utilstrækkelige. Især tilflytterne giver ud-
tryk for, at afstanden til service og faciliteter besværliggør dagligdagen, pri-
mært i forhold til arbejde eller uddannelse, men også i forhold til skole og 
børnepasning. Der er forskel mellem områdetyper, hvor det især er beboer-
ne bosat i landdistrikterne, som oplever at service og faciliteter er utilstræk-
kelige.  
 
Andelen af tilflyttere, som oplever, at service er utilstrækkelig og som samti-
dig har planer om at flytte, er større end de fastboende både hvad angår 
børnepasning, skoletilbud, indkøbsmuligheder, læge- og hospitalshjælp, of-
fentlig transport og jobmuligheder. Men også en stor del af de fastboende 
som oplever at service er mangelfuld, har samtidig planer om at flytte.  
 
Undersøgelsen viser, at 1/5 af beboerne i yderområderne har planer om at 
fraflytte deres bosætningsområde. Undersøgelsen viser, at der er en tydelig 
sammenhæng mellem den del af beboerne, som oplever at afstanden til for-
skellige former for service og faciliteter besværliggør hverdagen eller er et 
egentligt problem, og som samtidig ønsker at flytte væk. Besvarelser fra til-
flyttere og fastboende viser, at næsten 1/3 af de beboere, som oplever, at 
service og faciliteter er mangelfuld samtidig har planer om at flytte.  
 
En væsentlig pointe er her, at det især er begrænsede indkøbs- og børne-
pasningsmuligheder, og for tilflytterne også utilstrækkelige tilbud mht. læge-
hjælp, der er baggrund for ønsket om at flytte. Det drejer sig altså især om 
service og tilbud, som man har brug for i hverdagen. Til trods for, at beboer-
ne i yderområderne oplever, at især hospitalshjælp er utilstrækkelig, så er 
det ikke dette, som er den væsentligste årsag til ønsket om fraflytning. 
 
Vi har i undersøgelsen spurgt tilflyttere og fastboende om de fysiske omgi-
velser i deres bosætningsområde og besvarelserne viser, at mellem 15-20 
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pct. af beboerne i yderområder vurderer, at der er mange dårlige boliger. Det 
er især tilflytterne, som svarer, at der er mange boliger i dårlig stand, og at 
der i særlig grad er mange dårlige boliger i både landsbyerne og landdistrik-
ter. Besvarelserne viser desuden, at en meget stor andel af tilflyttere enten 
renoverede boligen fuldstændig eller lavede mindre forbedringer og således 
bidrager til opgradering af de fysiske omgivelser. 
 
Livsstil og levevis kan have betydning for det sociale liv i bosætningsområ-
det, og hvorvidt der udvikles relationer mellem beboere. Undersøgelsen vi-
ser, at tilflytterne i højere grad end de fastboende - ca. 35 pct. af tilflytterne 
og ca. 24 pct. af de fastboende - vurderer, at tilflytterne har en anden livsstil. 
Der er dog også en stor del af både tilflyttere og fastboende, der svarer, at 
de ikke oplever, at der er forskel.  
 
Til trods for at man har forskellige livsstil eller levevis, kan man godt have 
noget til fælles. Her viser besvarelserne, at knap 60 pct. af tilflytterne og ca. 
55 pct. af de fastboende mener, at tilflyttere og fastboende har noget til fæl-
les, men også at en stor del oplever, at dette ikke er tilfældet. Det indikerer, 
at der kan være en udfordring i at udvikle relationer i bosætningsområdet 
mellem tilflyttere og fastboende. Faktisk viser undersøgelsen, at nogle tilflyt-
tere oplever, at der svært at blive en del af lokalområdet.  

Integration: relationer mellem tilflyttere og fastboende 
Integration er en væsentlig forudsætning i forhold til tilflytternes tilknytning til 
bosætningsområdet. Her har kontakt til og samvær med naboer og andre i 
bosætningsområdet, stor betydning for, om tilflyttere kommer til at føle sig 
hjemme. Undersøgelsen viser, at størstedelen af tilflytterne nemlig ca. 70 
pct. svarer, at naboer eller andre har søgt at inddrage dem i lokalområdet, 
men også at en stor del af tilflytterne ikke er budt velkommen eller søgt ind-
draget. 
  
Undersøgelsen viser, at uanset om tilflytterne er blevet budt velkommen og 
søgt inddraget af lokalområdet, er der helt overvejende udviklet kontakt mel-
lem tilflyttere og fastboende. Undersøgelsen viser dog samtidig, at de fast-
boende i højere grad har kontakt til andre fastboende, og at tilflytterne i høje-
re grad har kontakt til andre tilflyttere. 
  
En del af kontakten sker gennem deltagelse i foreningsaktiviteter og under-
søgelsen viser, at der er flere fastboende end tilflyttere, som deltager i for-
eningsaktiviteter, aftenskole, sportsklub eller lignende i lokalområdet. Mens 
næsten 70 pct. af de fastboende deltager i foreningsaktiviteter el. lign. er det 
kun 55 pct. af tilflytterne, som deltager i aktiviteter. Der er altså en ret stor 
gruppe af tilflytterne, som ikke deltager i foreningsaktiviteter, hvoraf nogle 
beskriver at blive afvist i kontakten med lokale foreninger og peger på barrie-
rer i forhold til sprog og kultur. 
 
Tilflytternes svar på hvad der har haft betydning for at blive en del af lokal-
området viser, at mange selv har været åbne og imødekommende og har in-
teresseret sig for og ønsket at blive en del af lokalområdet. Flere tilflyttere 
nævner dagpleje og skoler, men også købmand, bibliotek mv. som vigtige 
for mødet med andre beboere og i forhold til at blive en del af lokalområdet. 
De jævnlige, uforpligtende, men kontaktstyrkende møder nævnes som vigti-
ge, hvorfor det har betydning for det sociale liv, når f.eks. det lokale daglig-
varetilbud forsvinder.  
 
Det er ikke kun tilflytterne, men også de fastboende, som er blevet spurgt 
om de føler, at de hører hjemme i lokalområdet. Besvarelserne viser, at langt 
de fleste fastboende – men ikke alle – føler sig hjemme.  
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Besvarelserne viser også, at det er i landdistrikterne, at der er flest fastbo-
ende, som ikke føler sig hjemme. Det kan have at gøre med, at det især er 
landdistrikterne, hvor forandringer med ændringer i landbruget, fysisk forfald 
og service forringelser gør sig gældende.  
 
Besvarelser fra tilflytterne viser – ikke overraskende – at de i mindre grad 
end de fastboende føler sig hjemme. Det er imidlertid overraskende, at det 
især er tilflytterne bosat i landsbyerne, som ikke føler sig hjemme. Undersø-
gelsen viser desuden, at knap 1/5 af tilflytterne, synes det er svært for dem 
at blive en del af lokalområdet.  

Mangel på integration 
En af grundene til, at der i undersøgelsen er spurgt til, om især tilflytterne fø-
ler de er blevet en del af lokalområdet, og om de føler sig hjemme er, at re-
gisterdata viser, at en stor del at tilflytterne flytter igen i løbet af et år og at en 
mulig årsag er, at de ikke er blevet en del af lokalområdet. Det har derfor i 
spørgeskemaundersøgelsen været et mål at finde frem til forklaringer på og 
indsatser for at integrere tilflytterne. For at belyse dette er undersøgt, hvor-
vidt der er sammenhæng mellem naboernes indsats for at integrere tilflytter-
ne og tilflytternes oplevelse af at være blevet en del af lokalområdet og føle 
sig hjemme.  
 
Undersøgelsen viser, at der er et stort sammenfald mellem de tilflyttere, som 
synes det er svært at blive en del af området, og som svarer, at hverken na-
boer eller andre beboere i området har søgt at inddrage dem i lokalområdet. 
Det drejer sig om ca. 45 pct. af de tilflyttere, som har svært ved at blive en 
del af lokalområdet. Undersøgelsen viser desuden, at 10 pct. af tilflytterne, 
som er søgt inddraget af naboer, til trods for dette, oplever at det er svært at 
blive en del af lokalområdet. Omvendt viser besvarelserne, at knap 30 pct. af 
tilflytterne som ikke er søgt inddraget alligevel oplever, at det var nemt for 
dem at blive en del af lokalområdet. Besvarelserne viser også, at nogle af til-
flytterne ikke ønsker at blive en del af området. 
 
Vores undersøgelse viser, at mellem 15-20 pct. af tilflytterne, og især dem 
som bor i landsbyer, har planer om at flytte. En del af tilflyttere har svært ved 
at falde til i lokalsamfundet. Undersøgelsen viser desuden, at der er et stort 
sammenfald mellem de tilflyttere, som synes det er svært at blive en del af 
området, og som svarer, at hverken naboer eller andre beboere i området 
har søgt at inddrage dem i lokalområdet. Vores undersøgelse viser, at især 
tilflytterne som har bosat sig i landsbyer ikke føler sig hjemme. En af årsa-
gerne kan være, at forestillingen om at bo på landet ikke svarer til virkelig-
heden, og at der f.eks. ikke udvikles sociale relationer, samt at dagligdagen 
ikke fungerer i forhold til forskellige former for service mv. 
 
I undersøgelsen er tilflytterne blevet spurgt om deres oplevelse af kommu-
nens indsats i forhold til bosætning og tilflytning. Besvarelserne viser, at ca. 
45 pct. ikke blev budt velkommen af kommunen, at ca. 40 pct. fik en vel-
komstmappe med praktiske oplysninger, og at en mindre del også fik ad-
gangsbilletter til lokale attraktioner.  
 
Tilflytterne er også blevet spurgt om, hvad kommunen kan gøre for at med-
virke til større tilknytning til lokalområdet. Her viser undersøgelsen, at ca. 45 
pct. af tilflytterne mener, at det er vigtigt, at nogen i lokalområdet sørger for 
at tage imod og byde velkommen. En stor del af tilflytterne mener også, at 
det er vigtigt, at kommunen gør en indsats både med en velkomstmappe og 
med adgangsbilletter til lokale attraktioner. Mange tilflyttere efterlyser desu-
den information om sportsklubber og foreninger samt praktiske forhold, som 
kræver en stor indsats at opsøge på egen hånd. 
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Tilflytternes besvarelser viser altså, at der er ønske om forskellige former for 
velkomst fra kommunens side i form af information og tilbud, men først og 
fremmest at det er vigtigt for tilflytterne at blive taget i mod i bosætningsom-
rådet.  

Kommunale bosætningsstrategier 
De fleste kommuner i yderområderne arbejder med bosætningsstrategier og 
har iværksat flere forskellige tiltag for at tiltrække tilflyttere. En stor del af 
indsatsen handler om at synliggøre kvaliteter, og mange kommuner har op-
rettet hjemmesider med dette formål. Synliggørelse af kommunernes kvalite-
ter sker desuden gennem markedsføring i aviser, TV, på messer, færger, i 
lufthavne mv. Andre former for markedsføring har handlet om at udgive ma-
gasiner, postkort, udarbejde DVD'er, biografspots og iværksætte forskellige 
former for events. Flere kommuner har ansat bosætningskonsulenter, som 
kan besvare spørgsmål forud for flytning såvel som hjælp med praktiske ting 
i forbindelse med bosætning.  
 
I nogle kommuner har man etableret tilflytterforeninger, 'tilflytterambassadø-
rer' eller  'tilflytterkorps'. Netværkene bruges både i forbindelse med modta-
gelse af tilflyttere og til integration af dem, og dermed som en strategi for 
fastholdelse. 
 
Undersøgelsen viser, at kommunerne har fokus på bosætningsstrategier, og 
at der er mange nye tiltag på vej. Undersøgelsen viser dog også, at indsat-
sen hidtil primært har handlet om synliggørelse og markedsføring med hen-
blik på at tiltrække tilflyttere og kun i begrænset omfang har opmærksomhed 
på at integrere og fastholde tilflytterne.  
 
Vores undersøgelse viser, at de kommunale bosætningsstrategier ofte er 
placeret i beskæftigelses- og erhvervsforvaltningen med fokus på at tiltrække 
arbejdskraft. Bosætningsstrategierne har derimod sjældent været rettet mod 
tiltag, som kan understøtte og få hverdagen til at fungere for tilflytterne. I fle-
re kommuner er der imidlertid kommet opmærksomhed på, at der er behov 
for at arbejde mere helhedsorienteret med bosætningsstrategier både med 
hensyn til indhold og organisering. Erfaringen er her, at helhedsorienterede 
bosætningsstrategier nødvendigvis må gå på tværs af kommunale fagområ-
der og inddrage forskellige lokale aktører (erhverv, boligselskaber, lokalråd, 
ejendomsmæglere, netværk mv.). Der er også en stigende forståelse for at 
koble bosætning og boligvalg til indsatsen for at tiltrække arbejdskraft.  
 
Det er forskelligt, hvor langt man er kommet med den helhedsorienterede og 
tværgående indsats, hvilket bl.a. afhænger af, hvordan bosætningsindsatsen 
er organiseret og forankret. 
 
Det er tydeligt, at samarbejdet omkring bosætningsstrategien er en udfor-
dring for kommunerne. Der er tale om flere komplekse problemstillinger, der 
kræver en tværfaglig tilgang, og stiller krav til organisering, koordinering og 
forankring af indsatsen. En udfordring for kommunerne bliver at skabe en 
større grad af forankring i kommunen, både tidsmæssigt og tværfagligt.  
Undersøgelsen viser også, at kun få kommuner har gennemført en systema-
tisk opsamling på og evaluering af deres bosætningsstrategi. 
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Anbefalinger til bosætningsstrategier 

 
Det har været et mål for vores undersøgelse at sammenholde kommunernes 
arbejde vedrørende bosætningsstrategier, med input fra vores spørgeske-
maundersøgelse fra tilflyttere og fastboende i yderområderne såvel som at 
inddrage resultater fra internationale undersøgelser.  
 
Grundlaget for at vurdere de kommunale bosætningsstrategier er besvarel-
ser fra alle yderkommunerne, men især erfaringerne fra tre kommuner nem-
lig Ringkøbing-Skjern, Bornholm og Tønder, hvor man har arbejdet med bo-
sætning over en længere årrække og har gjort sig en række erfaringer. 
 
Dette afsnit søger at perspektivere indhold og indsatser i de kommunale bo-
sætningsstrategier med besvarelser fra beboerne i yderområderne, på hvil-
ket grundlag der peges på en række anbefalinger til bosætningsstrategier.  
 
Anbefalingerne omhandler forskellige elementer, tiltag og initiativer, som kan 
indgå i kommunale bosætningsstrategier, og som beskrives i det følgende.  

Målgrupper 

Besvarelser fra yderkommunerne viser, at langt de fleste kommuner arbej-
der med at kortlægge flyttemønstre til og fra kommunen for at undersøge po-
tentielle målgrupper. Det overordnede indtryk er dog, at kommunerne ikke i 
tilstrækkelig grad anvender denne viden.  
 
Vores undersøgelse viser, at nogle kommuner arbejder med forskellige mål-
grupper, men også at målgruppen i flere tilfælde er begrænset. Erfaringerne 
fra de tre kommuner, Ringkøbing-Skjern, Bornholm og Tønder, viser såle-
des, at initiativer over for tilflyttere primært tager afsæt i at tiltrække uden-
landsk arbejdskraft.  
 
Internationale undersøgelser fastslår imidlertid, at en væsentlig drivkraft i 
bosætningen er forestillingen om et idyllisk liv på landet. Vores undersøgelse 
viser sammenfaldene hermed, at de væsentligste årsager for at bosætte sig 
i yderområderne er at kunne bo i grønne og trygge omgivelser, mens bag-
grunden for bosætning kun i begrænset omfang er relateret til arbejde.  
 
Internationale undersøgelser viser desuden, at en stor del af tilflytterne kom-
mer fra en storby, hvilket bekræftes af vores survey-undersøgelse. Vores 
undersøgelse viser også, at kun få er flyttet for at vende tilbage, hvor de selv 
eller deres partner voksede op. Besvarelser fra tilflytterne viser, at ca. 1/3 af 
tilflytterne kom fra en storby og at en stor del af tilflytterne har begrænset 
kendskab eller relation til bosætningsområdet.  
 
I nogle kommuner arbejder man med at udvide målgruppen, f.eks. har man i 
de tre kommuner, Ringkøbing-Skjern, Bornholm og Tønder, gjort fraflytning 
af unge til et tema i bosætningsstrategien. Målet er her dels at få de unge til 
at flytte tilbage, når de skal etablere sig med familie, dels for at de unge kan 
fungere som ambassadører for fraflytningskommunen. I relation hertil gør 
man brug af forskellige former for netværk, nyhedsbreve, arrangementer mv. 
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Dette er en fremadrettet strategi, som kan have et udbytte på længere sigt, 
men kommunerne bør desuden afsøge andre potentielle målgrupper, som 
aktuelt kunne ønske at bosætte sig. 
 
De konkrete tiltag såvel som organiseringen af de kommunale strategier in-
deholder mange gode erfaringer. Der er samtidig klart, at kommunerne læg-
ger den største indsats i at hjælpe især udenlandsk arbejdskraft til rette, men 
er mindre målrettet i forhold til andre potentielle tilflyttere og målgrupper. Her 
gør man primært brug af markedsføring, events og andre former for synlig-
gørelse af kommunernes attraktioner og kvaliteter.  
 
Som nævnt viser vores undersøgelse, at mange tilflyttere ikke har forudgå-
ende kendskab eller relationer til bosætningskommunen og at de, ligesom 
udenlandsk arbejdskraft, har behov for at få oplysning om forskellige bosæt-
ningsområder og muligheder i kommunen. 
 
Vores undersøgelse viser, at tilflytterne på forskellig måde adskiller sig fra 
både den fastboende befolkning, såvel som fra personer og husstande som 
fraflytter yderområderne. Undersøgelsen viser desuden, at der er regionale 
forskelle både hvad angår tilflytternes socio-økonomiske baggrund, og hvad 
angår omfanget af til- og fraflytning.  
 
Kommunerne kan bruge dette som led i at identificere målgrupper og bør i 
højere grad nyttiggøre viden om til- og fraflytning såvel som kortlægning af 
flyttemønstre. I relation hertil kan kommunerne gøre brug af baggrundsdata 
for tilflytterne, som har besvaret vores spørgeskemaundersøgelse, jf. bilag 1 
såvel som registerdata for til- og fraflyttere, jf. baggrundsrapport med titlen 
Yderområderne og deres til- og fraflytning. 
   

Differentierede bosætningsstrategier 

Vores undersøgelse viser, at kommunerne har erfaring for, at begrænsede 
forestillinger, om hvad det indebærer at bosætte sig i et yderområde er en 
væsentlig barriere for at tiltrække tilflyttere. Samtidig viser undersøgelsen, at 
tilflytterne har forskellig baggrund såvel som forventninger, og at en del af til-
flytterne har svært ved at falde til i deres bosætningsområde. På den bag-
grund er det vigtigt, at man søger at matche tilflytternes ønsker og behov 
med forskellige bosætningssteder. Det er derfor hensigtsmæssigt, at man 
arbejder med differentierede bosætningsstrategier. 
 
I flere kommuner har man kendskab til særlige kvaliteter i forskellige bosæt-
ningsområder f.eks. at det er lettere at blive integreret i nogle områder i 
sammenligning med andre pga. af forskelle i mentalitet. Flere kommuner har 
også viden om, at nogle områder er populære for tilflyttere uden dog at vide 
hvorfor. I disse kommuner har man indtryk af, at tilflytterne søger hen, hvor 
de kender nogen, men der er behov for yderligere at afklare hvorvidt tilflyt-
terne søger nogle bestemte steder hen, og hvad der karakteriserer disse 
steder. 
  

Målgrupper: kommunerne bør undersøge og kortlægge forhold omkring 
tilflytterne; hvem tilflytterne er, hvor de bosætter sig, og hvad der har væ-
ret udslagsgivende for deres valg om at flytte til kommunen. Dette kan 
bidrage til identifikation af målgrupper og udvikling af målrettede bosæt-
ningsstrategier. Registerdata for til- og fraflyttere bør også indgå i kom-
munernes arbejde med at identificere målgrupper.
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Vores undersøgelse viser, at kommunerne undlader at anbefale bestemte 
områder, men alene oplyser om faktuelle forhold som skoler, sportsaktivite-
ter eller andet som er relevant i valget af bosted. Undersøgelsen viser imid-
lertid, at det er nyttigt, at kommunerne i højere grad formidler viden om for-
skellige bosætningsområder og -muligheder for at matche dette med tilflyt-
ternes ønsker og behov. Dette kan befordre integrationen af tilflytterne og 
dermed understøtte, at tilflytterne kommer til at føle sig hjemme og ønsker at 
forblive i bosætningsområdet.  
 
Vores undersøgelse viser, at flere kommuner samarbejder med lokale bolig-
selskaber og også samarbejder med ejendomsmæglere i forhold til formid-
ling af boliger til tilflyttere. Denne indsats er primært rettet mod udenlandske 
tilflyttere, men bør også omfatte indenlandske tilflyttere, som har brug for re-
ducere den usikkerhed der er forbundet med at flytte et nyt sted hen og skul-
le købe bolig uden at kende de lokale forhold. 
 

Modtagelse og velkomst 

De fleste kommuner beskriver, at de har forskellige former for modtagelse og 
velkomst af tilflyttere. Flere har ansat bosætningskonsulenter og arbejder 
med velkomstmapper, i mange tilfælde kombineret med velkomstmøder, til-
bud til lokale attraktioner mv. Vores survey blandt tilflytterne viser imidlertid, 
at ca. 45 pct. af tilflytterne ikke blev budt velkommen af kommunen, mens 
ca. 40 pct. fik en velkomstmappe med praktiske oplysninger, 13 pct. blev in-
viteret til et velkomstmøde, mens en lille andel af tilflytterne både fik prakti-
ske oplysninger og adgangsbilletter til lokale attraktioner. Uoverensstemmel-
ser mellem kommunernes og tilflytternes besvarelser kan bl.a. ses som ud-
tryk for, at kommunernes tiltag endnu ikke var sat i værk på tilflytternes bo-
sætningstidspunkt.  
 
Besvarelserne fra tilflytterne bekræfter dog, at der er behov for, at kommu-
nerne gør en indsats for at modtage og byde tilflytterne velkommen. Der er 
en vigtig og positiv signalværdi i, at kommunerne bemærker og anerkender, 
når der kommer tilflyttere. Mens et velkomstbrev mv. fra kommunen er vigtig, 
viser besvarelserne desuden, at tilflytterne oplever, at det er vigtigt, at der er 
nogen i lokalområdet, som tager imod.  
 
Flere kommuner beskriver, at de netop formidler introduktion til ressource-
personer eller netværk som tilflytterforeninger, tilflytterambassadører eller til-
flytterkorps i forskellige bosætningsområder. Kommunerne beskriver, at de 
bruger netværkene både i forbindelse med modtagelse af tilflyttere og til in-
tegration af dem, og dermed som en strategi for fastholdelse.  
 
Besvarelser fra tilflytterne i vores undersøgelse viser, at dette hilses vel-
kommen, men at meget få tilflyttere har oplevet dette. Tilflytterne efterlyser 
samtidig, at kommunen sender oplysning om sportsklubber, foreninger og 
andre former for aktiviteter, der findes i nærområdet. Dette kræver ofte en 
stor indsats at opsøge på egen hånd især i sammenhæng med en flytning, 
hvor mange praktiske forhold skal falde på plads.  

Differentierede strategier: kommunerne bør have opmærksomhed på, at 
tilflytterne kommer med meget forskellig baggrund, ønsker og forudsæt-
ninger, uanset om de er danske eller udenlandske. Der bør derfor arbej-
des med differentierede indsatser og tiltag over for forskellige grupper. 
Desuden bør bosætningsstedernes forskellige kvaliteter synliggøres for 
tilflytterne, således at tilflytternes ønsker og behov matches bedst muligt 
med konkrete bosætningsområder.  
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En oversigt over aktiviteter og udfoldelsesmuligheder kan indgå i en differen-
tieret bosætningsstrategi, hvorved tilbud og muligheder i forskellige bosæt-
ningsområder kortlægges dvs. både inden for og uden for kommunens 
grænser. En oversigt over forenings-, sports og andre aktivitetsmuligheder 
kræver en begrænset indsats fra kommunens side, men tjener et vigtigt for-
mål, idet netop foreningsaktivitet kan fungere som indføring i lokalområdet 
og som mulighed for udvikling af sociale relationer.  
 

Integration 

Besvarelser fra tilflytterne viser, at de i højere grad end de fastboende ople-
ver, at de har forskellig livsstil eller levemåde. En del tilflyttere i vores under-
søgelse beskriver bosætningsområdet og den lokale kultur som lukket og 
det viser, at integrationen er gået skævt for nogle af tilflytterne. Undersøgel-
sen viser også, at det især er denne gruppe af tilflyttere, som har planer om 
at flytte igen. Der er således behov for, at kommunerne ikke blot satser på at 
tiltrække tilflyttere, men også arbejder med integration af tilflytterne for at de 
trives og bliver boende. Heri kan også ligge en bedre 'anvisning' af tilflytter-
ne, så risikoen for at de bosætter sig i et område, hvor de har svært ved at 
falde til, formindskes.  
 
En integrationsindsats har til formål at få tilflytterne til at trives og bliver bo-
ende og kan desuden medvirke til at tiltrække flere tilflyttere. Tilflyttere vil 
fortsat have mange netværk til personer, der bor eller arbejder, der hvor de 
kommer fra, såvel som venner og familie, som bor andre steder end tilflyt-
ningsstedet. Hvis tilflytterne ikke trives, afskrækker de andre fra at flytte til 
området. Hvis de i stedet er glade for deres bosætningsvalg er det det, som 
de vil videregive til venner, familie og øvrige netværk. 
 
Flere kommuner arbejder som beskrevet tidligere med tilflytterambassadører 
mv. med henblik på at integrere og fastholde tilflytterne. Kommunernes ini-
tiativer i forhold til tilflytterambassadører eller tilflytterkorps såvel som intro-
duktion til ressourcepersoner eller netværk som tilflytterforeninger er dog re-
lativt nyt og har i flere kommuner næsten udelukkende været rettet mod 
udenlandske tilflyttere.  
 
Vores undersøgelse viser, at en stor del af tilflytterne mener, at det er vigtigt, 
at nogen i lokalområdet tager imod, og at der er behov for en indsats i for-
hold til indenlandske tilflyttere.  
 
Undersøgelsen viser således, at kommunerne er på rette spor ved at arbej-
de med ambassadører, tilflytterkorps mv. og facilitere, at lokale beboere ta-
ger imod og gør en indsats for at integrere tilflytterne. Tilflytterne giver selv 
udtryk for, at det er personer i bosætningsområdet, som bedst har kendskab 
til og bedst varetager opgaven. Indsatsen for kommunen består derfor pri-
mært i at etablere kontakten til ambassadørerne, således at det sikres, at 
nogen i lokalområdet som minimum påtager sig at byde tilflytterne velkom-
men.  
 

Modtagelse og velkomst: kommunerne bør synliggøre tilbud til tilflytterne 
på kommunens hjemmeside og ansætte bosætningskonsulenter, som 
kan besvare spørgsmål forud for flytning. Bosætningskonsulenten bør 
også have en opsøgende indsats, når tilflyttere har bosat sig. Kommunen 
bør desuden sørge for velkomstpakke med bl.a. adgangsbilletter til lokale 
attraktioner, oversigt over sportsklubber, foreninger og andre former for 
aktiviteter, der findes i nærområdet. 



 

17 

Kommunen kan etablere samarbejde med fastboende, som kender bosæt-
ningsområdet godt, men også tilflyttere, som er faldet godt til, kan fungere 
som ambassadører for andre tilflyttere. Det kan også være nyttigt, at kom-
munerne giver tilflytterne mulighed for at mødes, for at snakke sammen om 
deres oplevelser og erfaringer i relation til deres nye bosted såvel som for at 
udvikle netværk. 
 

Service og faciliteter 

Vi har i undersøgelsen spurgt både tilflyttere og fastboende, hvordan hver-
dagen fungerer i forhold til service og faciliteter. Undersøgelsen viser, at der 
grundlæggende er enighed mellem fastboende og tilflyttere i vurderingen af, 
hvilke muligheder og tilbud, såvel som mangler, der er i lokalområdet. 
Der er dog også forskelle, hvor tilflytterne i højere grad end de fastboende 
oplever service og faciliteter som utilstrækkelige. 
 
Survey-besvarelserne viser, at hovedparten af både tilflyttere og fastboende 
mener, at indkøbsmulighederne er tilstrækkelige, mens knap 20 pct. mener, 
de er utilstrækkelige.  
 
Der er forskel mellem de fastboende og tilflytternes oplevelse af børnepas-
ning og skoletilbud i lokalområdet. Mens en stor del af de fastboende mener, 
at der er tilstrækkelige tilbud, angiver et meget mindre andel af tilflytterne, at 
børnepasning og skoletilbud i lokalområdet er tilstrækkelige. 
 
I forhold til jobmuligheder og offentlig transport er det tydeligt, at både tilflyt-
tere og fastboende oplever dette som utilstrækkeligt. På spørgsmålet om 
beskæftigelsesmuligheder svarer mellem 40 og 50 pct. af beboerne i yder-
områderne, at disse er utilstrækkelige. Desuden oplever mere end 1/3 af 
beboerne, at den offentlige transport er mangelfuld. Og både tilflyttere og 
fastboende oplever muligheden for hospitalshjælp som utilfredsstillende. 
 
Både tilflyttere og fastboende er blevet spurgt om, hvor lang afstand de har 
til service og faciliteter. Her viser undersøgelsen, at tilflytterne i højere grad 
end de fastboende oplever, at afstanden til service og faciliteter besværlig-
gør dagligdagen eller er et egentligt problem. 
 
Undersøgelsen viser, at en stor del af både tilflyttere og fastboende oplever 
service og faciliteter som mangelfuld. Undersøgelsen viser samtidig, at mel-
lem 15-22 pct. af både fastboende og tilflytterne har planer om at flytte væk 
og at der er et sammenfald mellem flytteplaner og oplevelsen af mangelfuld 
service. 
 
Det viser, at der i kommunerne er behov for at understøtte service og facilite-
ter som børnepasning, skole, sundhedsfaciliteter og offentlig transport mv. i 
bosætningsområderne, således at beboernes hverdag kan hænge sammen.  
 
Prioritering af den kommunale service bør ske på grundlag af kendskab til 
forskellige bosætningsområder og deres beboere. Her bør der være fokus 

Integration: kommunerne bør etablere samarbejde med lokale ambassa-
dører eller tilflytterkorps om integrationen af tilflyttere. Dette er et vigtigt 
led i forhold til at få tilflytterne til at falde til og føle sig hjemme, og som 
grundlag for yderligere at øge bosætningen. Kommunerne bør også ska-
be mulighed for at tilflyttere kan mødes for at etablere netværk, hvilket 
også kan bidrage til at fastholde tilflytterne. 
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på bosætningsområdernes udviklingspotentiale og ikke blot aktuelle status 
eller situation. 
 
Prioritering indebærer samtidig, at kommunerne i højere grad arbejder med 
forskellige kvaliteter i bosætningsområderne. Identifikation af områdernes 
kvaliteter, identitet og forskellighed, og en formidling af denne til kommunens 
tilflyttere, bør naturligvis ske i samarbejde med de lokale borgere i området.  
 

Helhedsorienterede bosætningsstrategier 

Helhedsorienterede bosætningsstrategier handler om at komme hele vejen 
rundt for bedst muligt at imødekomme de behov, man har som tilflytter.  
Det handler om at formidle information om bosætningsområder, boligtilbud, 
service og faciliteter. Og det handler om indsatser for at tage imod, integrere 
og fastholde tilflyttere. I den sammenhæng er det væsentligt, at man også 
har fokus på beskæftigelsesmuligheder. 
 
Begrænsede beskæftigelsesmuligheder, især for højtuddannede, er en af 
udfordringerne for yderområderne. Vores undersøgelse viser netop, at tilflyt-
terne oplever beskæftigelsesmulighederne som begrænsede og afstanden til 
job og uddannelse som besværlig.  
 
Vores undersøgelse viser samtidig, at der er beskæftigelsesmuligheder i 
yderområderne og behov for at tiltrække arbejdskraft både nu og i fremtiden.  
 
Kommunernes bosætningsstrategi og tilflytterindsats har i flere tilfælde haft 
udgangspunkt i lokale virksomheders behov for arbejdskraft, hvor man især 
har haft fokus på Polen og Tyskland. Kommunerne har i den forbindelse set 
erhvervsforhold og bosætning i sammenhæng og tilrettelagt tilflytterindsat-
sen, så begge forhold tilgodeses. 
 
Vores undersøgelse viser, at der også er behov for at tænke beskæftigel-
sesmuligheder i relation til de tilflyttere, som bosætter sig af andre end jobre-
laterede årsager. Målet i den helhedsorienterede bosætningsstrategi er så-
ledes at tænke velkomst, integration, boligtilbud, lokalsamfund, service og 
beskæftigelse sammen for alle tilflyttere. 
 
 
Som nævnt i det foregående afsnit, bør kommunerne have fokus på bosæt-
ningsområdernes udviklingspotentiale og prioritere ressourcerne i forhold til 
service og faciliteter. Et vigtigt element i en helhedsorienteret bosætnings-
strategi er også at sikre attraktive fysiske rammer for bosætning bl.a. gen-
nem opkøb og nedrivning af forfaldne bygninger og boliger. Og det handler 
ikke mindst om at sikre adgang til naturen og rekreative arealer, som er en 
af yderområderne væsentligste attraktioner. 
 
Helhedsorienterede bosætningsstrategier forudsætter, at der arbejdes på 
tværs af de kommunale forvaltninger såvel som i samarbejde med andre, 

Service og faciliteter: der er behov for, at grundlaget for beslutninger om 
nedskæringer i service og faciliteter som skoler, dagpleje, busdrift mv. er 
baseret på viden om bosætningsområdernes udviklingspotentiale og ikke 
blot aktuelle status eller situation. Kommunerne bør understøtte bosæt-
ningsområder med faciliteter og service, som er nødvendige for at kunne 
tiltrække tilflyttere og give beboerne i området mulighed for at fungere i 
hverdagen.    
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både offentlige og private, aktører. Dette kræver en koordineret indsats af 
institutioner som kommuner, erhvervscentre mv. og lokalsamfund i form af 
virksomheder, foreninger mv. 
 
Vores undersøgelse viser, at nogle kommuner arbejder med netværk og 
sparring omkring strategiplan og konkrete initiativer men også, at der i flere 
tilfælde er behov for bedre organisering og koordinering af bosætningsstra-
tegier. Der er ofte begrænsede ressourcer til arbejdet med bosætningsstra-
tegier, som varetages af få personer, der samtidig kan have svært ved at løf-
te det tværgående samarbejde med andre forvaltninger.  
 

Prioritering af bosætningsindsats 

Vores undersøgelse viser, at langt de fleste fastboende oplever, at tilflytterne 
bidrager positivt til udviklingen af yderområderne, og at de fleste kommuner 
anser bosætning som et udviklingspotentiale.  
 
Undersøgelsen viser, at der er mange gode tiltag i kommunernes arbejde 
med bosætningsstrategier, men også at der er behov for en mere helheds-
orienteret, bedre koordineret og varig indsats. Der er behov for i højere grad 
at arbejde differentieret med målgrupper og tilflytternes forskellige baggrund, 
ønsker og behov.  
 
Det er tydeligt, at samarbejdet omkring bosætningsstrategien er en udfor-
dring for kommunerne. Der er tale om flere komplekse problemstillinger, der 
kræver en tværfaglig tilgang, og stiller krav til organisering, koordinering og 
forankring af indsatsen.  
 
Vores undersøgelse viser, at samarbejdsrelationerne omkring bosætnings-
strategien i mange tilfælde er begrænsede, både internt i kommunen og mel-
lem kommunen og andre instanser. Undersøgelsen viser også, at indsatsen 
ofte er båret af enkeltpersoner og baseret på projektmidler. Der er således 
behov for, i højere grad at prioritere og forankre bosætningsindsatsen, f.eks. 
ved at gøre bosætning til et tema i kommunens planstrategi.  
 
I arbejdet med bosætning i yderområderne er der behov for en vedvarende 
og prioriteret indsats, hvor indsatser for at tiltrække og fastholde tilflyttere 
koordineres. Dette kan være afgørende for, at tilflytterne falder til og ønsker 
at forblive i bosætningskommunen. 
   

 
 

Helhedsorienteret strategi: det er afgørende at kommunerne arbejder 
med både at tiltrække og fastholde tilflyttere i en indsats på tværs af kom-
munale forvaltninger. Det handler om at koordinere indsatsen i forhold til 
tilflytternes hverdagsliv dvs. en indsats i forhold til velkomst, modtagelse 
og integration herunder opmærksomhed på beskæftigelsesmuligheder. 
En helhedsorienteret indsats bør understøtte service og faciliteter i bo-
sætningsområder, sikre attraktive fysiske rammer samt sikre adgang til 
naturen og rekreative arealer mv. 

Prioritering af indsats: der er behov for, at kommunerne arbejder mere 
helhedsorienteret med bosætningsstrategier på tværs af de kommunale 
forvaltninger og i samarbejde med andre relevante aktører. Der er desu-
den behov for forankring af indsatsen og for at prioritere bosætningsind-
satsen ved f.eks. at gøre bosætning til et tema i kommunens planstrategi. 
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Metode 

Undersøgelsen består af tre dele. Den første del beskriver yderområderne 
og deres til- og fraflytning på baggrund af en omfattende database over alle 
flytninger i Danmark i 2002. I denne del redegøres desuden for årsager til 
vandringer til og fra yderområder. Den anden del af undersøgelsen handler 
om tilflytterne og de fastboende i form af deres besvarelser på spørgeske-
maundersøgelserne. Undersøgelsens tredje del beskæftiger sig med kom-
munale bosætningsstrategier og gør rede for, hvilke elementer der indgår i 
og hvordan man arbejder med bosætningsstrategier.  

Del 1: Til- og fraflytning i yderområder samt årsager til 
vandringer 

Del 1 indledes med en karakteristik af befolkningen såvel som tilflyttere og 
fraflyttere i yderområderne. Denne er baseret på en omfattende database 
over alle flytninger i Danmark i 2002. Databasen giver mulighed for at karak-
terisere både befolkningen og tilflyttere til landets yderområder såvel som for 
at identificere forskelle og ligheder mellem yderkommunerne. Databasen gi-
ver desuden mulighed for at karakterisere de tilflyttere, der er flyttet igen ef-
ter 1 år. Databasen indeholder følgende data: 
 
– Person- og husstandsdata for alle flyttende personer i året 2002, samt for 

de personer de boede sammen med hhv. 1.1.2002 og 1.1.2003. Data in-
deholder oplysninger om alder, familiesituation, indkomster, herunder 
overførselsindkomster, uddannelse og fødselssted. Disse data giver mu-
ligheder for at belyse ændringer i husstandene i forbindelse med flytnin-
gen 

– Data om alle de udtrukne personers beskæftigelse og arbejdssted mv. 
hhv. 1.1.2002 og 1.1.2003. Disse data giver mulighed for at belyse æn-
dringer i arbejdssituationen 

– Data om boligsituationen og bostedets urbanisering hhv. 1.1.2002 og 
1.1.2003. Dette giver mulighed for at belyse ændringer i boligsituation og i 
bostedstype. 

– GIS koordinater for bolig- og arbejdsstedsadresser i hhv. 1.1.2002 og 
1.1.2003, samt for fødselssogn. På grundlag af disse kan beregnes flytte-
afstande, ændring i pendlingsafstand og afstand til fødested. 

– Bopæl for de flyttende i 2002 pr. 1.1.2004. Dette gør det muligt at belyse 
om husstanden er flyttet igen i løbet af 2003. 

– En 20 pct. stikprøve af alle personer og husstande i Danmark. Denne kan 
bruges til at belyse befolkningens sammensætning i yderområderne 
sammenlignet med hele landet. 

 
Tilflytterne til yderområderne er defineret som personer, der flyttede til kom-
munerne Bornholm, Lolland, Langeland, Ærø, Tønder, Varde, Ringkøbing-
Skjern, Norddjurs, Samsø, Thisted, Morsø, Lemvigh, Skive, Struer, Vest-
himmerland og Læsø. For at forenkle analysen er disse delt op i nogle yder-
områder: 
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1 Nordvestjylland: Thisted, Morsø, Lemvigh, Skive, Struer, Vesthimmer-
land 

2 Vestjylland: Varde, Ringkøbing-Skjern 
3 Øerne: Langeland, Ærø, Samsø og Læsø 
4 Lollands kommune 
5 Bornholm 
6 Tønder kommune 
7 Norddjurs kommune 
 
Analysen er foretaget på husstandsniveau. Det er antallet af husstande, der 
opgøres. I nogle tilfælde karakteriseres hele husstanden ved data for den 
person i husstanden, der har den højeste indkomst. Det gælder fx alder, ud-
dannelse, beskæftigelse og socialgruppe. Tilflytterne til yderområderne er 
identificeret som husstande, der boede i områderne pr. 1.1.2003, ikke boede 
i samme kommune pr. 1.1.2002, og som er flyttet mere en 50 km. Fraflytter-
ne er tilsvarende defineret, som nogle der er flyttet mere end 50 km væk fra 
deres bosted 1.1.2002. Der sammenlignes med alle husstande, som er flyt-
tet mere end 50 km for at undersøge hvordan tilflytterne til yderområder lig-
ner eller adskiller sig fra andre husstande, som flytter over længere afstan-
de. 
 
Der er i sammenhæng med undersøgelsen udarbejdet en selvstændig rap-
port, som detaljeret redegør for data vedrørende til- og fraflytning i yderom-
råderne. Rapporten har titlen Yderområderne og deres til- og fraflytning og 
kan downloades fra http//www.sbi.dk. 

Del 2: Spørgeskemaundersøgelse med tilflyttere og fastboende 

Undersøgelsens anden del består af en internetbaseret spørgeskemaunder-
søgelse med tilflyttere såvel som fastboende. Baggrunden for at gennemføre 
spørgeskemaundersøgelse med både tilflyttere og fastboende er dels at un-
dersøge erfaringerne med at bosætte sig på landet dels at opnå viden om at 
bo i yderområder og de forandringer der sker, når der kommer tilflyttere. 
Formålet er også at få indblik i de fastboendes og tilflytternes oplevelse af 
hverdagen i yderområder: om børnepasning og skoletilbud, læge- og hospi-
talshjælp, om boligerne og omgivelserne og om jobmuligheder og offentlig 
transport. På baggrund af svarene er det muligt at belyse, hvordan hverda-
gen fungerer i forhold til forskellige former for service og tilbud i lokalområ-
det. Sammenligning af svarene fra fastboende og tilflyttere giver indblik i fæl-
les og forskellige oplevelser. Der vil være færre servicetilbud i landdistrikter 
sammenlignet med landsbyer, hvorfor der er lagt vægt på forskelle, der kan 
være i oplevelsen af at bo i forskellige typer områder. Tilsvarende forventes 
bosætning af tilflyttere at skabe større forandring i landdistrikter og landsbyer 
sammenlignet med de mindre byer. Tilflytterne spørges om, hvorfor de valg-
te at flytte, hvor de er flyttet fra og hvor de valgte at bosætte sig. I forhold til 
de fastboende spørges til deres oplevelse af, på hvilken måde tilflytterne på-
virker og forandrer yderområderne. For både tilflyttere og fastboende under-
søges desuden, hvilken bolig de bor i og hvordan de vurderer boligsituatio-
nen bl.a. omfanget af tomme og forfaldne boliger. 
 
Velkomst og integration af tilflytterne såvel som samvær og relationer mel-
lem tilflyttere og fastboende er omdrejningspunkt i undersøgelsen. For så 
vidt angår de fastboende belyses, om og i givet fald, hvad de har gjort for at 
byde tilflyttere velkommen. Tilflytterne er tilsvarende spurgt om, hvordan de 
er blevet modtaget af naboer og andre beboere i bosætningsområdet. Der 
spørges også til, hvorvidt og i givet fald, hvordan tilflytterne blev modtaget af 
kommunen. Surveyen giver desuden svar på, hvorvidt tilflytterne og fastbo-
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ende deltager i det lokale foreningsliv, hvilke relationer de har til naboer mv. 
og hvorvidt de laver forskellige aktiviteter sammen. Både tilflyttere og fast-
boende er blevet spurgt, hvordan de trives og om de føler sig hjemme i lo-
kalområdet. De er også blevet spurgt, hvorvidt de har planer om af flytte 
væk. 

Udvælgelse af respondenter samt registerdata 
Ved hjælp af Danmarks Statistik er udtrukket et repræsentativt udsnit af hhv. 
tilflyttere og fastboende. Tilflytterne er defineret som personer, som boede i 
de udvalgte områder pr. 1.1.2009, men ikke boede i nogen af de udvalgte 
områder pr 1.1.2007 og som dengang boede i en anden region (defineret 
som en flytning på mere end 50km). Tilflytterne er udvalgt i forhold til at have 
boet i området tilstrækkelig længe til at være faldet til og integreret i deres 
bosætningsområde. De fastboende er afgrænset til personer, der har boet i 
områderne (på adressen) i 10 år og har således oplevet de forandringer, 
som tilflytning og bosætning giver anledning til. Danmarks Statistik har ud-
sendt breve til 2.500 fastboende såvel som 2.500 tilflyttere. Brevene er sendt 
til den ældste person i husstanden, men i brevet er oplyst, at det er frivilligt 
hvem af husstandens voksne personer, der besvarer surveyen. For at øge 
deltagelsen i undersøgelsen, har Danmarks Statistik sendt rykkerskrivelse 
såvel som ringet til respondenter for at bede dem deltage i surveyen.   
 
Spørgeskemaundersøgelsen med tilflyttere og fastboende er gennemført 
som et internetbaseret survey. De udvalgte deltagere i spørgeskemaunder-
søgelsen er personer, som er bosat i det som Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet definerer som 'yderkommuner' (16 i alt). Det er følgende kommuner: 
Thisted, Morsø, Lemvig Struer, Vesthimmerland, Skive, Ringkøbing-Skjern, 
Varde, Tønder, Langeland, Ærø, Lolland, Norddjurs, Samsø, Læsø, Born-
holm, jf. Figur 1. Der er udvalgt deltagere, som er bosat i områdetyperne 
mindre by (1.000-5.000 indb.), landsby (200-999 indb.) og landdistrikt (200 
indb. eller derunder). 
 

Figur 1. Yderkommuner fra Landdistriktsredegørelse 2007, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

 
I alt har 916 tilflyttere (ca. 35 pct.) hhv. 763 fastboende (ca. 30 pct.) besvaret 
spørgeskemaet. Internetbaserede surveys forudsætter adgang til computer 
og internet, som kan være en forklaring på den forholdsvis lave svarprocent.  
 
Danmarks Statistik har tilvejebragt registerdata for tilflyttere og fastboende, 
hvilket giver mulighed for at undersøge forskelle for både tilflyttere og fast-
boende i forhold til køn, alder, familietype, socialgruppe og uddannelsesni-
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veau såvel som områdetype, dvs. om man bor i en mindre by, i en landsby 
eller i et landdistrikt.  
 
En analyse af sammensætningen af svarpersonerne med hele udvalgspopu-
lationen viste, at der især var to parametre, hvor svarpopulationen afveg fra 
udvalgspopulationen. Det ene var familietype, hvor par svarede oftere end 
enlige. Det andet var socioøkonomisk gruppe, hvor beskæftigede – især de 
med højere indkomst – i højere grad har svaret end de øvrige. Der er derfor 
foretaget en vægtning af svarene, således at svarene fra de underrepræsen-
terede grupper vægtes op og de overrepræsenterede ned. Ved vægtningen 
er anvendt en metode, hvor der først vægtes efter familietype. Dernæst un-
dersøges, hvor skæv fordelingen blandt svarerne er mht. socioøkonomisk 
gruppe, som anvendes til at korrigere vægtene (se bilag 2 for yderligere for-
klaring af vægtede data). I behandling af de kvantitative data er anvendt de-
skriptiv og multivariat statistisk analyse. 

Del 3: Kommunale bosætningsstrategier 

Denne tredje del af undersøgelsen har til formål at få indblik i kommunernes 
prioritering af og arbejde med bosætningsstrategier og indsatser i forhold til 
at tiltrække og fastholde tilflyttere. Der er udsendt spørgeskema til alle 16 
yderkommuner, som indgår i undersøgelsen og giver et overblik over virke-
midler og organisering af kommunale bosætningsstrategier. Her er spurgt 
om, hvorvidt man i kommunen har udarbejdet en bosætningsstrategi eller til-
tag, der har til formål at tiltrække tilflyttere. Der er desuden spurgt til, hvilke 
elementer der indgår i strategien, hvordan kommunen modtager tilflyttere og 
arbejder med at fastholde dem. I den mail baserede rundspørge er også 
spurgt, om kommunen har samlet op på erfaringer med kommunale bosæt-
ningsindsatser eller andre tiltag i forhold til tilflyttere og bosætning.   
 
I undersøgelsen sammenfattes kommunernes besvarelser og der indgår en 
vurdering af konkrete bosætningsstrategier i tre udvalgte kommuner nemlig 
Bornholm, Ringkøbing-Skjern og Tønder. Vurderingen og analysen af bo-
sætningsstrategierne er baseret på interview med centrale personer og på 
studier af dokumenter. Bilag 3 indeholder en grundig beskrivelse af delele-
menterne i de tre kommuners bosætningsstrategier. Bilag 4 er en oversigt 
over spørgsmål til- og besvarelser fra alle kommuner vedrørende strategier 
for tiltrækning og fastholdelse af tilflyttere i yderområderne. 

Rapportens opbygning 
Rapporten indledes med en beskrivelse af baggrunden for undersøgelsen 
og sammenfatning af undersøgelsens resultater. Herefter følger et afsnit 
med anbefalinger til bosætningsstrategier og endelig et afsnit hvori redegø-
res for projektets metode.  
 
Rapporten er herefter inddelt i fem afsnit. Det første afsnit giver en karakteri-
stisk af yderområderne og deres til- og fraflytning. I afsnit to beskrives årsa-
ger til vandringer til og fra yderområder. Afsnit tre og fire er baseret på be-
svarelser i spørgeskemaundersøgelserne med tilflyttere og fastboende. Te-
ma for afsnit tre er 'forandring' og handler om, hvordan hverdagen fungerer i 
yderområder såvel som hvordan tilflytterne påvirker yderområder. Afsnit fire 
har fokus på spørgsmålet om tilflytternes integration og på beboernes til-
knytning til bosætningsområdet og eventuelle planer om at flytte væk.  
 
Rapportens femte afsnit beskriver kommunernes tiltag i forhold til bosæt-
ningsstrategier eller måder at tiltrække tilflyttere. I afsnittet redegøres for tre 
udvalgte kommunernes arbejde og erfaringer med bosætningsstrategier.  
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Bagerst i rapporten er en række bilag. Bilag 1 indeholder en karakteristik af 
de tilflyttere og fastboende, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelse i 
forhold til alder, uddannelsesniveau, socialgruppe, familietype, køn mv. I bi-
lag 2 redegøres for metodiske forhold vedr. undersøgelsen bl.a. bortfald og 
vægtning af surveydata. Bilag 3 rummer en detallieret beskrivelse af delele-
menterne i bosætningsstrategier i Bornholm, Ringkøbing-Skjern og Tønder 
kommuner. I bilag 4 kan findes en oversigt over spørgsmål til- og besvarel-
ser fra alle kommuner i yderområderne, mens bilag 5 hhv. bilag 6 viser 
spørgsmålene i surveys med tilflyttere og fastboende. 
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Del 1: Til- og fraflytning 
i yderområder samt 
årsager til vandringer 
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Yderområderne og deres til- og fraflytning 

Udviklingen i Danmark har i de sidste 30 år været karakteriseret ved en cen-
tralisering af den økonomiske aktivitet omkring Hovedstaden og Østjylland. 
Yderområderne er i de fleste tilfælde dele af landet, som ligger længst væk 
fra disse økonomiske og befolkningsmæssige vækstcentre. Det er kommu-
ner, som i nogle tilfælde bærer præg af både økonomisk og befolknings-
mæssig tilbagegang. 
 
Denne udvikling er ikke begrænset til Danmark, mes ses i udpræget grad i 
andre dele af Vesteuropa, hvor flyttebevægelserne helt overvejende er fra 
land til by. Fraflytning har således karakteriseret yderområder gennem læn-
gere tid og generelt affolkes landområderne som følge af, at fraflytningen 
overstiger tilflytningen. Dette gør sig også gældende i de nordiske lande og 
herunder i Danmark som påvist af bl.a. Andersen, 2008; Milbourne, 2007, og 
Philip & Shucksmith, 2003. 
 
I Danmark har andelen af befolkningen, der flytter årligt, været omtrent kon-
stant over de sidste 20 år. En nyere dansk undersøgelse (Ærø et al., 2005) 
viser, at i gennemsnit flytter 17 pct. af befolkningen om året, men mobiliteten 
falder markant med alderen. Mobiliteten er høj blandt de unge, hvor der i al-
dersgruppen 19-25 år i gennemsnit er 43 pct., der flytter per år. Denne høje 
mobilitet falder imidlertid med alderen, og til sammenligning er der kun 7 pct. 
i aldersgruppen 40-49 år der flytter årligt og kun 3 pct. af personer i alders-
gruppen over 50 år. 
 
Til trods for at flyttestrømmen overvejende går fra frem for til yderområderne, 
er der tilflyttere som bosætter sig i yderområderne og som kan bidrage til 
yderområdernes fremtidige udvikling (Nørgaard, 2009 & 2010). I nogle om-
råder har tilflytning endog opvejet fraflytningen og derved stabiliseret befolk-
ningsgrundlaget (Steenbekkers et al., 2008).  
 
Tilflytning udgør et potentiale for udvikling i hvilken forbindelse det er nyttigt 
at have kendskab til, hvem tilflytterne er, bl.a. hvordan de kan karakteriseres 
i forhold til alders- og familiesammensætning samt i relation til uddannelse, 
beskæftigelse mv. I dette afsnit beskrives både befolkningen og tilflyttere til 
landets yderområder og desuden præsenteres forskelle og ligheder mellem 
yderkommunerne. Afsnittet indeholder også en karakteristik af de tilflyttere, 
der er flyttet igen efter 1 år og sammenligner på forskellige måder gruppen 
af tilflyttere med gruppen af fraflyttere. 

Befolkningen i yderområderne 

I de kommuner, som er inkluderet i vores definition af yderområderne bor 
der ca. 250.000 husstande, hvilket udgør ca. 8 pct. af samtlige husstande i 
Danmark. En langt større del (20 pct.) af de husstande, som bor i landsbyer 
og landdistrikter er bosat i yderområderne. 
  
Bopælsadresserne i landet er opdelt efter urbaniseringsgrad på følgende 
måde: 
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1 Tætbyområder: sogne i centrale byområder af byer, hvor andelen af eta-
geboliger er større end 40 pct. og andelen af boliger opført før 1950 er 
over 60 pct. 

2 Forstæder: andre sogne i byer med tætbyområder + forstadskommuner  
3 Mellemstore byer: Andre byer > 10.000 indbyggere 
4 Mindre Byer 1.000-10.000 
5 Landsbyer 200-1.000 
6 Landdistrikter (under 200 indbyggere i bymæssig bebyggelse) 
 
I Tabel 1 er husstandene i yderområderne fordelt på denne urbaniseringsva-
riabel. 

Tabel 1. Husstande i yderområder fordelt på urbaniseringsgrad (pct.), sammenlignet med hele landet, 
samt andelen af husstande med forskellig urbaniseringsgrad, som bor i yderområderne. 

Urbaniseringsgrad Yderområder Hele landet 

Andel i yderom-

råderne (pct.) 

Tætby  23 0 

Forstad  23 0 

Mellemstor by 18 17 9 

Mindre by 29 15 15 

Landsby 10 4 20 

Landdistrikt 44 18 20 

Total 100 100 8 

 
Her ses det, at mere end 40 pct. af husstandene i yderområderne bor i land-
distrikter, dvs. steder, hvor antallet af beboere i bymæssig bebyggelse er 
mindre end 200. For hele landet er det mindre end 20 pct. Mere end 20 pct. 
af de husstande, som på landsplan bor på landet, er bosiddende i yderom-
råderne. Disse har derfor en meget betydelig del af landbefolkningen. 10 
pct. af husstandene i yderområderne bor i landsbyer med mellem 200 og 
1.000 beboere. Desuden bor næsten 30 pct. i mindre byer op til 10.000 ind-
byggere. Kun små 20 pct. bor i større byer med mere end 10.000 beboere, 
hvor det i hele landet er to ud af tre, som bor i sådanne eller mere urbanise-
rede områder. 
 
Kommunerne i de forskellige yderområder er opdelt i forskellige grupper ef-
ter geografisk beliggenhed. I Tabel 2 er husstandene i disse grupper af 
kommuner fordelt på urbaniseringsgrad.  

Tabel 2. Husstandene i forskellige yderområder fordelt på urbaniseringsgrad (pct.) 

  Mellemstor by Mindre by Landsby Land Total Antal husstande 

Nordvestjylland 17 26 8 49 100 98.840 

Vestjylland 16 37 5 42 100 50.825 

Øerne   19 12 69 100 13.595 

Lolland 34 22 7 38 100 27.440 

Bornholm 5 21 20 54 100 18.345 

Tønder   62 14 24 100 21.700 

Norddjurs 49 11 18 23 100 20.265 

Total 18 29 10 44 100 251.010 

 
Det er især på øerne (Langeland, Ærø, Læsø og Samsø) og på Bornholm, at 
mange bor i landdistrikter. På Bornholm og i Norddjurs bor der desuden rela-
tivt mange i landsbyer. Samtidigt er der imidlertid også mange i Norddjurs, 
der bor i byer, hvilket også gælder for Lolland, Tønder og Vestjylland.  



 

31 

Alders- og familiesammensætningen 
Som det ses af tabel 3 har husstandene i yderområderne en del flere ældre 
end gennemsnittet for hele landet. Lidt mere end hver tiende husstand i 
yderområderne består af pensionister. 

Tabel 3. Husstande fordelt på aldersgrupper i yderområderne (pct.) og hele landet (Alder for den per-
son, der har højest indkomst). 2003 

Aldersgruppe Yderområder Hele landet Overrepræsentation 

18-24 år 13 16 -17 

25-34 år 22 29 -24 

35-49 år 31 28 11 

50-66 år 23 19 22 

67 og derover 11 8 27 

Total 100 100  

 
Der er også en væsentlig overrepræsentation af husstande i aldersgruppen 
50-66 år. Unge familier under 35 år er underrepræsenteret. Overrepræsen-
tationen angiver, hvor mange procent flere en gruppe udgør i yderområder-
ne sammenlignet med hele landet 

Tabel 4 Husstande fordelt på 'livscyklusgrupper' (pct.) i yderområderne sammenlignet med hele landet 
2003 

 Yderområder Hele landet Overrepræsentation 

Unge enlige <30 år 11 14 -24 

Unge par <30 år 7 8 -14 

Småbørnsfamilier (yngste barn <7 år) 12 13 -1 

Storbørnsfamilier (yngste barn >6 år) 14 10 35 

Midaldrende enlige (30-60 år) 15 15 1 

Midaldrende par (30-60 år) 16 13 18 

Ældre par (>60 år) 5 3 41 

Ældre enlig (>60 år) 9 7 31 

Sammensatte husstande 11 16 -33 

Total 100 100  

Overrepræsentationen angiver, hvor mange procent flere en gruppe udgør i yderområderne sammenlignet med hele 

landet. 

 
Som det ses af tabel 4, er det især unge enlige og par uden børn, der er un-
derrepræsenterede i yderområderne. Foruden de ældre er børnefamilier 
med børn over 6 år imidlertid også overrepræsenteret i yderområderne. Ca. 
hver fjerde husstand i yderområderne har børn. 

Uddannelse, beskæftigelse og sociale ydelser 
Yderområderne er domineret af husstande, hvor personen med højest ind-
komst har en erhvervsuddannelse. Tabel 5 viser uddannelsesniveauet for 
personer bosat i yderområder sammenlignet med landsgennemsnit. Tabel-
len viser desuden, hvorvidt der er en overrepræsentation af personer med 
forskellige uddannelsesmæssig baggrund. Som det ses, er der få, der har en 
videregående uddannelse, og andelen er langt mindre end på landsplan. 13 
pct. har en mellemlang uddannelse, og dette svarer næsten til hele landet. 
Næsten 40 pct. af personer bosat i yderområderne er helt uden uddannelse, 
men andelen er også stor på landsplan.  
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Tabel 5. Uddannelsesniveauet hos den person i husstanden, der har højest indkomst 2003 (fordeling 
pct.) 

 Yderområder Hele landet Overrepræsentation 

Videregående uddannelse 4 10 -59 

Mellemlang uddannelse 13 14 -12 

Andre erhvervsuddannelser 44 39 14 

Kun studentereksamen 2 4 -46 

Kun grundskole 37 32 14 

Total 100 100  

Husstandene er karakteriseret ved uddannelsesniveauet for den person i husstanden, som har den højeste ind-
komst. Overrepræsentationen angiver, hvor mange procent flere en gruppe udgør i yderområderne sammenlignet 
med hele landet 

Udover fordeling af uddannelsesniveau og forskelle mellem yderområder og 
hele landet indgår der også i vores undersøgelse data for både tilflyttere og 
fraflyttere i yderområderne. Disse data viser, at andelen af tilflyttere med en 
videregående uddannelse er langt højere sammenlignet med personer og 
husstande som fraflytter yderområderne (jf. baggrundsrapport med titlen: 
Yderområderne og deres til- og fraflytning).  
 
Tabel 6 viser, at andelen af husstande i yderområderne hvor der mindst en 
person, som er i beskæftigelse er mere end 60 pct., hvilket svarer til lands-
gennemsnittet. Tabellen viser husstande opdelt i socialgrupper og det ses, 
at yderområderne især afviger ved at have flere pensionister – både alders- 
og førtidspensionister. Der er desuden lidt flere kontanthjælpsmodtagere, 
men disse udgør kun 4 pct. af husstandene. Der er 6 pct. studerende, men 
dette er væsentligt færre end landsgennemsnittet. 

Tabel 6. Husstandene opdelt i socialgrupper (pct.) baseret på status for den person i husstanden, som 
har højest indkomst 2003 

 Yderområder Hele landet Overrepræsentation 

Førtidspensionister 6 4 41 

Kontanthjælpsmodtagere mv. 4 4 11 

Folkepensionister 13 10 29 

Arbejdsløse mv. 7 6 13 

Studerende 6 12 -48 

Beskæftigede 62 62 0 

Andre 2 2 -6 

Total 100 100  

Overrepræsentationen angiver, hvor mange procent flere en gruppe udgør i yderområderne sammenlignet med hele 
landet. Tabellen angiver hele tal hvilket er årsag til, at der er en overrepræsentation af f.eks. antallet af kontant-
hjælpsmodtagere i yderområder til trods for, at andelen svarer til landsgennemsnittet.  

Forskelle mellem yderområderne  
Der er store regionale forskelle i forhold til befolkningens uddannelsesni-
veau, socio-økonomiske status mv. Et af yderområderne, Lolland, skiller sig 
væsentligt fra de øvrige. Her er der kun 50 pct., der er i beskæftigelse, jf. ta-
bel 7. Samtidigt er det i alt 28 pct., som er på enten førtidspension, kontant-
hjælp eller dagpenge mod 18 pct. for gennemsnittet af kommuner i yderom-
råderne. Øerne har også lidt færre beskæftigede (58 pct.), men det skyldes 
primært, at der er flere folkepensionister. 
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Tabel 7. Husstande i de enkelte yderområder karakteriseret ved andelen over 50 år og ved fordeling på 
beskæftigelsesstatus (pct). 

  

Andel 50+ 

år 

Andel uden 

arbejde Pensionister Studerende Beskæftigede 

Nordvestjylland 32 17 13 7 63 

Vestjylland 33 12 13 5 69 

Øerne 45 20 19 2 58 

Lolland 36 28 15 6 50 

Bornholm 34 19 10 7 60 

Tønder 31 18 11 7 62 

Norddjurs 32 19 13 6 61 

Total 34 18 13 6 62 

Uden arbejde betyder, at den person i husstanden, der har højest indkomst er enten førtidspensionist, på kontant-
hjælp eller på dagpenge. Overrepræsentation er den procentdel, som andelen i det enkelte område er større end 
gennemsnittet for områderne. 

Omfanget af til- og fraflytning fra yderområderne 

I denne del af undersøgelsen er set på hvor mange og hvilke husstande, der 
flytter til yderområderne fra andre kommuner. Undersøgelsen indeholder tal 
på husstande som er flyttet mindst 50 km for at undgå, at lokale flytninger 
kommer til at præge resultaterne. I Tabel 8 er tilflytterne til steder med for-
skellig grad af urbanisering sammenlignet med den tilsvarende fraflytning og 
med befolkningens fordeling på urbanisering. Desuden er beregnet flytte-
overskuddet, dvs. forskellen mellem til- og fraflytning, og hvor stort et relativt 
befolkningstab dette afstedkommer for områderne. 

Tabel 8. Antal tilflyttende husstande til yderområderne i 2002. Husstande som kommer fra andre kom-
muner og er flyttet mere end 50 km, sammenlignet med den tilsvarende fraflytning og befolkningen 

 Mellemstor by Mindre by Landsby Land Total 

Antal tilflyttende husstande 869 1.409 603 2.645 5.526 

Fordeling af do (pct.) 16 26 11 48 100 

Ford. af fraflyttere (pct.) 17 28 10 45 100 

Befolkning i yderområderne 18 29 10 44 100 

Flytteoverskud - antal husst. -274 -457 -43 -388 -1162 

Flytteoverskud pct. af befolkn. -3,0 -3,2 -0,9 -1,8 -2,3 

 
Som det ses flyttede i alt ca. 5.500 husstande til yderområderne i 2002. 
Knap halvdelen flyttede til landdistrikter, 11 pct. flyttede til landsbyer, 26 pct. 
til mindre byer og 16 pct. til større byer. 
 
I alt var der ca. 1200 flere fraflyttere (husstande) end tilflyttere til områderne, 
svarende til et flytteunderskud på 2,3 pct. af husstandene i områderne. Der 
er ikke helt samme negative udvikling, når man ser på antallet af personer, 
da der er relativt flere enlige blandt fraflytterne og færre børnefamilier. 
 
Flytteunderskuddet varierer imidlertid mellem steder med forskellig urbanise-
ring i yderområderne. Den største nettofraflytning finder sted fra byerne, 
mens især landsbyerne, men også landdistrikterne har et relativ lille flytteun-
derskud. Situationen er imidlertid en del forskellig i de forskellige yderområ-
der, som det fremgår af tabel 9. 
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Tabel 9. Tilflytternes (husstande) fordeling på urbanisering (pct.) i de forskellige yderområder og flytte-
underskuddet set i forhold til befolkningen 2002, samt den beregnede gennemsnitlige flytteafstand i km. 

 

Mellemstor 

by 

Mindre 

by Landsby Land Total 

Antal 

husst. 

Gns. flytteaf-

stand*) km 

Fordeling af til-

flyttere       

 

Nordvestjylland 16 22 8 53 100 1.899 178 

Vestjylland 15 37 5 43 100 1.045 162 

Øerne  13 14 73 100 422 123 

Lolland 22 17 7 54 100 729 169 

Bornholm 6 23 22 48 100 606 320 

Tønder  60 17 24 100 439 175 

Norddjurs 52 4 21 24 100 386 166 

Alle 16 26 11 48 100 5.526 184 

Flytteoverskud i pct. af befolkning      

Nordvestjylland -2,6 -2,8 -3,1 -2,8 -2,8   

Vestjylland -2,2 -1,5 -1,3 -2,1 -1,8   

Øerne  -1,0 0,6 1,4 0,8   

Lolland -5,4 -3,0 -0,5 4,3 -0,9   

Bornholm -7,9 -0,4 2,2 -5,2 -2,9   

Tønder  -7,3 -0,5 -2,3 -5,1   

Norddjurs -1,7 -5,0 0,0 -0,9 -1,6   

*) Flytteafstandene er ved hjælp af GIS koordinater beregnet som fugleflugtsafstanden mellem bopæl før og efter 
flytning. Ved flytning mellem landsdelene er den beregnet som afstand til og fra bro/færgested på hver side af disse. 
Dette gælder dog ikke for tilflytning til Øerne, hvor flytteafstanden derfor kan være undervurderet. 

Tabellen viser, at Tønder kommune er det område, der har haft den største 
nettofraflytning, og det skyldes især en fraflytning fra Tønder by. Også Nord-
vestjylland og Bornholm har haft relativ stor fraflytning. På Bornholm er det 
især Rønne, som mister befolkning, men også landdistrikterne. I Nordvestjyl-
land er det stort set alle urbaniseringstyper, som mister lige meget. Nord-
djurs og Vestjylland har begge haft et samlet nettotab på mellem 1,5 og 2 
pct. I Norddjurs er det især i de mindre byer, mens det i Vestjylland er spredt 
over alle urbaniseringsgrader. Lolland og øerne adskiller sig ved at være ha-
ve haft en nettotilflytning til landsbyerne og landdistrikterne. Samtidig er der 
imidlertid på Lolland en stor fraflytning fra Nakskov, således at det samlet 
set bliver et lille nettotab. Øerne har haft en lille nettogevinst i 2002. 
 
Det fremgår af tabellen, at tilflytterne i gennemsnit flyttede 184 km til yder-
områderne – altså væsentligt mere end den minimumsafstand på 50 km, der 
er anvendt til at udvælge tilflytterne. Bornholm skiller sig ud ved at flytteaf-
standene er væsentligt højere end for de øvrige. Den beregnede flytteaf-
stand til Øerne er mindre end for de øvrige, men det kan skyldes bereg-
ningsmetoden, jvf. note til tabellen. 

Varige og ikke-varige tilflyttere 
Nogle husstande – især unge - flytter ofte indtil de finder en mere permanent 
bolig. Man kunne også forestille sig, at en del af de husstande, som flytter til 
yderområderne af forskellige grunde starter med at bo i en ikke-permanent 
bolig, dels fordi de kan være usikre på, om de vil blive i området, dels fordi 
de ikke i første omgang har fundet den rigtige bolig. Der er også en del per-
soner og husstande, som kun bor i yderområderne i en kortere periode for at 
varetage et midlertidigt job eller for at gennemføre en uddannelse – fx på en 
højskole. Tabel 10 viser andelen af tilflyttere som er forblevet hhv. har forladt 
kommunen i løbet af 1 år. 
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Tabel 10. Tilflyttere til yderområderne i 2002 fordelt på andelen, som ikke er flyttet igen i 2003, andelen 
som er flyttet til ny adresse i samme kommune, og andelen som er flyttet ud af kommunen (pct.). 

 Flyttet igen 2003? 

 Ikke flyttet Flyttet Total 

Forblevet i samme kommune 52 26 77 

Forladt kommunen inden 1.1. 2004  23 23 

Total 52 48 100 

 
Tabel 10 viser, at næsten halvdelen af tilflytterne til yderområderne flytter ret 
hurtigt igen, og næsten hver fjerde har forladt kommunen igen i det efterføl-
gende år. Dette viser, at en ret stor del af tilflytterne vælger at fraflytte deres 
bosætningskommune. 

Tabel 11. Tilflyttere til forskellige yderområder fordelt på, om de er flyttet igen i 2003 (pct.). 

  Ikke flyttet 

Flyttet i 

kommune 

Flyttet fra 

kommune   

Nordvestjylland 56 21 24 100 

Vestjylland 56 18 26 100 

Øerne 62 16 22 100 

Lolland 68 13 19 100 

Tønder 54 21 24 100 

Norddjurs 56 20 25 100 

Bornholm mangler pga. fejl i datamaterialet 

Som det ses af tabel 11 er det i Vestjylland og Norddjurs, at flest tilflyttere 
forlader kommunen igen inden der er gået et år. 

Tilflyttere og fraflyttere 
De tilflyttende familier til yderområderne har en noget anderledes sammen-
sætning end både fraflytterne og andre flyttende husstande over mere end 
50 km. Dette fremgår af tabel 12. 

Tabel 12 Tilflyttende husstande til yderområderne fordelt på livsfase (pct.) sammenlignet med fraflytter-
ne og alle flyttende og befolkningen i yderområderne 2002. Desuden vises andelen (pct.) af tilflytterne, 
som ikke flytter fra kommunen igen i løbet af 2003. 

 

Til-

flyttere 

Fra-

flyttere 

Nettotil-

flytning 

antal hus-

stande 

Alle flyt-

tende > 

50 km 

Befolk-

ning i 

yderom-

råder 

Andel af 

tilflyttere 

som 

forbliver 

Unge enlige <30 år 11,3 21,4 -807 18,2 11 71 

Unge par <30 år 13,2 14,5 -240 15,3 7 68 

Småbørnsfamilier (yngste barn <7 år) 12,5 7,8 169 10,0 12 86 

Storbørnsfamilier (yngste barn >6 år) 9,0 6,0 96 6,0 14 80 

Midaldrende enlige (30-60 år) 11,8 7,2 171 8,5 15 82 

Midaldrende par (30-60 år) 11,6 6,4 213 8,2 16 85 

Ældre par (>60 år) 3,6 1,7 85 2,0 5 96 

Ældre enlig (>60 år) 4,5 2,9 55 2,8 9 93 

Sammensatte husstande* 22,5 32,1 -903 29,1 11 68 

Total 100 100 -1162 100 100 77 

*) Husstande, hvor flere bor sammen, fx ved deling af bolig, hos forældre, kollegier, højskoler og pleje-

hjem. Oftest er det de unge. 

 
Tabellen viser, at tilflytterne oftere er ældre og sjældnere unge enlige, og de 
unge forlader ofte kommunen igen i løbet af det efterfølgende år. Der er og-
så relativt flere børnefamilier og midaldrende enlig og par uden børn. Ser 
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man på det reelle antal flyttede husstande, så er der især en fraflytning af 
unge (og sammensatte husstande, der kan være samboende eller beboere 
på højskoler ol). Derimod var der rent faktisk en nettotilflytning i 2002 af alle 
de øvrige familietyper. Det er især fra landdistrikter og landsbyer, at der er 
en fraflytning af unge, mens der er relativt flere børnefamilier blandt tilflytter-
ne til landsbyerne og færre til byerne. Især de mindre og mellemstore byer 
har et større tab af børnefamilier, jf. baggrundsrapport med titlen Yderområ-
derne og deres til- og fraflytning.  
 
Data viser, at tilflytterne til yderområderne oftere har en højere uddannelse 
end fraflytterne og også lidt oftere en erhvervsuddannelse. En af årsagerne 
til dette kan være, at unge uden uddannelse fralytter fra områderne til ud-
dannelsesstederne for senere at vende tilbage med en uddannelse. På trods 
af et generelt flytteunderskud har områderne et overskud af tilflyttende med 
højere uddannelse, men underskud mht. mellemlange uddannelser og er-
hvervsuddannelser. Det ser desuden ud til, at de uddannede lidt oftere for-
bliver i kommunen end de ikke-uddannede. Sammenlignet med alle flyttende 
mere end 50 km har tilflytterne til yderområderne imidlertid lidt sjældnere vi-
deregående uddannelse og lidt oftere en erhvervsuddannelse. I forhold til 
befolkningen i områderne har tilflytterne generelt højere uddannelse.  

Beskæftigelse og sociale ydelser 
Tilflytterne til yderområderne afviger først og fremmest fra fraflytterne ved at 
der er væsentligt færre studerende end blandt fraflytterne, jf. tabel 13. 

Tabel 13. Tilflyttende husstande til yderområderne fordelt på beskæftigelsessituation / socialgruppe 
(pct.) sammenlignet med fraflytterne, alle flyttende > 50 km og befolkningen i yderområderne 2002. 
Desuden vises andelen (pct.) af tilflytterne, som ikke flytter fra kommunen igen i løbet af 2003. 

 

Til-

flyttere 

Fra-

flyttere 

Nettotil-

flytning 

antal hus-

stande 

Alle flyt-

tende > 

50 km 

Befolk-

ning i 

yderom-

råder 

Andel af 

tilflyttere 

som 

forbliver 

Førtidspensionister 6 4 50 3 6 87 

Kontanthjælp 7 5 21 5 4 68 

Folkepensionister 9 5 168 5 13 94 

Dagpenge 11 9 33 8 7 75 

Studerende 13 28 -1172 26 6 68 

Beskæftigede 51 45 -239 49 62 78 

Andre 4 4 -29 4 2 70 

Total 100 100 -1162 100 100 77 

Husstandene er karakteriseret ved status for den person, der har højest indkomst. 

Relativt set er der flere i beskæftigelse blandt tilflytterne end blandt fraflytter-
ne, men i absolutte tal er der en nettofraflytning af beskæftigede. Yderområ-
derne har desuden en nettotilflytning af husstande udenfor arbejdsmarkedet 
– især af folkepensionister (inkl. efterløn), men også en del førtidspensioni-
ster, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse på dagpenge. De mest stabile 
tilflyttere er pensionisterne (både alders- og førtidspensionister). Kontant-
hjælpsmodtagere og studerende flyttede oftere ud af kommunen igen i løbet 
af et år. Tilflytningen afviger imidlertid ikke meget fra alle flyttende mere end 
50 km.  Der er færre studerende, mens alle de øvrige grupper – også de be-
skæftigede – er lidt overrepræsenterede. Sammenlignet med befolkningen i 
områderne er der færre beskæftigede og flere udenfor arbejdsmarkedet – 
dog færre folkepensionister. 
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Opsamling 

Dette afsnit har givet en karakteristik af befolkningen såvel som af tilflyttere 
og fraflyttere i yderområderne. I afsnittet er desuden undersøgt og beskrevet 
forskelle mellem yderkommunerne.  
 
Dataanalysen viser, at størstedelen af befolkningen i yderområderne er bo-
sat i landdistrikter med under 200 indbyggere, men også at der er forskelle 
mellem forskellige yderområder. 
  
Analysen viser desuden, at der er flere ældre i yderområderne end gennem-
snittet for hele landet og at lidt mere end hver tiende husstand i består af 
pensionister. Der er også en væsentlig overrepræsentation af husstande i 
aldersgruppen 50-66 år, mens unge familier under 35 år er underrepræsen-
teret sammenlignet med hele landet. Derudover er det især unge enlige og 
par uden børn, der er underrepræsenterede i yderområderne. Foruden de 
ældre er børnefamilier med børn over 6 år imidlertid også overrepræsenteret 
i yderområderne. Ca. hver fjerde husstand i yderområderne har børn. 
 
Yderområderne er domineret af husstande, hvor personen med højest ind-
komst har en erhvervsuddannelse. Der er få, der har en videregående ud-
dannelse, og andelen er langt mindre end på landsplan. 13 pct. har en mel-
lemlang uddannelse og næsten 40 pct. er helt uden uddannelse. I mere end 
60 pct. af husstandene i yderområderne er der mindst en person, som er i 
beskæftigelse og dette svarer til landsgennemsnittet. Yderområderne afviger 
især ved at have flere pensionister – både alders- og førtids-pensionister. 
Der er desuden lidt flere kontanthjælpsmodtagere, men disse udgør kun 4 
pct. af husstandene. Der er 6 pct. studerende, men dette er væsentligt færre 
end landstallene. 
 
I undersøgelsen er set på til- og fraflyttende husstande, som flytter mere end 
50 km, dvs. som ikke bare flytter rundt i nærområdet. Dataanalysen viser, at 
ca. 5.500 sådanne husstande flyttede til yderområderne i 2002, og at de til-
flyttende familier havde en noget anderledes sammensætning end både fra-
flytterne og end alle andre flyttende husstande over mere end 50 km. Men 
samtidigt var der ca. 6.700 husstande som flyttede væk for yderområderne, 
altså et flytteunderskud på små 1.200 husstande på et år, svarende til 2,3 
pct. af alle husstande i områderne. Underskuddet målt i personer er ikke helt 
så stor, da tilflytterhusstandene er større end fraflytterne, fordi der er relativt 
flere unge enlige blandt fraflytterne og flere familier med børn blandt tilflyt-
terne. 
 
Nettofraflytningen er størst fra de bymæssige områder, mens landområder 
og landsbyer har mere ligevægt i flytningerne ud og ind af områderne. Her er 
der ikke taget højde for de interne flytninger i områderne, hvor en flytning fra 
land til by kan affolke landområderne. 
 
Bortset fra unge par og enlige under 30 år, så har yderområderne et flytte-
overskud af alle andre familietyper. Yderområderne tiltrækker således en del 
børnefamilier. 22 pct. af tilflytterne er familier med børn. Det er flere end 
blandt alle flyttende husstande over mere end 50 km. Og der er et flytteover-
skud af børnefamilier. Det er især familier med små børn. Midaldrende (30-
60 år) uden børn udgør 23 pct. af tilflytterne og de ældre over 60 år 8 pct. 
 
Der er færre blandt tilflytterne, der har en videregående uddannelse (10 pct.) 
end hvad gælder for alle flyttende over 50 km. Men da fraflytterne har en 
endnu lavere andel (6 pct.), er der rent faktisk et flytteoverskud af højtud-
dannede til yderområderne. Derimod er der et flytteunderskud vedrørende 
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de mellemlange uddannelser, og også for alle de øvrige uddannelsesgrup-
per. 38 pct. af tilflytterne har en erhvervsuddannelse, hvilket er flere end 
blandt alle flyttende. 
 
Næsten halvdelen af tilflytterne til yderområderne flytter ret hurtigt igen, og 
næsten hver fjerde har forladt bosætningskommunen igen i det efterfølgen-
de år.  
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Årsager til vandringer til og fra yderområder 

Der findes mange internationale undersøgelser, som beskæftiger sig med 
årsager til vandringer til og fra yderområder. I flere af disse undersøgelser 
peges på, at urbaniseringsfaser er centrale for forståelsen af flyttebevægel-
ser og migration, hvor udviklingen i Danmark i lighed med andre dele af 
Vesteuropa og USA kan anskues i perspektiv af urbaniseringsfaser (Boyle & 
Halfacree: 1998; Chesire: 1995 og Kontuly, 1998). Der er forskelle i definiti-
oner, tidsforløb og forklaringer, men i Danmark var perioden indtil slutningen 
af 1960erne karakteriseret af centralisering, mens perioden indtil slutningen 
af 1980erne var kendetegnet ved decentralisering (Christoffersen, 2003; Ille-
ris, 1988; Madsen & Andersen, 2003 og Nielsen, 2000). Starten af 1990erne 
markerede en ny centralisering, hvor udvikling og vækst i vidensbaserede 
erhverv koncentreres i og omkring hovedstaden og landets øvrige større by-
er. Resultatet kan beskrives som et stort sammenhængende bylandskab 
svarende til den urbaniseringsfase, der betegnes som 'metropolisering' (An-
dersen & Andersen: 2004 og Ascher: 2002), og hvor der samtidig har været 
befolkningstilbagegang i de dele af landet, som ligger uden for vækstområ-
derne. Dette billede er dog ikke entydigt, idet der i nogle lande også sker 
vandringer til yderområder såkaldt 'counter-urban migration'.  
 
Afsnittet her sammenfatter forklaringer på flytning til yderområder. Sidst i af-
snittet præsenteres desuden besvarelser fra tilflytterne, som har deltaget i 
vores survey og som beskriver baggrunden for deres flytning.     

Forklaringer på bosætning 

Traditionelt har der i undersøgelser over flyttebevægelser været fokus på øko-
nomiske forhold som årsag og forklaring, men der er efterhånden øget forstå-
else for, at det er nødvendigt at have en bredere tilgang, hvor der tages højde 
for en lang række forhold bl.a. tilflytternes baggrund og forventninger, som 
fremhævet af bl.a. Halfacree & Boyle (1998), Nørgaard (2010) og Wiborg 
(2004). Derudover fremhæver Ni Laoire (2007) & Van der Ziel (2003), at van-
dringer til og udvikling af landområder skal ses som resultat af sammenhæn-
gende processer, hvor nye tilflyttere uden forudgående kendskab kommer til, 
andre vender tilbage såvel som i kraft af sommerhusopkøb og ferieophold. 
 
I en europæisk sammenhæng peges der på en udbredt interesse for, men 
ofte idylliseret forestilling om, at bo på landet. Flere danske undersøgelser 
(Byforum, 2001 og Kristensen & Skifter Andersen, 2009), viser at der også i 
Danmark en udbredt opfattelse af, at det er attraktivt at bo på landet, om end 
kun en mindre andel i praksis vælger at flytte og bosætte sig. I relation til 
den faktiske bosætning understreger Berry (2000) og McGranahan (1999), 
at der er en øget søgning til områder der indeholder særlige kvaliteter i form 
af rekreative og naturmæssige forhold, mens områder som ikke har særlig 
kvaliteter fortsat har befolkningsmæssige tilbagegang. Knop & Jobes (1999) 
peger på, at tilflytterne til de attraktive områder har forventning til at bosæt-
ningen skal indfri ønsket om landsbyidyllen samtidig med en forventning til et 
serviceniveau på højde med fraflytningsområdet, som ofte er storbyerne. 
Knop & Jobes (1999) viste desuden, at tilflytterne hurtigt forlod bosætnings-
området, når virkeligheden ikke levede op til forventningerne. 
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Formålet med dette afsnit er at sammenfatte årsager til vandringer til og fra 
yderområder for derved bl.a. at kunne forholde sig realistisk til muligheden 
for at tiltrække tilflyttere. På baggrund af internationale undersøgelser peger 
Skifter Andersen (2009) på følgende årsager til flyttebevægelser i yderområ-
der: 
 

1. Uddannelse  
2. Karriere og beskæftigelse  
3. Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet  
4. Ønsker om ændrede eller forbedrede boliger og omgivelser, eller for 

at ændre livsstil  
5. Ønsker om billige boliger - den såkaldte 'income-transfer' hypotese  
6.  Ønsker om at vende tilbage til det sted, hvor man voksede op, eller til 
andre steder man er knyttet til. 

Uddannelse 
Valg af uddannelse er en af de vigtigste beslutninger i livet og er dermed en 
væsentlig årsag til migration. Den største mobilitet er fundet på tidspunkter, 
hvor uddannelse påbegyndes, og når den er færdig. Det må forventes, at 
migration i forbindelse med start af uddannelse går fra de mindre til de mere 
urbaniserede dele af landet, fordi uddannelsesinstitutioner primært er place-
ret her. Der er langt færre uddannelsescentre i mindre områder, de er for det 
meste på et lavere niveau og for det meste rettet mod den lokale ungdom. I 
Danmark har vi imidlertid højskoler placeret decentralt forskellige steder i 
landet, og unge går der ofte i et år lige efter endt grundskole bl.a. for at finde 
ud af, hvilken form for uddannelse de ønsker. Disse unge forbliver imidlertid 
sjældent i yderområderne bagefter. På den anden side kan migration i for-
bindelse med afslutning af uddannelse forventes i et vist omfang at gå tilba-
ge mod yderområderne, idet nogle vender tilbage til deres oprindelsessted. 

Karriere og beskæftigelse 
En dansk undersøgelse af personer i alderen 20-59 år, der flyttede mellem 
kommunerne (Deding & Filges 2004) viste, at der i 44 procent af tilfældene 
skete et arbejdsskift i forbindelse med flytningen, og hvis partneren blev in-
volveret var det 68 pct. Men kun 20 procent af de adspurgte anførte job 
grunde som den vigtigste årsag til flytningen. Det er derfor nærliggende at 
antage, at der i mange tilfælde tages en beslutning om at flytte til et andet 
sted først og derefter finder man undertiden et nyt job i nærheden af den nye 
bopæl.  
  
Ifølge økonomisk teori (Tunali, 2002) må det forventes, at folk vil flytte fra re-
gioner med lav beskæftigelse og lave lønninger til områder med høj økono-
misk vækst, hvor udbuddet af job er større og lønningerne højere. Men høje-
re leveomkostninger og dyrere boliger i vækst regioner kan ofte modvirke 
denne tendens. Det er især for folk med højere uddannelse og faglige kvali-
fikationer, at vækstregioner er attraktive. Disse grupper har større fordele 
ved jobskifte, og har også bedre råd til udgifterne til flytning (Böheim og Tay-
lor 2002). Samtidig er det ofte vanskeligere for dem at finde specialiserede 
arbejdspladser i yderområderne. Manuelle arbejdere er derimod langt min-
dre tilbøjelige til at vandre. En undersøgelse i England (Fielding 1992) viste 
således, at ledere og veluddannede vandrer 50-90 pct. hyppigere end gen-
nemsnittet, og at migration af manuelle arbejdere er på mere end halvdelen 
af gennemsnittet. En af grundene er, at arbejdspladser for manuel arbejds-
kraft er til rådighed i alle regioner. Selvstændige forretningsdrivende har og-
så en mindre migration, ofte fordi deres virksomheder er baseret på lokale 
kontakter og netværk, som gør det vanskeligt at flytte til andre regioner 
(Green et. Al 1999). En svensk undersøgelse (Lindgreen 2003) viste, at der 
var selvstændige blandt flytninger til yderområder, men at de ofte var men-
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nesker, som skiftede fra at være lønmodtager til at være selvstændige i for-
bindelse med flytningen, og at de ofte gjorde det, fordi de ikke kunne få be-
skæftigelse som lønmodtager.  
  
Ved flytning til yderområder må det forventes, at job grunde vil være af min-
dre betydning end ved andre former for migration. Vi må forvente, at menne-
sker, som har lagt meget vægt på at gøre en karriere, vil være mindre tilbø-
jelige til at flytte til yderområderne, hvor jobmuligheder er begrænsede i for-
hold til de urbaniserede vækst regioner. Derfor vil personer med videregå-
ende uddannelse eller ledende stillinger være mindre tilbøjelige til at flytte til 
yderområderne. Disse flytninger kan ske som en følge af job ændringer, 
men i mange tilfælde må man forvente, at folk ændrer job, fordi de migrerer 
til yderområderne og ikke omvendt. Pendling er en løsning for folk, som øn-
sker at bo i landdistrikterne, uden at skifte job. En engelsk undersøgelse 
(Rouwendal & Meijer, 2001) har således vist stor vilje blandt husstande med 
arbejdspladser i byerne til at pendle for at få adgang til enfamiliehuse i grøn-
ne omgivelser på landet. Dette er endnu en grund til, hvorfor job ændringer 
er af en relativt mindre betydning for vandringer til yderområderne. En tidli-
gere dansk undersøgelse (Ærø et. al. 2005) viste, at kun 8 pct. havde fået et 
nyt job i det yderområde, de flyttede til, og at yderligere 10 pct. havde fået et 
nyt job, men ikke i dette område. 

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 
I forbindelse med pensionering kommer man i en situation, hvor man per-
manent er frigivet fra båndet til en arbejdsplads, og man kan frit vælge bo-
pæl selv om barrierer for mobilitet er meget stærke blandt ældre mennesker. 
Dette er en situation, hvor vandring til yderområderne kan komme i betragt-
ning (Lindgreen 2003), og hvor fordele og ulemper mellem forskellige steder 
at bo kan tages op til overvejelse. Stedstilknytning enten til bopælen eller til 
andre steder vil her være af stor betydning. Lindgreen's undersøgelse i Sve-
rige viste, at nogle flyttede til yderområderne i forbindelse med pension, men 
antallet var forholdsvis lille. Det er især 'yngre' pensionister, der gør det. I 
den tidligere danske undersøgelse (Ærø et. al. 2005) var fire procent af flyt-
ningerne til yderområder pensionister, de fleste af dem enlige. 

Ønsker om ændrede eller forbedrede boliger og nabolag, eller for at 
ændre livsstil 
Boligmarkedet i de mere urbaniserede dele af landet - især i vækstområder - 
er under pres, hvilket resulterer i høje huspriser og boligmangel. I Danmark 
vedrører dette især det Storkøbenhavnske område. Dette gør det vanskeligt 
for middelklassen her at få sin mest foretrukne bolig – ejet enfamiliehus med 
have, der foretrækkes af 80 procent af befolkningen (Byforum 2001). De la-
vere priser i de mindre urbaniserede dele af landet kan føre til migration for 
at få et hus. Det må forventes, at folk i de fleste tilfælde vil foretrække at 
pendle til deres arbejde i byen, men nogle gange kan dette motiv både føre 
til flytning og skift af job. En tidligere kvalitativ dansk undersøgelse blandt 
flyttende til yderområder (Ærø et. al. 2005) viste, at dette motiv ofte blev 
kombineret med to andre motiver: at komme tættere på naturen og at få en 
ændret livsstil. Nogle af de flyttende ønskede at forlade et stressende liv i 
byen og forventede at flytte til en mere meningsfuld tilværelse i et tættere 
samfund med et mere omfattende sociale netværk. Men nogle af dem blev 
skuffet i deres forventninger til det sociale liv i det nye sted. Også svenske 
undersøgelser har vist, at 'counter-urban movers' ofte forsøger at opfylde et 
bestemt mål i livet, der hovedsageligt er boligrelateret (Lindgreen 2003). 

Ønsker om billige boliger - den såkaldte 'income-transfer' hypotese 
En i litteraturen ofte nævnt faktor til at forklare vandringer fra by til land 
(Lindgren 2003) er den såkaldte  'income-transfer' hypotese (Hugo og Bell 
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1998). Den indebærer, at mennesker, der permanent modtager offentlige 
overførselsindkomster, og dermed er uafhængige af arbejdsmarkedet, har 
incitamenter til at migrere til landdistrikter, hvor boligudgifterne er meget la-
vere. Personer med lave indkomster kan tillade sig et højere forbrug og bo-
ligforbrug ved at bo på landet frem for i byerne. Lindgrens egen undersøgel-
se i Sverige, støttede delvist denne hypotese ved at vise, at husstande med 
færre indtægter fra arbejde var mere tilbøjelige til at flytte væk fra byerne. 
Han henviser også til australske og amerikanske undersøgelser, der under-
bygger hypotesen. 

Ønsker om at vende tilbage til det sted, hvor man voksede op 
Den tidligere danske undersøgelse af flytninger til yderområder (Ærø et. al 
2005) viste, at en betydelig andel af de flyttende var født i de områder, de 
flyttede til. Det var især yngre mennesker, som vendte tilbage efter endt ud-
dannelse, men det kunne også være folk der forlader arbejdsmarkedet, eller 
for hvem der er sket en ændring i deres familiemæssige situation, fx skils-
misse. Det er også muligt, at mennesker i sådanne situationer vil flytte til an-
dre steder, de kunne være knyttet til, fordi de fx har haft sommerhus eller har 
familie der.  
 
Der kan altså være en række forskellige årsager til og forklaringer på flytninger 
til yderområder. I det efterfølgende afsnit gengives besvarelser om årsager til 
bosætning på landet for tilflytterne, som har deltaget i vores undersøgelse. 

Baggrund for flytning og bosætningssted 

Vores undersøgelse viser, at tilflytterne har flere sammenhængende forkla-
ringer på, hvorfor de har valgt at bosætte sig i et yderområde. Som det ses 
af Tabel 14 har tilflytterne haft mulighed for at give flere svar på, hvorfor de 
har bosat sig på landet, men det er tydeligt at naturen og det at bo i grønne 
og trygge omgivelser er meget afgørende. Dernæst har flere ønsket at ned-
bringe deres boligudgift såvel som ønsket at bo i nærheden af familie 
og/eller venner. 
 
Dette er sammenfaldende med resultater af både danske og udenlandske 
undersøgelser (Ni Laoire, 2007, Stockdale et al., 2000 og Van der Ziel, 
2003), hvor forestillinger om landområder som trygge, behagelige og idylli-
ske, spiller en afgørende rolle for bosætningen. 

Tabel 14. Tilflytterne årsager til at bosætte sig på landet (flere svar mulige). 

  
Meget 

vigtigt 

Mindre 

vigtigt 

Ikke 

vigtigt 

For at bo i grønne omgivelser 71,8 15,5 12,7 

For at bo i trygge omgivelser 52,5 26,3 21,3 

For at få en lavere husleje/boligudgift 32,9 26,7 40,4 

For at bo i nærheden af familie og/eller venner 27,5 20,5 52,0 

For at få en større bolig 26,5 22,2 51,3 

I forbindelse med pensionering 24,6 10,1 65,2 

For at bo tæt på mit arbejde 21,5 15,3 63,2 

For at få et større nabofællesskab 17,4 39,3 43,4 

For at flytte tilbage, hvor jeg eller min partner voksede op 15,5 12,0 72,6 

Kilde: SBi survey med tilflyttere.  

 
Vores undersøgelse og besvarelser fra tilflytterne viser, at ca. 1/3 kom fra en 
storby og at næsten halvdelen at storbyfraflytterne bosatte sig i en landsby. 
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Samtidig viser baggrundsdata, at størstedelen af tilflytterne nemlig ca. 45 
pct. bosatte sig i et landdistrikt, mens ca. 30 pct. bosatte sig i en landsby og 
ca. 25 pct. pct. i en mindre by. Tabel 15 viser, at kun en mindre andel af til-
flytterne svarer, at en meget vigtig baggrund for bosætning på landet var at 
de eller deres partner voksede op i området. Således angiver lidt over 15 
pct. af tilflytterne, at det var meget vigtigt at flytte tilbage til eget eller part-
ners opvækstområde, mens 27,5 pct. svarer, at en vigtig årsag til bosætnin-
gen var ønsket om at bo i nærheden af familie og/eller venner. Eftersom til-
flytterne har angivet flere svar, kan der være sammenfald mellem de to 
nævnte grupper. Det vurderes derfor, at størstedelen af tilflytterne har be-
grænsede forudgående relationer til bosætningsområdet, hvilket må forven-
tes at øge behovet for velkomst og integration. 
 
En nyere dansk undersøgelse (Ærø et al. 2005) har identificeret tre typer af 
tilflyttere, som vælger at bosætte sig i yderområder. En gruppe er tilflyttere 
der vender tilbage til det sted, hvor de selv eller deres partner er vokset op. 
De vender tilbage efter et uddannelsesforløb eller i forbindelse med et job-
skifte. Andre flytter tilbage, når de bliver skilt eller på anden måde kommer i 
en situation, hvor de får brug for familie og venner. Denne type af tilflyttere 
har et relativt godt kendskab til området, bliver nemt integreret og falder hur-
tigt til. En anden type tilflyttere, som Ærø et al (2005) identificerer, er tilflytte-
re har omhyggeligt, efter mange overvejelser, valgt at flytte til et af de under-
søgte området. De er tilflyttere uden nævneværdige relationer til hverken 
stedet eller dets beboere. Nogle beholder jobbet og pendler, mens andre 
finder arbejde i området. Denne type af tilflyttere har en drøm, de søger at 
realisere. På boligsiden handler drømmen om realisering af et boligprojekt, 
men også forventninger om et godt nærmiljø og et ønske om nye sociale re-
lationer indgår i drømmen. De bygger på en forestilling om at man her - i 
modsætning til livet i de større byer - kan opnå en mere tryg tilværelse i et 
tættere og måske mere forpligtende fællesskab. Af disse grunde er denne 
type tilflyttere afhængige af lokalsamfundet - både i form af inddragelse og 
accept. En tredje type af tilflyttere beskrives som dem der søger områdernes 
bolig- og naturmæssige herligheder, men som ikke er afhængige af sociale 
relationer til beboerne på stedet. De er relativt uafhængige, fordi de bevarer 
deres sociale netværk, hvor de kommer fra. De pendler typisk ud af områ-
det, ’fjernarbejder’ eller har forladt arbejdsmarkedet for at realisere en otium-
tilværelse.  
 
Vores undersøgelse har ikke haft tilstrækkeligt grundlag for at karakterisere 
tilflyttere som beskrevet ovenfor, men viser, at det især ar ønsket om at bo i 
grønne og trygge omgivelser, som vægtes højest for bosætning på landet. 
Undersøgelsen viser også, at baggrunden for ca. 1/3 af tilflytterne er ønsket 
om lavere boligudgifter, mens ca. ¼ flytter for at få en større bolig. Over ¼ af 
tilflytterne angiver, at en meget vigtig årsag til, at de er flyttet, er for at bo i 
nærheden af familie og/eller venner. Vores undersøgelse bekræfter grund-
læggende resultaterne fra Ærø et al. (2005) nemlig at nærhed til naturen, 
trygge omgivelser og forhold omkring boligen helt overvejende er det, der 
trækker folk til yderområderne, men også at nogle tilflyttere vender tilbage til 
deres opvækststed.  
 
I spørgeskemaundersøgelsen var der, udover de svarmuligheder, som er 
angivet i tabel 14, også mulighed for at tilflytterne kunne beskrive flytteårsa-
ger. I disse beskrivelser uddybes ønsket om at bo i grønne og trygge omgi-
velser samt et grundlæggende ønske om at bo på landet. Flere tilflyttere be-
grunder desuden bosætningen med jobskift eller efterløn samt et ønske om 
ny bolig og f.eks. flytning til sommerhus. Nogle tilflyttere ønsker en større 
andre en mindre bolig. Enkelte tilflyttere beskriver, at de flyttede for at vende 
tilbage til egen eller partners fødeegn. Nogle tilflyttere gav udtryk for, at de 
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ønskede at prøve noget andet, mens andre begrundede bosætningen med 
et fravalg af bylivet eller pga. støj og forurening i fraflytningsområdet. 
 
En ny dansk undersøgelse (Andersen, 2008) viser, at en væsentlig del af til-
flytterne i yderområderne er personer på overførselsindkomster, hvis primæ-
re baggrund for bosætningen er billige boliger. Svendsen (2003) viser tilsva-
rende, at der i flere danske yderkommuner har været en stigende tilflytning 
af folk på overførselsindkomster.  
 
Vores undersøgelse kan ikke direkte understøtte dette, men viser som 
nævnt ovenfor, at ca. 1/3 af tilflytterne angiver, at lavere boligudgift er en 
væsentlig baggrund for at bosætte sig på landet. Registerdata viser desu-
den, at mere end 1/3 af tilflytterne er på overførselsindkomster dog største-
delen i form af folkepension og i mindre grad førtidspension, kontanthjælp el-
ler arbejdsløshedsunderstøttelse. Vores undersøgelse viser dog samtidig, at 
mere end 50 pct. af tilflytterne er i beskæftigelse og at langt flere end de 
fastboende, nemlig næsten 15 pct., har en videregående uddannelse. 

Opsamling 

I dette afsnit er redegjort for en række undersøgelser der beskæftiger sig 
med årsager til at bosætte sig på landet. I en europæisk sammenhæng pe-
ges der på en udbredt interesse for at bo på landet, som ofte baseret på en 
idylliseret forestilling om 'livet på landet'. Også i Danmark er der en udbredt 
opfattelse af, at det er attraktivt at bo på landet, om end kun en mindre andel 
i praksis vælger at flytte og bosætte sig.  
 
Vores undersøgelse viser, at tilflytterne angiver flere forskellige årsager til at 
bosætte sig på landet, hvor de vigtigste er naturen og det at bo i grønne og 
trygge omgivelser, men også at flytningen er boligrelateret enten i form af 
ønske om større og/eller billigere bolig. En del af tilflytterne angiver desuden 
ønsket at bo i nærheden af familie og/eller venner for at være en vigtig årsag 
til bosætning på landet. Undersøgelsen viser, at flytning i forbindelse med 
job relaterede forhold eller pensionering, er mindre vigtigt for størstedelen af 
tilflytterne. Nogle tilflyttere beskriver, at de ønskede at prøve noget andet, 
mens andre begrundede bosætningen med et fravalg af bylivet eller pga. 
støj og forurening i fraflytningsområdet. 
 
Undersøgelsen viser også, at en mindre del af tilflyttere svarer at de er flyttet 
tilbage, hvor de selv ellers deres partner voksede op. På baggrund af tilflyt-
ternes besvarelser om årsager til at flytte på landet såvel som oplysninger 
om tilflytterne tidligere bosætningsområde vurderes det, at tilflytterne kun i 
begrænset omfang har forudgående relationer til bosætningsområdet, hvilket 
må forventes at øge behovet for velkomst og integration. 
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Del 2: Survey med 
tilflyttere og fastboende 
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Forandring: hvordan fungerer hverdagen i 
yderområder  

Livet på landet har ændret sig fra helt overvejende at være baseret på pro-
duktionserhverv og primært landbrug til at have andre, nye funktioner som 
turisme, rekreation, oplevelseserhverv samt bosætning, Disse forandringer 
giver bl.a. mulighed for tilflytning af personer uden tilknytning til landbruget 
og tilflytterne repræsenterer nye udviklingsmuligheder i kraft af deres bo-
sætning (Marsden et al., 1990 og Stockdale, 2006). Internationale under-
søgelser har gennem længere tid haft fokus på enkeltspørgsmål bl.a. 
hvordan tilflytning påvirker boligmarkedet (Gillian, 1987), beskæftigelse 
(Simmons, 1997) eller serviceudbud og aktiviteter i lokalområdet (Murdocj 
& Day, 1998).  
 
Nyere undersøgelser, Findlay et al. (2000), Gmelch (1986), Ni Laoire (2007), 
Milbourne (2007) og Stockdale (2000 & 2006) har i stedet en bredere tilgang 
til at forstå de forandringer, som tilflytning og tilflyttere afstedkommer. Mens 
flere tidligere undersøgelser fremhævede de negative aspekter, viser nyere 
forskning, at tilflytning repræsenterer et udviklingspotentiale og at tilflyttere 
ofte skaber økonomisk udvikling og beskæftigelse. F.eks. viser Findlay et al. 
(2000), at tilflytterne ofte er selvstændige erhvervsdrivende og Kneafsey 
(2000) peger på, at tilflyttere har udviklet turisme i lokalområdet bl.a. ved 
etablering af kunstgallerier.  
 
I dette afsnit af vores rapport lægges vægten på de funktionelle og fysiske 
forandringer, som tilflytning og bosætning giver anledning til. I den første del 
af afsnittet handler det om, hvordan hverdagen fungerer i forhold til ind-
købsmuligheder, skole og børnepasning, læge- og hospitalshjælp samt of-
fentlig transport og jobmuligheder. I afsnittet belyses, hvorvidt der er en 
sammenhæng mellem de beboere, som oplever serviceudbud som util-
strækkelige i forhold til eventuelle ønsker om at flytte. Dernæst spørges de 
fastboende om deres oplevelse af tilflytternes påvirkning af faciliteter og ser-
vice i lokalområdet. I afsnittet vurderes desuden boligsituationen i forhold til 
omfang af tomme og forfaldne boliger.  
 
Vores undersøgelse har også fokus på de sociale forandringer bl.a. hvordan 
de fastboende oplever tilflytternes påvirkning af yderområder, hvorvidt og 
hvilket omfang der er udviklet relationer mellem tilflyttere og fastboende mv. 
Disse spørgsmål diskuteres i afsnit 4: Integration - relationer mellem fastbo-
ende og tilflyttere.  

Funktionelle forandringer i yderområderne 

Der har gennem de seneste år været fokus på forringelser af service i yder-
områderne, hvor befolkningstilbagegang medfører, at skoler og daginstituti-
oner nedlægges, at dagligvarehandel forsvinder og offentlig transport forrin-
ges. Der er også fokus på mangel af praktiserende læger og sundhedsper-
sonale herunder forringet service for beboerne, som desuden har lange af-
stande til hospitalshjælp. På denne baggrund er det væsentligt at undersøge 
beboernes oplevelse af, hvordan dagligdagen fungerer. I undersøgelsen er 
både tilflyttere og fastboende blevet spurgt om serviceudbud i lokalområdet, 
om afstande til forskellige former for service og faciliteter og hvorvidt afstan-



 

48 

den udgør et problem. I sammenhæng med forringelser og nedskæringer, er 
det interessant at belyse tilflytternes betydning for yderområdernes fremtidi-
ge udvikling og i forhold til at opretholde servicetilbud, foreningsliv mv. Mens 
lange afstande til indkøb og servicetilbud kan være et problem i sig selv, har 
faciliteter i nærområdet også en social funktion som uformelt mødested og 
kontaktpunkt (Johansen, 2008), hvilket påvirker områdernes sammen-
hængskraft. Når f.eks. købmanden i lokalområdet lukker er det altså andet 
en muligheden for indkøb der går tabt. 
 
Undersøgelsen viser, at der er stor enighed mellem fastboende og tilflyttere i 
vurderingen af, hvilke muligheder og tilbud, såvel som mangler der er i lo-
kalområdet. Tabel 15 viser, at størstedelen af både tilflyttere og fastboende 
er tilfredse med indkøbsmuligheder, men også at knap 20 pct. mener, at 
indkøbsmulighederne er utilstrækkelige. Der er forskel mellem områdetyper, 
hvor det især er beboerne bosat i landdistrikterne, men også landsbyer, som 
oplever at indkøbsmulighederne er utilstrækkelige.  

Tabel 15. Andele (pct.) af fastboende og tilflytterne som vurderer, hvorvidt service og faciliteter i lokal-
området er tilstrækkelig. 

 Enig Hverken enig 

eller uenig 

Uenig Ved ikke Total 

Der er gode indkøbsmuligheder i lokalområdet  

Tilflyttere 62,8 18,1 18,8 0,4 100 

Fastboende 65,2 17,3 17,3 0,2 100 

Der er tilstrækkelig mulighed for børnepasning i lokalområdet 

Tilflyttere 44,2 10,0 5,2 40,6 100 

Fastboende 78,6 7,6 5,0 8,8 100 

Der er tilstrækkelige skoletilbud i lokalområdet  

Tilflyttere 51,7 12,4 9,1 26,7 100 

Fastboende 79,4 9,2 9,4 1,9 100 

Mit behov i forhold til lægehjælp er dækket i lokalområdet 

Tilflyttere 64,5 15,7 16,4 3,4 100 

Fastboende 77,2 11,3 11,3 0,2 100 

Mit behov i forhold til hospitalshjælp er tilstrækkelig dækket 

Tilflyttere 38,8 22,0 31,6 7,7 100 

Fastboende 47,6 22,5 27,9 1,9 100 

Der er rimelige muligheder for offentlig transport  

Tilflyttere 34,2 24,3 35,6 6,0 100 

Fastboende 39,7 20,4 37,1 2,8 100 

Der er tilstrækkelige jobmuligheder i lokalområdet  

Tilflyttere 11,0 23,7 41,8 23,4 100 

Fastboende 17,0 31,2 43,0 8,8 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 
Undersøgelsen og tabellen viser, at der er stor forskel på de fastboende og 
tilflytternes oplevelse af børnepasning og skoletilbud i lokalområdet. Mens 
en stor del af de fastboende mener, at der er tilstrækkelige tilbud, angiver et 
meget mindre andel af tilflytterne, at børnepasning og skoletilbud i lokalom-
rådet er tilstrækkelige. Dette skal ses i sammenhæng med, at mere en ¼ af 
tilflytterne svarer, at de ikke ved om skoletilbud og børnepasning er tilstræk-
kelig og er en afspejling af, at en stor del af tilflytterne er enlige eller par 
uden børn, som formodentlig ikke har opmærksomhed på skoler og daginsti-
tutioner. Selvom mange fastboende er ældre uden hjemmeboende børn, har 
de formodentlig en oplevelse af skoler og daginstitutioner i lokalområdet som 
de, for en stor dels vedkommende, vurderer som tilstrækkelige. Der er i 
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spørgsmålet om børnepasning og skoletilbud forskel mellem områdetyper, 
hvor det især er beboerne bosat i landdistrikterne, men også landsbyer, som 
oplever at tilbud er utilstrækkelige. 
 
I forhold til jobmuligheder er det tydeligt, at både tilflyttere og fastboende op-
lever dette som utilstrækkeligt. Også en stor del af beboerne i yderområder-
ne nemlig mere end 1/3 oplever desuden, at den offentlige transport er util-
strækkelig. Her er der igen forskel mellem områdetyper, hvor især beboerne 
i landdistrikterne, nemlig 48 pct. af tilflytterne og 45 pct. af de fastboende, gi-
ver udtryk for, at mulighederne for offentlig transport er mangelfulde. På 
spørgsmålet om beskæftigelsesmuligheder svarer mellem 40 og 50 pct. af 
beboerne at jobmuligheder i lokalområdet er utilstrækkelige - i landsbyer og 
mindre byer primært de fastboende, mens det især er tilflyttere i landdistrik-
terne, som oplever dette. 
  
Tabel 15 viser, at en stor andel af både tilflyttere og fastboende oplever, at 
deres behov for lægehjælp er dækket i lokalområdet, mens også at 20-30 
pct. oplever lægehjælpen som utilstrækkelig. Endelig viser tabellen, at en 
meget stor andel nemlig omkring 1/3 af beboerne i yderområderne oplever, 
at hospitalshjælpen er utilstrækkelig. Her er det især beboerne i landdistrik-
terne, som svarer, at deres behov for hospitalshjælp ikke er tilstrækkeligt 
dækket, jf. tabel 19. 

Afstande til service 
Både tilflyttere og fastboende er blevet spurgt om, hvor lang afstand de har 
til indkøbsmuligheder. Undersøgelsen viser, at ca. halvdelen af indbyggerne 
bor mindre end 5 km fra gode indkøbsmuligheder, ca. 30 pct. bor indenfor 
en afstand af 10 km og at de resterende ca. 20 pct. har længere afstand end 
10 km til indkøbsmuligheder.  

Tabel 16. Andel (pct.) der angiver, hvad afstanden til service og faciliteter betyder. 

  

Afstanden betyder 

ikke noget 

Afstanden besværlig-

gør dagligdagen 

Afstanden er et 

problem for mig Total 

Hvad betyder afstanden til indkøbsmuligheder for dig? 

Tilflyttere 77,0 20,5 2,6 100 

Fastboende 84,6 13,6 1,8 100 

Hvad betyder afstanden til børnepasningstilbud for dig? 

Tilflyttere 75,3 20,6 4,1 100 

Fastboende 88,0 12,0 0,0 100 

Hvad betyder afstanden til børnenes skole for dig? 

Tilflyttere 76,9 20,7 2,4 100 

Fastboende 79,4 19,3 1,3 100 

Hvad betyder afstanden til læge for dig?   

Tilflyttere 83,1 13,6 3,3 100 

Fastboende 88,3 8,9 2,8 100 

Hvad betyder afstanden til hospital for dig?   

Tilflyttere 62,4 18,6 19,0 100 

Fastboende 67,6 19,6 12,8 100 

Hvad betyder afstanden til arbejde/uddannelse for dig? 

Tilflyttere 69,4 25,5 5,1 100 

Fastboende 80,0 19,0 1,0 100 

Total 73,4 23,0 3,5 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  
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Som det ses af Tabel 16 angiver mere end 1/5 af tilflytterne, at afstanden til 
indkøb besværliggør hverdagen og for knap 3 pct. er afstanden et problem. 
Selvom afstanden til indkøb betyder mindre for fastboende, er der dog 1/5 
som svarer, at det besværliggør hverdagen. I undersøgelsen er også spurgt 
til børnepasningstilbud, som mellem 75 og 80 pct. af beboerne ikke oplever 
som et problem. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at mere end 70 
pct. af de tilflyttere og fastboende, som har gennemført spørgeskemaunder-
søgelsen, idet de enten er enlige eller par uden børn, jf. Bilag 1.  
 
Når man ser på de ca. 25 pct. af tilflytterne, som er enlige eller par med 
børn, svarer en stor andel, at afstanden til børnepasningstilbud besværliggør 
dagligdagen og for nogle er afstanden et problem. De fleste har børnepas-
ningstilbud inden for en afstand af mindre end 5 km, mens 6-8 pct. har op til 
10 km til børnepasning. Skoletilbud er ligesom børnepasning kun relevant 
for en mindre del nemlig ca. 1/3 af beboerne. For de tilflyttere og fastboende 
for hvem skoletilbud er relevant, har størstedelen nærmeste folkeskole i en 
afstand af mindre end 5 km fra deres bopæl, mens ca. 10 pct. har mellem op 
til 20km til nærmeste folkeskole. For 20 pct. af beboerne besværliggør af-
standen dagligdagen, mens afstanden er et problem for en lille andel af be-
boerne. Dette er aktuelt for øjeblikket, hvor lukning af mindre skoler herun-
der skoler i yderområderne er til diskussion.   
 
Vores undersøgelse viser, at tilflytterne gennemgående oplever, at afstan-
den til service og faciliteter besværliggør dagligdagen, især i forhold til ar-
bejde eller uddannelse, men også i forhold til skole og børnepasning. For-
skelle mellem tilflyttere og fastboende i vurderingen af afstande til service og 
faciliteter kan forklares med divergerende oplevelser, holdninger og forvent-
ninger.  
 
Generelt betyder afstande mindre for de fastboende mindre, hvilket formo-
dentlig skyldes at de er vant til et begrænset serviceniveau og at eventuelle 
forringelser er sket over lang tid, mens forskellen opleves større for tilflyttere, 
som har været vant til bedre faciliteter og tilbud i deres tidligere bosætnings-
område. Undersøgelsen viser nemlig, at kun ca. 1/3 af tilflytterne kom fra en 
landsby eller landdistrikt, mens de øvrige 2/3 fraflyttede en større by eller 
egentlig storby, hvorfor der vil være stor forskel for tilflytterne i forhold til ser-
viceniveau.  
 
Der er stor forskel i aldersfordelingen mellem tilflyttere og fastboende, hvor 
de ældre udgør en meget større andel for fastboende sammenlignet med til-
flytterne. Her kunne man forvente, at afstanden til både læge og hospital 
ville være et større problem for de fastboende, men også her angiver tilflytte-
re i højere grad, at afstanden besværliggør dagligdagen eller er et egentligt 
problem. Undersøgelsen viser, at der er stor forskel mellem de beboere som 
bor i en mindre by, i en landsby eller i et landdistrikt. Dette beskrives i det ef-
terfølgende afsnit.  

Forskelle mellem områdetyper 
Tabel 17 viser, at i forhold til lægehjælp er det især indbyggere i landsbyer 
og landdistrikter, som oplever at dette er utilstrækkelig i lokalområdet. Men 
også her er det i langt højere grad tilflytterne end de fastboende, som angi-
ver, at deres behov for lægehjælp ikke er dækket i lokalområdet. 
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Tabel 17. Andel (pct.) der angiver hvorvidt, behov i forhold til lægehjælp er dækket i lokalområdet.  

Områdetype 
Enig 

Hverken enig 

eller uenig Uenig Ved ikke Total 

Tilflyttere 70,9 11,3 13,8 4,0 100 

Fastboende 85,7 6,3 8,0 0,0 100 

Mindre by 

Total 77,0 9,2 11,4 2,4 100 

Tilflyttere 58,6 21,3 17,1 3,0 100 

Fastboende 74,4 13,5 12,0 0,0 100 

Landsby 

Total 63,9 18,7 15,4 2,0 100 

Tilflyttere 62,5 15,6 18,4 3,5 100 

Fastboende 74,8 12,5 12,5 3,0 100 

Landdistrikt 

Total 67,6 14,3 15,9 2,2 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 

Tabel 18 viser, at ca. 40 pct. af både tilflytterne og fastboende har læge i en 
afstand af mindre end 5 km fra deres bopæl og at omtrent samme andel har 
5-10 km til egen læge, mens op til 25 pct. har mere end 10 km heraf nogle 
mere end 20 km. Tabel 16 viser, at for 14 pct. af tilflytterne og 9 pct. af fast-
boende besværliggør afstanden hverdagen, mens afstanden er et problem 
for ca. 3 pct. af både tilflyttere og fastboende.  

Tabel 18. Andel (pct.) der angiver afstand til læge. 

Afstand til læge Mindre end 

5 km 5-10 km 11-20 km 

Mere end 

20 km Total 

Tilflyttere 40,0 36,0 18,4 5,6 100 

Fastboende 42,4 39,0 16,2 2,4 100 

Total 40,9 37,2 17,5 4,4 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 
Som det ses af Tabel 19 oplever mellem 25-35 pct. af både tilflyttere og 
fastboende, at hospitalshjælp er utilstrækkelig. Tilflytterne oplever i højere 
grad end de fastboende, at hospitalshjælp er mangelfuld, men tabellen viser 
også, at behovet for hospitalshjælp i mindre grad er dækket for indbyggerne 
i landdistrikter i sammenligning med landsbyer og mindre byer.  

Tabel 19. Andel (pct.) der angiver, hvorvidt behov i forhold til hospitalshjælp er tilstrækkelig dækket. 

Områdetype 
Enig 

Hverken enig 

eller uenig Uenig Ved ikke Total 

Tilflyttere 44,3 20,7 28,5 6,5 100 

Fastboende 48,3 25,0 25,6 1,1 100 

Mindre by 

Total 46,0 22,5 27,3 4,3 100 

Tilflyttere 40,5 23,3 28,2 8,0 100 

Fastboende 51,1 25,6 22,6 0,8 100 

Landsby 

Total 44,1 24,1 26,3 5,6 100 

Tilflyttere 34,8 21,9 35,5 7,8 100 

Fastboende 45,2 20,3 31,5 3,0 100 

Landdistrikt 

Total 39,2 21,2 33,8 5,8 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 
Det er især de indbyggere med lang afstand, som oplever hospitalshjælpen 
som utilstrækkelig. Knap 60 pct. angiver, at de har mellem 20-50 km og ca. 
25 pct. har mere end 50 km kørsel til nærmeste hospital. Næsten 70 pct. af 
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alle indbyggerne i yderområderne har mere end 20 km til nærmeste hospital. 
Dette er et problem for 19 pct. af tilflytterne og 13 pct. af fastboende, mens 
20 pct. af både tilflyttere og fastboende angiver, at afstanden besværliggør 
dagligdagen.   
 
Udover lange og besværlige afstande til hospital oplever næsten 40 pct. at 
den offentlige transport er utilstrækkelig. Det gælder især beboerne i landdi-
strikterne, hvor næsten halvdelen giver udtryk for dette.  
 
Mere end 40 pct. at både tilflyttere og fastboende giver udtryk for, at der ikke 
er tilstrækkelige jobmuligheder i lokalområdet, men som vist i tabel 16, er det 
især et problem for tilflytterne. Undersøgelsen viser også, at 7 pct. at tilflyt-
terne bruger mere end 1 time hver vej til og fra arbejde, mens andelen for 
fastboende, som har lang pendlingsafstand er ca. 2,5 pct. og at det især er 
dem som har lang transporttid, som oplever, at jobmulighederne er util-
strækkelige i lokalområdet. 
 
Lange afstande til indkøb og service som læge og hospital kan være årsag 
til at nogle beboere ønsker eller er nødsaget til at flytte f.eks. hvis de ikke 
har egen bil. Ældre er i højere grad end yngre mennesker immobile og bun-
det til deres bosætningsområde, hvorfor de i særlig grad er belastet af ser-
viceforringelser (Hay, 1998). For mange af de ældre i landdistrikterne, mens 
også andre beboere f.eks. familier med større børn, kan nedskæringer i 
busdriften og begrænsede muligheder for transport være et problem som 
nødvendiggør flytning. Vi har derfor i det efterfølgende afsnit set på sam-
menhænge mellem serviceudbud og beboernes eventuelle flytteplaner.   

Serviceudbud og flytteplaner 

Når man ser nærmere på den del af beboerne, som oplever at afstanden til 
forskellige former for service og faciliteter besværliggør hverdagen hhv. ud-
gør problem og sammenholder dette med, hvorvidt de ønsker at fraflytte, ses 
en tydelig sammenhæng. Mens ca. 1/5 af både tilflyttere og fastboende har 
planer om at fraflytte deres bosætningsområde, drejer det sig om helt op til 
1/3 af de beboere, som oplever, at service og faciliteter er mangelfuld.  
 
Det drejer sig om børnepasning, hvor mere end 1/3 af de tilflyttere som op-
lever at børnepasningstilbud er utilstrækkelig i lokalområdet, samtidig har 
planer om at flytte. Hvis man ser på den del af tilflytterne som har afstande til 
børnepasning på mellem 11-20km, drejer det sig om 40 pct. som ønsker at 
flytte. Andelen af fastboende som har flytteplaner pga. af utilstrækkelige 
børnepasningstilbud er lidt mindre, men stadig næsten 1/3 svarende til den 
andel, som ønsker at flytte på baggrund af lang afstand til børnepasning.  
 
Som det ses af tabel 20 udgør andelen af tilflyttere som oplever, at service 
er utilstrækkelig og som samtidig har planer om at flytte en større andel end 
de fastboende både hvad angår børnepasning, skoletilbud, indkøbsmulighe-
der, læge- og hospitalshjælp, offentlig transport og jobmuligheder. Men også 
en stor del af de fastboende oplever at service er mangelfuld og har samtidig 
planer om at flytte. 
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Tabel 20. Andele der mener, at service hhv. indkøbsmuligheder, børnepasning, skoletilbud, lægehjælp, 
hospitalshjælp, offentlig transport og jobmuligheder er utilstrækkelig, og som har planer om at flytte.  

 

 

  

Ja, jeg har 

planer om at 

flytte til et an-

det område på 

landet 

Ja, jeg vil 

gerne flyt-

te til et 

byområde 

Ja, jeg vil ger-

ne flytte, men 

har ingen kon-

krete planer 

endnu 

Nej, jeg 

ønsker ik-

ke at flytte Total 

Indkøbsmuligheder Tilflyttere 4,7 8,4 17,4 69,5 100 

 Fastboende 1,9 3,7 23,4 71,0 100 

       

Børnepasning Tilflyttere 7,7 9,6 15,4 67,3 100 

 Fastboende 0,0 0,0 28,1 71,9 100 

       

Skoletilbud Tilflyttere 4,3 5,4 14,1 76,1 100 

 Fastboende 1,7 1,7 19,0 77,6 100 

       

Lægehjælp Tilflyttere 4,8 4,8 21,7 68,7 100 

 Fastboende 2,9 1,4 22,9 72,9 100 

       

Hospitalshjælp Tilflyttere 2,5 5,7 19,8 72,0 100 

 Fastboende 1,7 1,7 17,4 79,1 100 

       

Offentlig transport Tilflyttere 3,6 5,0 20,1 71,2 100 

 Fastboende 0,4 3,1 18,8 77,7 100 

       

Jobmuligheder Tilflyttere 4,3 5,5 16,4 73,9 100 

 Fastboende 1,9 1,9 15,8 80,4 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 
Tabel 20 viser, at der er variation mellem forskellige former for service og til-
flytternes hhv. fastboendes planer om at flytte. Tabellen viser også, at der er 
forskel på flytteplanerne, hvor de fastboende gerne vil flytte uden at have 
konkrete planer, mens tilflytterne i højere grad ønsker at flytte til et byområde 
eller et andet sted på landet.  
 
Undersøgelsen viser, at det især er begrænsede indkøbs- og børnepas-
ningsmuligheder og for tilflytterne også utilstrækkelige tilbud mht. lægehjælp, 
der er baggrund for ønsket om at flytte. Det drejer sig altså især om service 
og tilbud, som man har brug for i hverdagen. Til trods for, at beboerne i 
yderområderne oplever, at især hospitalshjælp er utilstrækkelig, så er det ik-
ke dette, som er den væsentligste årsag til ønsket om fraflytning.  

Tilflytternes påvirkning af livet i yderområder 

En stor del af de ældre fastboende har formodentlig boet på landet hele de-
res liv og har på tæt hold oplevet de grundlæggende forandringer, som har 
præget yderområderne. I undersøgelsen er spurgt til de fastboendes ople-
velse af, hvordan tilflytterne påvirker livet i yderområderne, idet tilflytning kan 
være en stor omvæltning og medføre megen forandring i områder, især hvor 
befolkningstætheden er lav. En undersøgelse Berry (2000) viser, at i nogle 
tilfælde har tilflytning fået et omfang, hvor antallet af tilflyttere overstiger de 
fastboende eller lokale, hvilket kan være overvældende. Samtidig bidrager 
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tilflytterne også positivt, idet de er grundlag for at opretholde service, ind-
købsmuligheder, skoler og fritidstilbud i lokalområdet. 
 
Vores undersøgelse viser, at langt de fleste fastboende oplever, at tilflytterne 
bidrager positivt til udviklingen af yderområderne. Som det ses i tabel 21 
drejer det sig først og fremmest om, at tilflytterne bidrager til at opretholde 
lokale skoler og daginstitutioner, men også I forhold til at bevare et tilstræk-
keligt befolkningsgrundlag for lokale sports- og fritidsaktiviteter samt daglig-
vareindkøb. Mere end 60 pct. af de fastboende svarer, at tilflytterne sikrer 
yderområdernes overlevelse og mere end halvdelen vurderer desuden, at til-
flytterne skaber beskæftigelse i lokalområdet. 

Tabel 21. Andel (pct.) af fastboende, som angiver hvordan tilflyttere bidrager i forhold til faciliteter, ser-
vice mv. i yderområder (flere svar mulige). 

 Enig Hverken eller  Uenig Ved ikke Total 

Tilflytterne sikrer yderområdernes overlevelse 61,2 24,2 4,4 10,1 100 

Tilflyttere bidrager til, at der er tilstrækkelig kun-

der i forhold til lokale dagligvareforretninger 53,1 25,2 10,1 11,6 100 

Tilflyttere bidrager til, at der er nok børn i de lo-

kale skoler og daginstitutioner 70,4 16,6 4,7 8,3 100 

Tilflyttere bidrager til, at der er nok deltagere til 

lokale sports- og fritidsaktiviteter 58,9 22,9 6,2 11,9 100 

Tilflyttere skaber beskæftigelse (f.eks. dagligva-

re, børnepasning) i lokalområdet                    51,4 27,2 7,3 14,2 100 

Tilflyttere har ikke brug for at arbejde i lokalom-

rådet  14,5 42,5 24,2 18,8 100 

Tilflyttere tager job fra de fastboende          1,3 15,1 71,1 12,5 100 

Kilde: SBi survey med fastboende.  

 
Flere internationale undersøgelser bl.a. Findlay et al. (2000), Gmelch (1986), 
Ni Laoire (2007) og Stockdale (2000 & 2006) viser, at tilflytning ofte skaber 
beskæftigelse og nye jobs. Findlay et al. (2000) fremhæver, at tilflytning 
endog er den primære forklaring på forandring og fornyelse i forhold til be-
skæftigelse, men også i forhold til at understøtte lokale servicefunktioner og 
økonomisk udvikling. En undersøgelse (MacDonald, 1996), viser dog, at til-
flytternes beskæftigelse primært er begrænset til eget job og således ikke 
genererer yderligere beskæftigelse og snarere er et spørgsmål om overle-
velse.  
 
Erfaringerne med tilflytternes påvirkning af lokale servicefunktioner og øko-
nomisk udvikling er ikke entydige. Stockdale et al. (2000) og Bossuet (2006) 
viser således, at tilflyttere – såvel som fastboende - som arbejder udenfor 
bosætningsområdet ofte foretager deres dagligvare- og andre indkøb i nær-
hed til jobbet frem for i lokalområdet. Dette giver anledning til at spørge 
hvorvidt og hvordan tilflytterne bidrager ikke blot med bosætning, men også 
til at øge beskæftigelsen i yderområderne.  
 
Som det ses af tabel 21, giver mange af de fastboende som har gennemført 
spørgeskemaundersøgelsen udtryk for, at tilflytterne skaber beskæftigelse 
og bidrager til opretholdelse af service, hvorimod de er usikre på, hvorvidt til-
flytterne har brug for at arbejde i lokalområdet. Tabellen viser også, at gan-
ske få fastboende mener, at tilflytterne tager job fra de fastboende. Den 
samlede vurdering er, at tilflytterne først og fremmest sikrer yderområdernes 
overlevelse og bl.a. herigennem generer økonomisk udvikling. 
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Tilflytternes og fastboendes livsstil og levevis 
Som tidligere nævnt har nogle undersøgelser haft fokus på de negative 
aspekter i relation til tilflytning, mens nyere forskning i højere grad fremhæ-
ver det udviklingspotentiale som tilflytning repræsenterer. Milbourne (2007) 
fremhæver således, at tilflyttere i kraft af anderledes værdier og interesser 
bidrager til kulturel fornyelse og diversitet. Mens forskelle i livsstil og levevis 
kan inspirere gensidigt, er det også væsentligt, at beboerne har noget til fæl-
les. I vores undersøgelse er både tilflyttere og fastboende blevet spurgt om 
forskelle i livsstil og hvorvidt tilflyttere og fastboende har noget til fælles. 
 
Tabel 22 viser at ca. 35 pct. af tilflytterne og ca. 24 pct. af de fastboende 
svarer, at tilflytterne har en anden livsstil, men også at en stor del af både til-
flyttere og fastboende svarer, at der ikke er forskel. 

Tabel 22.Andel (pct.) af tilflyttere og fastboende, som svarer på forskelle i livsstil mv.  

 

 Enig 

Hverken 

eller  Uenig 

Ved 

ikke Total 

Tilflyttere har en anden livsstil end de 

fastboende 

Tilflyttere 34,9 38,1 13,7 13,4 100 

 Fastboende 23,7 41,6 19,9 14,8 100 

Tilflyttere har ikke noget til fælles med 

de fastboende 

Tilflyttere 4,3 23,1 59,9 12,7 100 

 Fastboende 5,4 29,8 54,8 9,9 100 

Tilflyttere er sjældent hjemme, fordi de 

arbejder langt væk fra, hvor de bor 

Tilflyttere 

 

6,0 28,5 40,1 25,4 100 

 Fastboende 9,4 36,0 34,1 20,5 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 
Tabellen viser desuden, at knap 60 pct. af tilflytterne og ca. 55 pct. af de 
fastboende mener, at tilflyttere og fastboende har noget til fælles. Udover 
forskelle i livsstil og levemåde viser tabel 22 også, at hverken tilflyttere eller 
fastboende har et særlig godt kendskab til, hvorvidt tilflytterne arbejder langt 
væk fra hvor de bor.  
 
De fastboende har udover de nævnte spørgsmål svaret på, hvorvidt tilflytter-
ne klager over lugt- eller støjgener. Det mener mindre end 10 pct. er tilfæl-
det. Internationale undersøgelser (Overbeek et al., 2007 og Steenbekkers et 
al., 2008) viser derimod at forskelle mellem tilflytteres og fastboendes for-
ventninger og ønsker til livet på landet ofte er grundlag for konflikter, hvor 
lugt- og støjgener fra landbruget kolliderer med forventninger til frisk luft, ro 
og stilhed.    

Fysiske forandringer i yderområderne 

Flere internationale undersøgelser bl.a. Schmeink et al. (2001) og Simon 
(2004 & 2007) viser, at tilflyttere til landområder ofte er økonomisk ressour-
cestærke og forandrer boligerne og lokalområdet enten i form af omfattende 
renovering og/eller tilbygning til eksisterende boliger eller ved at nedrive ek-
sisterende boliger og bygge i nye, 'ikke lokale' byggestile eller ved indheg-
ning og opsætning af stakit. Disse undersøgelser viser, at dette giver anled-
ning til konflikter mellem de fastboende og tilflytterne.  
 
Med dette afsæt er der i spørgeskemaundersøgelsen spurgt til tilstand og 
vedligeholdelse af boligerne. I spørgsmålet om vedligeholdelse og foran-
dring af boligerne er fastboende og tilflyttere enige om, at der ikke er nogen 
væsentlig forskel mellem de to grupper. Det samme gælder i forhold til at 
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fastholde den lokale byggestil, hvor der ikke er væsentlige forskelle mellem 
de fastboende og tilflytternes vurdering af egen og andres indsats. Ligesom i 
mange andre spørgsmål i surveyen, viser det sig også her, at en stor del af 
tilflytterne ikke er klar over, hvem som er tilflyttere hhv. fastboende. Dette 
kan være udtryk for begrænset kontakt og relationer i lokalområdet. 
 
Udover spørgsmålet om istandsættelse og vedligeholdelse er tilflytterne ble-
vet spurgt om egen boligs tilstand. Her viser undersøgelsen, at næsten 60 
pct. siger, at boligen var i god stand, mens ca. 15 pct. siger at boligen var i 
dårlig stand. Tilflytterne er blevet spurgt om de lavede forbedringer på boli-
gen og som det ses af Figur 2 renoverede næsten 40 pct. boligen fuldstæn-
dig, mens ca. 45 pct. lavede mindre forbedringer. Ca. 15 pct. lavede ingen 
forbedringer, hvilket primært skyldtes, at der var tale om en lejebolig.   

Figur 2. Andele (pct.) af tilflyttere, som svarer om de lavede forbedringer på deres bolig. 

0 10 20 30 40 50

Ja, jeg renoverede
boligen fuldstændig

Ja, jeg lavede mindre
forbedringer

Nej, jeg lavede ingen
forbedringer på min

bolig

procent

 
Kilde: SBi survey med tilflyttere.  

 
Vores undersøgelse viser, at tilflytterne bidrager til vedligeholdelse og 
istandsættelse af boligerne i yderområderne, idet en meget stor andel af til-
flyttere enten renoverede boligen fuldstændig eller lavede mindre forbedrin-
ger. Internationale undersøgelser viser dog også, at tilflyttere gennem hus-
køb kan påvirke prisdannelsen således at fastboende begrænses i deres bo-
ligvalg eller udelukkes fra boligkøb (Cloke & Thrift, 1990, Findlay et al, 2000, 
Shucksmith, 1990). Både dansk og international forskning (Higo & Belle, 
1998 og Skifter Andersen, 2008) viser samtidig, at netop de lave boligpriser i 
yderområderne giver mulighed for lavindkomst grupper at fraflytte byerne og 
flytte på landet.  
 
De fastboende er blevet spurgt om de mener, der er blevet bygget mange 
nye huse og hvorvidt boligpriserne er steget som følge af tilflytningen. Her 
viser spørgeskemaundersøgelsen, at ca. 20 pct. af de fastboende vurderer, 
at der er bygget mange nye huse, men mindre end 15 pct. mener, at bolig-
priserne er steget pga. tilflytningen. Det er især folkepensionister, som ople-
ver at boligpriserne er steget som følge af tilflytningen. Hvis man ser på be-
svarelserne fra de beboere, som oplever prisstigninger og hvorvidt de har 
planer om at fraflytte, ses ingen væsentlig sammenhæng. 

Omfang af tomme boliger og boliger i dårlig stand 
Flere danske undersøgelser f.eks. Møller (2008) og Ærø & Gottschalk 
(2007) viser, at der er mange boliger i dårlig stand i yderområderne. Der er 
ikke klarhed over det præcise antal dårlige boliger, men det skønnes at være 
et minimum af 10.000 boliger. En stor del af boligerne er i så dårlig stand, at 
nedrivning er påkrævet, idet installationer i mange tilfælde er utidssvarende 
og hvor mange boliger desuden er sundhedsskadelige pga. fugt, skimmel-
svamp og manglende isolering. Samtidig skæmmer de dårlige boliger de fy-
siske omgivelser og medvirker til et negativt omdømme bl.a. fordi de udlejes 
til kontanthjælpsmodtagere mv. (Skifter Andersen, 2008).  
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I efteråret 2009 udbød Indenrigs- og Socialministeriet midler til nedrivning af 
bygninger, som var i dårlig stand og primært beliggende i yderområderne. 
Samlet modtog 34 kommuner 150 mio. kr. og som ministeriet vurderer, ræk-
ker til nedrivning af ca. 1.000 huse. 
 
På baggrund af boligsituationen i yderområderne er der i surveyen spurgt til 
tilstanden af boligerne i lokalområdet. Tabel 23 viser at mellem ca. 15-20 
pct. af beboerne i yderområder vurderer, at der er mange dårlige boliger. Det 
er især tilflytterne, som svarer, at der er mange boliger i dårlig stand og at 
der i særlig grad er mange dårlige boliger i både landsbyerne og landdistrik-
ter. Både tilflyttere og fastboende svarer, at boligerne i de mindre byer, ikke i 
så høj grad er i dårlig stand. 

Tabel 23. Andele (pct.) af tilflyttere og fastboende, som svarer, om der er mange boliger, som er i dårlig 
stand fordelt på områdetyper. 

    Enig 

Hverken 
enig eller 
uenig Uenig Ved ikke Total 

Total Tilflyttere 20,3 25,6 42,7 11,4 100 

  Fastboende 14,6 25,1 55,1 5,2 100 

Områdetype        

Mindre by Tilflyttere 11.8 23.6 53.7 11,0 100 

  Fastboende 8.6 27.4 59.4 4.6 100 

Landsby Tilflyttere 22,0 27.7 36,0 14.4 100 

  Fastboende 16.5 14.3 63.9 5.3 100 

Landdistrikt Tilflyttere 23,0 25.8 41.5 9.6 100 

  Fastboende 17,0 28.2 49.2 5.6 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 
Beboerne i yderområder er også blevet spurgt, om der er mange tomme bo-
liger i lokalområdet. Også på dette spørgsmål, er det især tilflytterne som 
vurderer, at dette er tilfældet, jf. Tabel 24.  

Tabel 24.  Andele (pct.) af tilflyttere og fastboende, som svarer, om der er mange tomme boliger fordelt 
på områdetyper.  

    Enig 

Hverken 
enig eller 
uenig Uenig Ved ikke Total 

Total Tilflyttere 20,3 25,6 42,7 11,4 100 

  Fastboende 14,6 25,1 55,1 5,2 100 

Områdetype        

Mindre by Tilflyttere 18,3 16,7 50,4 14,6 100 

  Fastboende 10,2 19,3 62,5 8 100 

Landsby Tilflyttere 17,5 22,4 46,8 13,3 100 

  Fastboende 12,1 25,8 59,1 3,0 100 

Landdistrikt Tilflyttere 22,3 21,8 43 12,9 100 

  Fastboende 18,7 15,7 58,7 6,9 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 
Som det ses i Tabel 24 drejer det sig både om de mindre byer og landsbyer, 
men især i landdistrikterne. Ca. 15 pct. af de fastboende oplever også, at der 
er mange tomme boliger generelt og i særlig grad i landdistrikterne, hvor-
imod problemet ikke vurderes at være så stort i landsbyer eller i de mindre 
byer. 
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Opsamling 

Vores undersøgelse viser, at langt de fleste fastboende oplever, at tilflytterne 
bidrager positivt til udviklingen af yderområderne. Det drejer sig først og 
fremmest om, at tilflytterne bidrager til at opretholde lokale skoler og dagin-
stitutioner, men også I forhold til at bevare et tilstrækkeligt befolkningsgrund-
lag for lokale sports- og fritidsaktiviteter samt dagligvareindkøb. Mere end 60 
pct. af de fastboende svarer, at tilflytterne sikrer områdernes overlevelse og 
mere end halvdelen vurderer desuden, at tilflytterne skaber beskæftigelse i 
lokalområdet. 
 
Undersøgelsen viser, at der er stor enighed mellem fastboende og tilflyttere i 
vurderingen af, hvilke muligheder og tilbud, såvel som mangler der er i lo-
kalområdet. Således er størstedelen af både tilflyttere og fastboende tilfred-
se med indkøbsmuligheder, men også at knap 20 pct. mener, at indkøbsmu-
lighederne er utilstrækkelige. Der er forskel mellem områdetyper, hvor det 
især er beboerne bosat i landdistrikterne, men også landsbyer, som oplever 
at indkøbsmulighederne er utilstrækkelige. 
  
I forhold til jobmuligheder og offentlig transport er det tydeligt, at både tilflyt-
tere og fastboende oplever dette som utilstrækkeligt. Mere end 1/3 af bebo-
erne i yderområderne oplever, at den offentlige transport er utilstrækkelig. 
På spørgsmålet om beskæftigelsesmuligheder svarer mellem 40 og 50 pct. 
af beboerne og primært fastboende i landsbyer og mindre byer, at jobmulig-
heder i lokalområdet er utilstrækkelige, mens det især er tilflyttere i landdi-
strikterne, som oplever dette. 
  
Tilflytterne mener i højere grad en de fastboende, at afstanden til service og 
faciliteter besværliggør dagligdagen, især i forhold til arbejde eller uddannel-
se, men også i forhold til skole, børnepasning og indkøb.  
 
Når man ser nærmere på den del af beboerne, som oplever at afstanden til 
forskellige former for service og faciliteter besværliggør hverdagen hhv. ud-
gør problem og sammenholder dette med, hvorvidt de ønsker at fraflytte, ses 
en tydelig sammenhæng. Mens ca. 1/5 af både tilflyttere og fastboende har 
planer om at fraflytte deres bosætningsområde, drejer det sig om helt op til 
1/3 af de beboere, som oplever, at service og faciliteter er mangelfuld. 
 
Undersøgelsen viser, at mellem ca. 15-20 pct. af beboerne i yderområder 
vurderer, at der er mange dårlige boliger. Det er især tilflytterne, som svarer, 
at der er mange boliger i dårlig stand og at der i særlig grad er mange dårli-
ge boliger i både landsbyerne og landdistrikter. Vores undersøgelse viser, at 
tilflytterne bidrager til vedligeholdelse og istandsættelse af boligerne i yder-
områderne, idet en meget stor andel af tilflyttere enten renoverede boligen 
fuldstændig eller lavede mindre forbedringer. 
 
I undersøgelsen er spurgt til om tilflytterne har en anden livsstil eller levevis 
end de fastboende. Hertil svarer ca. 35 pct. af tilflytterne og ca. 24 pct. af de 
fastboende, at tilflytterne har en anden livsstil, men også at en stor del af 
både tilflyttere og fastboende svarer, at der ikke er forskel. Besvarelserne vi-
ser desuden, at knap 60 pct. af tilflytterne og ca. 55 pct. af de fastboende 
mener, at tilflyttere og fastboende har noget til fælles, men også at en stor 
del oplever, at dette ikke er tilfældet. Dette viser, at der kan være en udfor-
dring i at udvikle relationer i bosætningsområdet mellem tilflyttere og fastbo-
ende. Samtidig viser spørgeskemaundersøgelsen, at en stor del af tilflytter-
ne ikke er klar over, hvem som er tilflyttere hhv. fastboende, hvilket også kan 
være udtryk for begrænset kontakt og relationer. 
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Integration: relationer mellem fastboende og 
tilflyttere  

Flere udenlandske undersøgelser (Van der Vaart, 1999, Van der Ziel, 2003, 
Overbeek et al., 2007 og Salamon, 2003) viser, at baggrunden for at bosæt-
te sig på landet ofte er begrundet i de fysiske omgivelser og herlighedsvær-
dier, mens deltagelse i det sociale liv i bosætningsområdet har mindre be-
tydning for tilflytterne. Disse undersøgelser viser også, at tilflytternes tilgang 
til at udvikle sociale relationer ofte strider mod de fastboendes idealer om 
sociale fællesskaber. 
 
I en dansk sammenhæng er tilflytternes forventning om og ønsker til et soci-
alt liv også forskellige. Ikke alle tilflyttere har behov eller mulighed for at ud-
vikle kontakt til andre beboere. Nogle tilflyttere opretholder primært sociale 
relationer i deres tidligere bosætningsområde. Andre arbejder langt fra bo-
sætningsområdet og har hverken tid eller mulighed for at udvikle kontakt til 
naboer eller andre beboere. Men nyere undersøgelser, Ærø et al. (2005) og 
Nørgaard (2010), viser også, at for langt de fleste tilflyttere, er der et ønske 
om at udvikle sociale relationer og blive integreret i bosætningsområdet. 
Nogle tilflyttere vender tilbage, til det sted hvor de voksede op, mens mange 
tilflyttere ikke har noget nært kendskab til bosætningsområdet og derfor ikke 
har forudgående kontakt til andre beboere. Mange tilflyttere er desuden flyt-
tet lange afstande og i flere tilfælde fra storbyen til landet, hvorfor bosætning 
kan være en stor omvæltning bl.a. fordi det er svært at opretholde sociale re-
lationer etableret forud for flytningen.  
 
Kontakt til og samvær med naboer og andre i bosætningsområdet, har gene-
relt betydning for, om tilflyttere kommer til at føle sig hjemme. Samtidig viser 
ovennævnte undersøgelser Ærø et al. (2005) og Nørgaard (2010) også, at 
mange tilflyttere savner at blive budt velkommen og oplever at det er svært 
at blive lukket ind i lokalområdet, og at det for langt de fleste tilflyttere har 
stor betydning at blive integreret i bosætningsområdet. En undersøgelse 
Berry (2000) viser, at tilflytternes integration har at gøre med både bosæt-
ningsstedet og de mennesker der bor der, såvel som med tilflytterne selv.  
 
På baggrund af både danske og internationale undersøgelser, antager vi i 
undersøgelsen forventes det, at velkomst og integration er en væsentlig for-
udsætning i forhold til tilflytternes tilknytning til og følelse af at høre hjemme i 
bosætningsområdet. Integration og modtagelse af tilflytterne er søgt belyst 
ved at spørge til, hvorvidt naboer og andre beboere gjorde noget for at ind-
drage tilflyttere i lokalområdet. Dette er besvaret gennem spørgsmål til både 
tilflytterne selv, men også til de fastboende. Der er desuden spurgt til hvor-
vidt tilflyttere og fastboende er sammen, hvad de foretager sig og der er 
spurgt til deltagelse i forskellige former for forenings- og fritidsaktiviteter. En-
delig er der i undersøgelsen spurgt om, hvorvidt tilflytterne føler de hører 
hjemme og er blevet en del af lokalområdet. Dette belyses i forhold til, om 
naboer eller andre beboere har gjort en indsats for at inddrage dem i lokal-
området. I spørgsmålet om relationer mellem tilflyttere og fastboende såvel 
som spørgsmålet om integration af tilflyttere ses på, hvorvidt der er forskelle 
i forhold til at bo i en mindre by, en landsby eller i et landdistrikt.   
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Velkomst og inddragelse i lokalområdet 

Tilflytterne er blevet spurgt, om deres naboer eller andre beboere har søgt at 
inddrage dem i lokalområdet. Hertil svarer ca. 70 pct. af tilflytterne bekræf-
tende, mens lidt over 20 pct. svarer, at de ikke har oplevet, at naboer eller 
andre har søgt at inddrage dem i lokalområdet. Der kan være forskellige 
måder at inddrage tilflytterne på. Her viser tabel 25, at mere end halvdelen 
af tilflytterne har oplevet at naboer kom og bød dem velkommen såvel som 
fortalte om lokale aktiviteter, mens ca. 1/3 blev inviteret hjem til naboer og 
ca. 20 pct. blev præsenteret for naboers venner. 

Tabel 25. Andele (pct.) af tilflyttere, som svarer hvad deres naboer eller andre beboere i området gjorde 
for at inddrage dem i lokalområdet (flere svar mulige). 

 
Nej Ja Total 

De kom og bød mig velkommen 48,2 51,8 100 

De inviterede mig hjem på besøg 65,5 34,5 100 

De præsenterede mig for deres venner 80,7 19,3 100 

De fortalte mig om lokale aktiviteter 48,8 51,2 100 

Andet (skriv gerne) 88,7 11,3 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere.  

 
Som det ses af tabellen er det muligt at give flere svar, hvorfor nogle tilflytte-
re har oplevet både at blive budt velkommen, inviteret hjem, præsenteret for 
venner mv. I spørgeskemaet var der mulighed for at tilflytterne kunne beskri-
ve, hvad beboerne i området har gjort for at inddrage dem. Besvarelserne 
viser, at mange tilflyttere er blevet inviteret eller opfordret til at deltage i loka-
le aktiviteter og foreninger. Flere tilflyttere beskriver desuden, at de er blevet 
inviteret til og har deltaget i naboers private fester, mens andre har fået ind-
flytterblomst el. lign. En enkelt tilflytter oplyser at blive tildelt en kontaktfami-
lie, mens andre beskriver at de ikke fik nogen form for velkomst eller modta-
gelse i lokalområdet. 
 
I undersøgelsen er spurgt om de fastboendes egen indsats i forhold til at 
inddrage tilflyttere i lokalområdet. Mere end halvdelen af de fastboende sva-
rer, at de har gjort en indsats, men der er store forskelle i forhold til bosæt-
ningsområde.  
 
Figur 3. Andele (pct.) af fastboende som har gjort noget for at inddrage tilflyttere i deres lokalområde 

 
Kilde: SBi survey med fastboende.  

 
Som vist i Figur 3 er der flere fastboende i landdistrikterne, som gør en ind-
sats for at inddrage tilflytterne, mens langt færre gør noget i både de mindre 
byer og i landsbyerne. Således gør 55 pct. af de fastboende i landdistrikter-
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ne en indsats for at inddrage tilflytterne i lokalområdet, hvorimod andelen i 
landsbyer kun er 20 pct. De fastboende som har gjort en indsats for at ind-
drage tilflytterne, svarer at de har budt velkommen, taget tilflytterne med til 
lokale aktiviteter såvel som inviteret hjem på besøg. I spørgeskemaet var der 
mulighed for, at de fastboende kunne beskrive, hvad de havde gjort for at 
inddrage tilflyttere og besvarelserne viser, at mange af de fastboende har 
budt tilflytterne velkommen med en blomst. Af de fastboende som ikke har 
gjort en indsats, begrundede ca. 20 pct. det med, at de ikke mente at tilflyt-
terne havde brug for, at de gjorde noget og yderligere ca. 20 pct. at de ikke 
havde tid hhv. ikke havde lyst til at gøre noget. Besvarelserne viser desu-
den, at flere af de fastboende fravælger kontakt til tilflyttere, som beskrives 
som 'sociale tilfælde' eller peger på aldersforskel mellem fastboende og til-
flyttere som forklaring på manglende indsats. Derudover beskriver flere fast-
boende, at de ikke har kendskab til, at der er kommet tilflyttere bl.a. fordi af-
stande er mellem husene store. 
 
Undersøgelsen viser, at uanset om tilflytterne er blevet budt velkommen og 
søgt inddraget af lokalområdet, er der helt overvejende udviklet kontakt mel-
lem tilflyttere og fastboende. Undersøgelsen viser dog også, at de fastboen-
de i højere grad har kontakt til andre fastboende, især i de mindre byer, og 
at tilflytterne i højere grad har kontakt til andre tilflyttere. En undersøgelse vi-
ser (Hegarthy, 1994), at tilflyttere og fastboende ofte bevæger sig i adskilte 
verdener og primært kommer i kontakt med hinanden i relation til konflikter. 
Vores undersøgelse understøtter, at der kan være begrænset kontakt til na-
boer og andre i lokalområdet, eftersom mange og især tilflytterne ikke er klar 
over, hvem som er tilflytter hhv. fastboende. Figur 4 viser, at ca. 18 pct. af til-
flytterne ikke er klar over, hvem som er tilflyttere hhv. fastboende.  
 
Figur 4. Andele (pct.) af tilflyttere og fastboende, som svarer, om de mest omgås andre tilflyttere hhv. 
fastboende 
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Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 
Tabel 26 viser, at mere end halvdelen af tilflytterne kommer hjem til naboer 
og ca. 40 pct. af både tilflyttere og fastboende svarer, at de laver forskellige 
aktiviteter sammen med naboer og andre beboere i området. Tabellen viser 
desuden, at fastboende i højere grad svarer, at de mødes med naboer og 
kommer hjem til hinanden til kaffe, middag el. lign. Besvarelserne viser des-
uden, at ca. 1/3 af både tilflyttere og fastboende ses med naboer eller andre 
beboere i området 1-4 gange om ugen, mens ca. 15 pct. ses ca. 1 gang om 
måneden og yderligere 15 pct. ses mindre end fem gange om året. Både til-
flyttere og fastboende, som bor i mindre byer ses oftere end dem som bor i 
landsbyer og landdistrikter. 
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Tabel 26. Andele (pct.) af tilflyttere og fastboende, som svarer, hvordan de er sammen med naboer og 
andre beboere i området (flere svar mulige)  

 Tilflyttere Fastboende 

Vi kommer hjem til hinanden på besøg (kaffe, middag mv.) 53,0 63,1 

Vi laver forskellige aktiviteter sammen (sport, forening, klub mv.) 39,6 40,0 

Andet (skriv gerne) 37,0 24,3 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 
I spørgeskemaundersøgelsen er spurgt til de sociale relationer i lokalområ-
det og hvorvidt man primært har sociale kontakter i lokalområdet og/eller 
andre steder end i lokalområdet. Som det ses af Tabel 27, har størstedelen 
af fastboende såvel som tilflyttere sociale relationer både i lokalområdet og 
andre steder. Besvarelserne viser også, at ca. 15 pct. af tilflytterne og især 
de tilflyttere som bor i landdistrikterne primært har sociale relationer andre 
steder end i lokalområdet. Der er desuden en del af tilflytterne (15 pct.) såvel 
som fastboende (7-8 pct.), som ikke har ret mange sociale kontakter. Tabel-
len viser, at der er forskel mellem de mindre byer, landsbyer og landdistrikter 
bl.a. at især tilflytterne i landsbyerne, men også i landdistrikterne ikke har ret 
mange sociale kontakter. For nogle vil forklaringen være, at man ikke ønsker 
sociale relationer i lokalområdet eller i højere grad har relationer udenfor bo-
sætningsområdet. For andre kan den manglende kontakt være ufrivillig og 
bl.a. skyldes at det er svært at udvikle relationer til andre beboere i bosæt-
ningsområdet.  

Tabel 27. Andele (pct.) af tilflyttere og fastboende, som svarer, hvordan fællesskabet og de sociale rela-
tioner er i lokalområdet fordelt på områdetype 

Områdetype Jeg har de fleste 

sociale kontakter i 

lokalområdet 

Jeg har pri-

mært sociale 

kontakter andre 

steder end i lo-

kalområdet 

Jeg har sociale 

kontakter både 

i lokalområdet 

og andre ste-

der 

Jeg har gene-

relt ikke ret 

mange lokale 

sociale kon-

takter Total 

Tilflyttere 17,5 11,8 57,7 13,0 100 

Fastboende 44,0 6,9 41,7 7,4 100 

Mindre by 

Total 28,5 9,7 51,1 10,7 100 

Tilflyttere 10,6 13,3 57,8 18,3 100 

Fastboende 29,1 6,0 56,7 8,2 100 

Landsby 

Total 16,9 10,8 57,4 14,9 100 

Tilflyttere 8,9 15,0 60,1 16,0 100 

Fastboende 18,7 9,8 64,6 6,9 100 

Landdistrikt 

Total 13,0 12,9 62,0 12,2 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 
I besvarelserne beskrives forskellige former for samvær og aktiviteter som 
tilflytterne og de fastboende deltager i. Både tilflytterne og de fastboende 
beskriver, at de hilser og snakker, når de mødes på vejen, hos købmanden, i 
forbindelse med børns leg, fællesspisning, deltagelse i lokale fester samt 
mærkedage. Flere beskriver at de gensidigt hjælper hinanden, deltager i for-
eningsarbejde samt lokale aktiviteter. De fastboende og især tilflytterne be-
skriver, at de ofte får en snak 'over hækken'. Andre beskriver, at de ikke er 
sammen med naboer grundet aldersforskel og mangel på fælles interesser, 
men også pga. stridigheder. Flere tilflyttere ønsker ikke kontakt eller oplever, 
at lokalområdet og dets beboere er sammenspist, hvorfor de ikke har kon-
takt har til naboer eller andre beboere i lokalområdet.  
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Deltagelse i foreningsaktiviteter 
Flere undersøgelser viser, at foreningslivet og fælles aktiviteter f.eks. 
idrætsaktiviteter (Svendsen, 2003 og Møller, 2008) spiller en vigtig rolle i 
forhold til yderområdernes sociale liv og sammenhængskraft. På denne 
baggrund har vi i undersøgelsen spurgt til, om beboere deltager og/eller 
planlægger aktiviteter.  
 
Tabel 28 viser, at der er flere fastboende end tilflyttere, som deltager i for-
eningsaktiviteter, aftenskole, sportsklub eller lignende i lokalområdet. Mens 
næsten 70 pct. af de fastboende deltager i foreningsaktiviteter el. lign. er det 
kun 55 pct. af tilflytterne, som deltager i aktiviteter. 

Tabel 28. Andel (pct.) af tilflyttere og fastboende som angiver, om de deltager i foreningsaktiviteter, af-
tenskole, sportsklub eller lignende i lokalområdet 

 Ja Nej Total 

Tilflyttere 55,1 44,9 100 

Fastboende 67,3 32,7 100 

Total 59,7 40,3 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 
Der er altså en ret stor gruppe af især tilflytterne, som ikke deltager i for-
eningsaktiviteter. Enkelte tilflyttere beskriver at blive afvist i kontakten med 
lokale foreninger og peger på store forskelle samt barrierer i forhold til sprog 
og kultur. Internationale undersøgelser (Shucksmith et al., 1996 og Findlay 
et al., 1999) viser, at mange tilflyttere afholder sig fra at deltage i lokale akti-
viteter og foreninger fordi de bange for at virke påtrængende. Dette påvirker 
både muligheden for at opretholde lokale aktiviteter og sammenhængskraf-
ten og betyder samtidig, at tilflytterne isoleres. Tilflytternes manglende delta-
gelse og involvering i foreningsaktiviteter mv. kan dog også være udtryk for, 
at de er tidsmæssigt ophængt på grund af arbejde og familie f.eks. som 
småbørnsfamilie.    
 
Undersøgelsen viser, at både tilflyttere og fastboende deltager i en bred vifte 
af fritidsaktiviteter som skak, golf, kor, jagt, spejder, kortspil, revy, hundetræ-
ning samt kirkelige aktiviteter og politisk foreningsarbejde. En stor del af be-
boerne varetager bestyrelsesarbejde såvel som frivilligt arbejde på f.eks. 
plejehjem. Som det ses af Tabel 29 er idræt den form for aktivitet, som flest 
både tilflyttere og fastboende deltager i. Tabellen viser desuden, at der er 
forskel på, hvilke fritidsaktiviteter tilflyttere og fastbonde deltager i. 

Tabel 29. Andel (pct.) af tilflyttere og fastboende som angiver type af fritidsaktiviteter de deltager i (flere 
svar mulige). 

  Tilflyttere Fastboende Total 

Jeg deltager i foreningsarbejde f.eks. lokalhistorie/kultur 20,6 29,4 23,9 

Jeg deltager i arrangementer i forsamlingshus 
15,3 20,6 17,3 

Jeg deltager i aftenskoleaktiviteter 9,2 9,9 9,5 

Jeg deltager i idrætsaktiviteter 25,8 31,9 28,1 

Jeg deltager i aktiviteter i relation til mine børns sko-

le/daginstitution 

10,3 11,2 10,6 

Andet (skriv gerne) 11,6 13,1 12,2 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 
Som det ses i Tabel 29 deltager de fastboende i højere grad end tilflyttere i 
foreningsarbejde og arrangementer i forsamlingshus. Besvarelserne viser, at 
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mere end halvdelen af de tilflyttere og fastboende som deltager i fritidsaktivi-
teter, er med 1-4 gange om ugen, mens ca. 1/5 kun deltager 2-3 gange om 
måneden. Yderligere ca. 1/5 deltager ca. en gang om måneden eller mindre, 
mens kun en lille andel nemlig 3 pct. deltager mere end 4 gange om ugen. 
For tilflytternes vedkommende er det som nævnt kun 55 pct., som deltager i 
foreningsaktiviteter, hvor der er mulighed for at mødes med og udvikle rela-
tioner med andre i lokalområdet. Hvis man sammenholder dette med hyp-
pigheden af aktiviteterne, er det kun ca. ¼ af tilflytterne, som ugentligt delta-
ger i fritidsaktiviteter, mens andelen er lidt højere for de fastboende. Mens 
deltagelse i fritidsaktiviteter er en vej til at mødes med andre beboere i lokal-
området og herigennem udvikle tilknytning til bosætningsområdet, spiller an-
dre former for samvær også en vigtig rolle.  
 
Tilflytternes svar på hvad der har haft betydning for at blive en del af lokal-
området viser, at mange selv har været åbne og imødekommende og har in-
teresseret sig for og ønsket at blive en del af lokalområdet. Flere tilflyttere 
nævner dagpleje og skoler, men også købmand, bibliotek mv. som vigtige 
for mødet med andre beboere og i forhold til at blive en del af lokalområdet. 
De jævnlige, uforpligtende, men kontaktstyrkende møder nævnes som vigti-
ge for tilknytningen til bosætningsstedet. 

Tilknytning til bosætningsområdet 
Det er ikke kun tilflytterne, men også de fastboende, som er blevet spurgt 
om de føler, at de hører hjemme i lokalområdet. Besvarelserne er vist i tabel 
30, hvor det ses at langt de fleste fastboende – men ikke alle – føler sig 
hjemme.  

Tabel 30. Andele (pct.) af tilflyttere og fastboende som svarer, om de føler de hører hjemme i lokalom-
rådet fordelt på områdetyper. 

    Ja Nej Det ved jeg ikke Total 

  Tilflytterne 83,6 12,9 3,5 100 

  Fastboende 94,8 4,1 1,1 100 

Områdetype       

Mindre by Tilflytterne 87,8 9,8 2,4 100 

  Fastboende 96,0 2,3 1,7 100 

Landsby Tilflytterne 79,9 14,8 5,3 100 

  Fastboende 97,8 1,5 0,7 100 

Landdistrikt Tilflytterne 85,4 11,3 3,3 100 

  Fastboende 93,4 5,6 1,0 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 
Tabellen viser også, at det er i landdistrikterne, at der er flest fastboende, 
som ikke føler sig hjemme. Det kan have at gøre med, at det især er landdi-
strikterne, hvor forandringer med ændringer i landbruget, fysisk forfald og 
service forringelser gør sig gældende. Tabellen viser – ikke overraskende – 
at tilflytterne i mindre grad end de fastboende føler sig hjemme. Det er imid-
lertid overraskende, at det især er tilflytterne bosat i landsbyerne, som ikke 
føler sig hjemme.  
 
Undersøgelsen og tabel 30 viser, at knap 84 pct. af tilflytterne føler sig 
hjemme i lokalområdet. Det er dog en mindre andel af tilflytterne nemlig 69 
pct., som syntes det var nemt at blive en del af lokalområdet, mens 18 pct. 
synes det er svært og at 13 pct. ikke ønskede at blive en del af området.   
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Tabel 31. Andele (pct.) af tilflyttere og fastboende som svarer, om de er blevet en del af lokalområde 

Det er svært for mig at blive en del af området 18,0 

Det er nemt for mig at blive en del af området 69,0 

Jeg er ikke interesseret i at blive en del af området 13,0 

Total 100 

 

En af grundene til, at der i undersøgelsen er spurgt til om især tilflytterne fø-
ler de er blevet en del af lokalområdet og om de føler sig hjemme er, at regi-
sterdata viser, at en stor del at tilflytterne flytter igen i løbet af et år og at en 
mulig årsag er, at de ikke er blevet en del af lokalområdet. Det har derfor i 
spørgeskemaundersøgelsen været et mål at finde frem til forklaringer på og 
indsatser for at integrere tilflytterne. For at belyse dette er undersøgt, hvor-
vidt der er sammenhæng mellem naboernes indsats for at integrere tilflytter-
ne og tilflytternes oplevelse af at være blevet en del af lokalområdet og føle 
sig hjemme. Tabellerne 32-34 viser disse sammenhænge.  
 
Tabel 32 viser et stort sammenfald mellem de tilflyttere, som synes det er 
svært at blive en del af området og som svarer, at hverken naboer eller an-
dre beboere i området har søgt at inddrage dem i lokalområdet. Det drejer 
sig om ca. 45 pct. af de tilflyttere, som har svært ved at blive en del af lokal-
området. Tabellen viser desuden, at 10 pct. af tilflytterne, som er søgt ind-
draget af naboer til trods for dette oplever at det er svært at blive en del af 
lokalområdet. Omvendt viser tabellen, at ca. 1/3 af tilflytterne som ikke er 
søgt inddraget alligevel oplever, at det var nemt for dem at blive en del af lo-
kalområdet. Endelig viser tabellen, at 13 pct. ikke ønsker at blive en del af 
området. 

Tabel 32. Andele af tilflytterne (pct.) der angiver om naboer har søgt at inddrage dem i lokalområdet og 
hvorvidt de føler, de er blevet en del af lokalområdet  

    
Det er svært for 

mig at blive en 

del af området 

Det er nemt for 

mig at blive en 

del af området 

Jeg er ikke inte-

resseret i at blive 

en del af området Total 

Ja 10,0 82,5 7,5 100 

Nej 45,7 29,7 24,7 100 

Det ved 

jeg ikke 
13,9 55,7 30,4 100 

Har dine naboer 

eller andre be-

boere i området 

søgt at inddrage 

dig i lokalområ-

det? 
Total 18,1 68,9 13,0 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere.  

 
Tabel 33 viser, at ca. 85 pct. af tilflytterne i nogen eller i høj grad føler sig 
hjemme, mens ca. 15 pct. ikke rigtig eller slet ikke føler sig hjemme. Tabel-
len viser desuden en sammenhæng mellem tilflytternes følelse af at høre 
hjemme og hvorvidt de er søgt inddraget af andre beboere. Omkring 1/3 af 
tilflyttere som ikke føler de hører hjemme i lokalområdet, oplever at de ikke 
er søgt inddraget i lokalområdet. Omvendt svarer ca. 60 pct. af tilflytterne, at 
de føler sig hjemme selvom de ikke er søgt inddraget i lokalområdet, men 
også at ca. 7 pct. som var søgt inddraget og alligevel ikke føler, at de hører 
hjemme. 
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Tabel 33. Andele af tilflytterne (pct.) der angiver om naboer har søgt at inddrage dem i lokalområdet og 
hvorvidt de føler, de hører hjemme i lokalområdet  

    Ja, i høj 

grad 

Ja, i no-

gen grad 

Nej, ikke 

rigtig 

Nej, slet 

ikke 

Det ved 

jeg ikke Total 

Ja 47,7 43,7 6,0 0,8 1,7 100 

Nej 18,3 42,9 22,4 10,0 6,4 100 

Det ved 

jeg ikke 
35,4 39,2 12,7 1,3 11,4 100 

Har dine naboer 

eller andre be-

boere i området 

søgt at inddrage 

dig i lokalområ-

det? 
Total 40,3 43,2 10,1 2,9 3,5 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere.  

 
Tabel 34 viser forskelle mellem tilflyttere der bor i en mindre by, i en landsby 
eller et landdistrikt i forhold til deres oplevelse af at være blevet en del af lo-
kalområdet og i sammenhæng med andre beboeres indsats for at inddrage 
dem. Her ses, at ca. 1/3 af de tilflyttere som ikke føler sig hjemme ikke er 
søgt inddraget i lokalområdet. Tabellen viser desuden, at andelen, der ikke 
føler sig hjemme er større i landsbyerne end i de mindre byer og landdistrik-
ter.  

Tabel 34. Andele af tilflytterne (pct.) der angiver om naboer har søgt at inddrage dem i lokalområdet og 
hvorvidt de føler, de er blevet en del af lokalområdet i forhold til forskellige områdetyper.  

    

Føler du at du hører hjem-

me i lokalområdet?   

  

Har dine naboer eller andre be-

boere i området søgt at inddrage 

dig i lokalområdet? Ja Nej 

Det ved 

jeg ikke Total 

  Ja 91,4 6,9 1,7 100 

  Nej 61,5 32,1 6,4 100 

  Det ved jeg ikke 74,7 13,9 11,4 100 

Områdetype       

Mindre by Ja 95,9 3,6 0,6 100 

  Nej 63,8 27,6 8,6 100 

  Det ved jeg ikke 89,5 10,5 0,0 100 

Landsby Ja 88,3 9,1 2,5 100 

  Nej 60,0 36,0 4,0 100 

  Det ved jeg ikke 42,9 14,2 42,9 100 

Landdistrikt Ja 91,5 7,5 1,0 100 

  Nej 64,8 27,3 7,9 100 

  Det ved jeg ikke 83,9 6,5 9,7 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere.  

 
Der kan være mange forskellige årsager til, at man ikke føler sig hjemme i sit 
bosætningsområde. Internationale undersøgelser peger på forskellige for-
hold, som kan være problematiske i relation til udvikling af sociale fælles-
skaber på landet (Jones, 1999, Simon et al., 2007 og Ni Laoire, 2007). Her 
peges på de uskrevne regler og normer, der eksisterer blandt den fastboen-
de lokalbefolkning og på inklusions- og eksklusionsprocesser som bl.a. er 
betinget af, hvorvidt tilflytterne afkoder, forstår og accepterer sådanne impli-
citte regler og normer.  
 
Lokal modtand eller uvilje i forhold til tilflyttere kan også være betinget af en 
forestilling om, at tilflytterne har andre værdier og måder at gøre tingene på 
og at de grundlæggende ønsker at forandre og overtage. Dette kan have 
baggrund i tidligere erfaringer, men kan også være en uberettiget forestilling 



 

67 

om, hvem tilflytterne er og hvad de ønsker. En hollandsk undersøgelse (Si-
mon et al, 2007) viser desuden, at tilflyttere som føler sig integreret i lokal-
området til trods for at have boet lang tid i bosætningsområdet stadig føler 
sig som en fremmed. 
  
Vores undersøgelse viser, at især tilflytterne som har bosat sig i landsbyer 
ikke føler sig hjemme. En af årsagerne kan være, at forestillingen om at bo 
på landet ikke svarer til virkeligheden. Baggrundsdata for tilflytterne viser, at 
ca. 1/3 er flyttet fra en storby og mere end 1/5 fra mellemstore byer, for 
hvem det kan være en stor omvæltning at bosætte sig på landet. Flere un-
dersøgelser viser, at forestillingen om livet på landet og især det at bo i en 
landsby er forbundet med forventninger til fællesskab og sociale aktiviteter.  
 
Vores undersøgelse viser, at forventningerne ikke bliver indfriet for en grup-
pe af tilflytterne. Samtidig kan der være forhold i hverdagen, som kan ople-
ves som besværlige og belastende som f.eks. lange afstande og begrænse-
de tilbud. Disse forhold kan tilsammen være årsag til, at nogle af tilflytterne 
ønsker at flytte væk igen. 

Tilflyttere som ønsker at flytte  

Registerdata viser, at en stor del af tilflytterne flytter væk igen. Data fra 2002 
viser, således at ¼ af tilflytterne er flyttet igen inden for et år, men også at 
der er forskel mellem yderområder, hvor især Nord- og Vestjylland, Tønder 
og Norddjurs kommuner har størst fraflytning.  
 
Selvom en del af fraflytterne er unge, som har bosat sig f.eks. i forbindelse 
med højskoleophold og derfor fraflytter efter kort tid, peger den store andel 
af fraflyttere på, at der kan være andre årsager til at tilflytterne vælger at flyt-
te væk igen. Registerdata viser, at det især er de ældre enlige og par som 
forbliver i deres nye bosætningsområde, mens især unge enlige under 30 år 
(29 pct.) og par under 30 år (32 pct.), mens også en stor del af småbørns-
familier (24 pct.) såvel som storbørnsfamilier (20 pct.), som vælger at fraflyt-
te. 
 
Vores undersøgelse viser, at en del af tilflytterne overvejer og har et ønske 
om at flytte. Flere af tilflytterne oplever, at lokalsamfundet er lukket og at det 
er svært at blive en del af lokalområdet. I spørgeskemaundersøgelsen er 
både tilflyttere og fastboende blevet spurgt om eventuelle flytteplaner. Tabel 
35 viser besvarelserne og viser, hvorvidt beboerne har planer om at flytte fra 
nuværende bopæl. 
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Tabel 35. Andel af tilflyttere og fastboende (pct.) som svarer, hvorvidt de har planer om at flytte fra nu-
værende bopæl fordelt på områdetyper. 

Har du planer om at flytte fra din nuværende bopæl? 

Områdetype 

Ja, jeg har pla-

ner om at flytte 

til et andet om-

råde på landet 

Ja, jeg vil ger-

ne flytte til et 

byområde 

Ja, jeg vil gerne 

flytte, men har 

ingen konkrete 

planer endnu 

Nej, jeg 

ønsker 

ikke at 

flytte Total 

Tilflyttere 4,9 3,7 11,4 80,1 100 

Fastboende 1,1 2,3 11,5 85,1 100 

Mindre by 

Total 3,3 3,1 11,4 82,1 100 

Tilflyttere 4,9 3,8 13,3 78,0 100 

Fastboende 0,0 2,2 14,9 82,8 100 

Landsby 

Total 3,3 3,3 13,8 79,6 100 

Tilflyttere 3,8 2,4 13,2 80,7 100 

Fastboende 1,6 3,0 15,5 79,9 100 

Landdistrikt 

Total 2,9 2,6 14,1 80,4 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 
Tabel 35 viser, at 78-85 pct. af både tilflyttere og fastboende ønsker at blive 
boende, mens resten gerne vil eller har planer om at flytte. Nogle ønsker at 
flytte til et andet område på landet, andre til et byområde. Tabellen viser og-
så, at den største andel med flytteplaner gerne vil flytte uden at have konkre-
te planer endnu. Der er flere tilflyttere end fastboende, som ønsker at flytte til 
et andet område på landet, hvor flytningen blot kan skyldes et ønske om at 
flytte til en anden bolig, men altså stadig et ønske om at bo på landet.  
 
Andelen af fastboende der ønsker at flytte til et byområde er større end den 
andel, som ønsker at flytte til et andet område på landet. Det kan bl.a. forkla-
res med, at der er mange ældre bosat på landet og at de ønsker at flytte til 
en by med flere faciliteter. Dette understøttes af svar i spørgeskemaunder-
søgelsen, hvor flytteønsker og –årsager er beskrevet.  
 
Når man ser nærmere på baggrundsdata for beboere i yderområderne, som 
har planer om at flytte, viser det sig, at det primært er de unge i aldersgrup-
pen 18-34 år. Der er omtrent lige så mange mænd som kvinder, som ønsker 
at flytte. Der er en lidt større andel, som er bosat i landsbyer og landdistrikter 
og som har flytteplaner sammenlignet med dem, som bor i de mindre byer.  
 
Hvis man ser på forskelle mellem de tilflyttere og fastboende, som har planer 
om at flytte væk, er der en større andel af 35-49 årige blandt tilflytterne (ca. 
29 pct.) sammenlignet med fastboende (ca. 18 pct.). Andelen af fastboende 
som er 67 år og derover og som ønsker at flytte er større (16,5 pct.) end an-
delen af tilflyttere (ca. 4 pct.). Ca. ¼ af tilflytterne, som ønsker at flytte har en 
videregående uddannelse, mens andelen for de fastboende er større nemlig 
ca. 1/3. 

Flytteårsager 
Både tilflyttere og fastboende, som ønsker at flytte har angivet forskellige 
flytteårsager. Som det ses af tabel 36 svarer ca. ¼ af tilflytterne, at der ikke 
sker nok på landet og at det er en flytteårsag. En tilsvarende andel svarer, at 
de har svært ved at falde til i lokalområdet. Tilflyttere og fastboende som har 
besvaret spørgeskemaet har haft mulighed for at angive flere svar, men de 
to nævnte årsager er de primære forklaringer for tilflytteres ønske om at flyt-
te. De fastboende som ønsker at flytte svarer også, at en væsentlig årsag er, 
at der ikke sker nok på landet, men også at der ikke er tilstrækkelige service-
tilbud.  
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Undersøgelsen viser, at flere tilflyttere ønsker at flytte fordi der er for langt til 
arbejde eller pga. begrænsede beskæftigelsesmuligheder. Flere tilflyttere 
nævner desuden utilstrækkelige muligheder for offentlig transport som bag-
grund for ønsket om at fraflytte. Nogle tilflyttere beskriver, at de savner byli-
vet og især kulturelle tilbud. Desuden angiver flere tilflyttere, at de savner 
venner og familie og også oplever, at befolkningen er meget lukket og at de 
ikke er blevet integreret. 

Tabel 36. Andel af tilflyttere og fastboende (pct.), som angiver hvorfor de gerne vil flytte (flere svar mulige). 

  Tilflytterne Fastboende Total 

Der sker ikke nok på landet 24,1 17,9 22,1 

Jeg har svært ved at falde til i lokalområdet 24,7 8,0 19,2 

Jeg bryder mig ikke om min bolig 17,3 8,0 14,3 

Jeg bryder mig ikke om mit lokalområde 17,7 4,4 13,4 

Der er ikke tilstrækkelige servicetilbud (læge, skole, daginstitution mv.) i lokalområdet 7,4 13,3 9,3 

Jeg er generet af lugt og støj fra landbruget 6,1 4,4 5,5 

Jeg har problemer med mine naboer 5,2 5,3 5,2 

Jeg har fået nyt arbejde 5,2 3,5 4,7 

Kilde: SBi survey med tilflyttere og fastboende.  

 
Besvarelser fra de fastboende viser, at manglende hospitals- og kulturtilbud, 
lang og besværlig transport, begrænsede uddannelses- og beskæftigelses-
muligheder samt fysisk forfald nævnes som årsagen til ønsket om at flytte 
væk. En stor del af de fastboende angiver desuden alderen i sammenhæng 
med ønsket om en mindre bolig samt behov for nærhed til forskellige ser-
vicetilbud som flytteårsag.  

Kommunens indsats 
I undersøgelsen er tilflytterne blevet spurgt om deres oplevelse af kommu-
nens indsats i forhold til bosætning og tilflytning. Tabel 37 viser, at ca. 40 
pct. fik en velkomstmappe med praktiske oplysninger og at en mindre del 
også fik adgangsbilletter til lokale attraktioner, men også at ca. 45 pct. ikke 
blev budt velkommen af kommunen. Tilflytterne havde mulighed for at angi-
ve flere svar, men tabellen viser tydeligt at mange af tilflytterne slet ikke er 
budt velkommen og at kun 13 pct. blev inviteret til et velkomstmøde.  
 

Tabel 37. Andele (pct.) af tilflyttere som svarer, om de er budt velkommen af kommunen (flere svar mu-

lige). 

  Nej Ja Total 

Ja, jeg fik en velkomstmappe med de nødvendige, praktiske oplysninger 60,1 39,9 100 

Ja, jeg fik en velkomstmappe med praktiske oplysninger samt adgangsbilletter  93,7 6,3 100 

Ja, jeg blev inviteret til et velkomstmøde 87,0 13,0 100 

Nej, jeg blev ikke budt velkommen af kommunen 55,1 44,9 100 

Andet 91,4 8,6 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere.  

 

I undersøgelsen er nogle af tilflytternes besvarelser uddybet og viser, at flere 
fik en personlig velkomst pr. mail eller postkort fra borgmesteren, velkomst-
mappe, telefonbog eller oversigt over klubtilbud mv. Andre fik tilsendt mate-
riale mange måneder efter deres bosætning eller lovning på at få tilsendt 
materiale, som imidlertid aldrig dukkede op.  
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Nogle tilflyttere beskriver, at de var på heldagstur i området med borgmeste-
ren som tourguide, mens andre modtog en velkomstpakke fra de lokale 
handlende, et gavekort eller rabatkuponer til byens butikker. 
 
Tilflytterne er også blevet spurgt om, hvad kommunen kan gøre for at med-
virke til større tilknytning til lokalområdet. Som det ses af tabel 38, svarer ca. 
45 pct. af tilflytterne at det er vigtigt, at nogen i lokalområdet sørger for at ta-
ge imod og byde velkommen. En stor del af tilflytterne mener også, at det er 
vigtigt, at kommunen gør en indsats både med en velkomstmappe og med 
adgangsbilletter til lokale attraktioner. Mindre end 10 pct. mener, at det ikke 
er nødvendigt at kommunen gør noget. 

Tabel 38. Andele (pct.) af tilflyttere som svarer, hvad kommunen kan gøre for at give tilflyttere en større 
tilknytning til lokalområdet (flere svar mulige). 

  Nej Ja Total 

Det er tilstrækkeligt at få en velkomstmappe med de nødvendige, praktiske oplysninger 66,1 33,9 100 

Det er vigtigt at få en velkomstmappe med praktiske oplysninger samt adgangsbilletter 

til lokale attraktioner 

60,6 39,4 100 

Det er vigtigt at blive inviteret til et velkomstmøde 72,0 28,0 100 

Det er vigtigt, at kommunen holder kontakt til tilflytterne gennem ½-1 år 81,5 18,5 100 

Det er vigtigt, at nogen i lokalområdet sørger for at tage imod tilflyttere 55,8 44,2 100 

Det er ikke nødvendigt, at kommunen gør noget 90,9 9,1 100 

Andet 94,4 5,6 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere.  

 
Besvarelser fra tilflytterne viser, at mange efterlyser information om sports-
klubber og foreninger samt praktiske forhold, som kræver en stor indsats at 
opsøge på egen hånd. Der bliver også peget på, at kommunen kan gøre en 
indsats for at skabe kontakt til lokale foreninger og sende tilbud til lokale at-
traktioner. Samlet efterlyser flere tilflyttere en 'indføring' i lokalområdet, idet 
man som tilflytter ikke ved, hvad der findes i området. Desuden hilses tilflyt-
termøder og mulighed for at mødes på 'neutral grund' velkommen af flere til-
flyttere. Flere tilflyttere peger på, at der er behov for at imødekomme og for-
midle praktiske ydelser vedr. lægevalg, skat og andre ændringer, som sket i 
forbindelse med flytningen. Der peges på, at kommunerne nu er meget store 
hvorfor det er mest meningsfuldt at lade 'integrationsarbejdet' foregå i lokal-
samfundene og som kan etableres ved hjælp af borgerforeninger, tilflytter-
konsulent mv. 
 
Som tidligere nævnt er baggrunden for, at der i undersøgelsen er spurgt til 
om tilflytterne føler de hører til og føler sig hjemme i lokalområdet, at regi-
sterdata viser, at en stor del at tilflytterne flytter igen og at dette kan være en 
årsag. Det har derfor i spørgeskemaundersøgelsen været et mål at finde 
frem til forklaringer på og indsatser for at integrere tilflytterne. For at belyse 
dette er bl.a. undersøgt, hvorvidt der er sammenhæng mellem kommunens 
indsats og velkomst og tilflytternes oplevelse af at være blevet en del af lo-
kalområdet og føle sig hjemme.  
 
Vores undersøgelse viser, at en stor del af tilflytterne ikke er blevet budt vel-
kommen af kommunen og ser på hvorvidt der er sammenhæng med tilflyt-
ternes følelse af at høre hjemme i lokalområdet. Tabellerne 39 og 40 viser 
relationerne mellem disse forhold. 
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Tabel 39. Andele af tilflytterne (pct.) der angiver om de blev budt velkommen af kommunen sammen-
holdt med deres besvarelse om at blive en del af lokalområdet  

 Det er svært for mig 

at blive en del af 

området 

Det er nemt for mig 

at blive en del af 

området 

Jeg er ikke interesse-

ret i at blive en del af 

området Total 

Ja, jeg fik en velkomstmap-

pe med de nødvendige, 

praktiske oplysninger 

17,1 69,8 13,1 100 

Ja, jeg fik en velkomstmap-

pe med praktiske oplysnin-

ger samt adgangsbilletter  

18,8 70,3 10,9 100 

Ja, jeg blev inviteret til et 

velkomstmøde 

15,3 78,6 6,1 100 

Nej, jeg blev ikke budt vel-

kommen af kommunen 
19,4 66,3 14,3 100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere.  

 
Tabel 39 viser, at ca. 1/5 af de tilflyttere som ikke blev budt velkommen af 
kommunen, oplever at det er svært at blive en del af lokalområdet. Hvis man 
sammenholder dette med tabel 32, er det dog tydeligt at naboers indsats for 
at integrere spiller en større rolle end kommunens indsats og velkomst. Ta-
bel 32 viser således at, ca. 45 pct. af tilflytterne, som synes det er svært at 
blive en del af området og som svarer, at hverken naboer eller andre beboe-
re i området har søgt at inddrage dem i lokalområdet. 
 
Tabel 40 viser tilsvarende, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de tilflyt-
tere som ikke er blevet budt velkommen af kommunen og som samtidig fø-
ler, at de ikke hører hjemme i lokalområdet. Her ses det, at ca. 1/5 af tilflyt-
terne føler de ikke hører hjemme hhv. ikke ved om de føler sig hjemme og 
som svarer, at de ikke blev budt velkommen af kommunen.  

Tabel 40. Andele af tilflytterne (pct.) der angiver om de blev budt velkommen af kommunen sammen-
holdt med om de føler de hører hjemme i lokalområdet  

  

Ja, i høj 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Nej, ikke 

rigtig 

Nej, slet 

ikke 

Det ved 

jeg ikke 

Total 

Ja, jeg fik en velkomstmappe 

med de nødvendige, praktiske 

oplysninger 

46,8 38,4 8,9 4,5 1,5 

100 

Ja, jeg fik en velkomstmappe 

med praktiske oplysninger 

samt adgangsbilletter  

34,4 46,9 4,7 10,9 3,1 100 

Ja, jeg blev inviteret til et vel-

komstmøde 

47,0 34,8 11,4 4,5 2,3 100 

Nej, jeg blev ikke budt vel-

kommen af kommunen 
35,9 45,4 11,5 2,6 4,6 

100 

Kilde: SBi survey med tilflyttere.  

 
Også i henseende af at føle sig hjemme har andre beboers velkomst større 
betydning end kommunens indsats. Der ses altså ikke noget stort sammen-
fald mellem kommunernes indsats hverken i forhold til at høre hjemme eller 
blive en del af lokalområdet. Her bør det dog fremhæves, at næsten 45 pct. 
af tilflytterne synes, at det er vigtigt, at nogen i lokalområdet sørger for at ta-
ge imod tilflytterne. Samtidig svarer en stor del af tilflytterne, at det er vigtigt 
at modtage en velkomstmappe og evt. fribilletter fra kommunen og supple-
rende beskrivelser fra tilflytterne viser, at mange har været glade for at del-
tage i et velkomstmøde og gennemgående synes, det er vigtigt, at kommu-
nen sørger for en eller anden form for velkomst.  
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På den baggrund kan det diskuteres, hvorvidt kommunen kan gøre noget i 
forhold til at iværksætte indsatser for at integrere tilflyttere i bosætningsom-
råderne. Vores undersøgelse viser, at mens kommunes velkomst betyder 
mindre for tilflytternes integration, så efterlyser tilflytterne at blive budt vel-
kommen og taget i mod i bosætningsområdet. Undersøgelsen viser samti-
dig, at en stor del af tilflytterne ikke er blevet budt velkommen af naboer og 
andre i bosætningsområder, hvorfor kommunen bør etablere et samarbejde 
med beboere som kan påtage sig rollen som lokale ambassadører.  

Opsamling 

Undersøgelsen viser, at ca. 70 pct. af tilflytterne svarer at naboer eller andre 
har søgt at inddrage dem i lokalområdet, mens lidt over 20 pct. svarer, at de 
ikke har oplevet, at naboer eller andre har søgt at inddrage dem i lokalområ-
det. 
 
Undersøgelsen viser, at uanset om tilflytterne er blevet budt velkommen og 
søgt inddraget af lokalområdet, er der helt overvejende udviklet kontakt mel-
lem tilflyttere og fastboende. Undersøgelsen viser også, at de fastboende i 
højere grad har kontakt til andre fastboende, især i de mindre byer, og at til-
flytterne i højere grad har kontakt til andre tilflyttere. Besvarelserne viser, at 
der er flere fastboende end tilflyttere, som deltager i foreningsaktiviteter, af-
tenskole, sportsklub eller lignende i lokalområdet og at en ret stor gruppe af 
tilflytterne, ikke deltager i foreningsaktiviteter.  
 
Undersøgelsen viser, at knap 1/5 af tilflytterne, synes det er svært for dem at 
blive en del af lokalområdet og også, at der er et stort sammenfald mellem 
de tilflyttere, som synes det er svært at blive en del af området og som sva-
rer, at hverken naboer eller andre beboere i området har søgt at inddrage 
dem i lokalområdet. Vores undersøgelse viser, at især tilflytterne som har 
bosat sig i landsbyer ikke føler sig hjemme. En af årsagerne kan være, at fo-
restillingen om at bo på landet ikke svarer til virkeligheden mht. sociale rela-
tioner, service og tilbud.  
 
Vores undersøgelse viser, at en væsentlig del af tilflytterne overvejer og har 
et ønske om at flytte. En del af tilflyttere oplever, at lokalsamfundet er lukket 
og at det er svært at blive en del af lokalområdet. 
 
I undersøgelsen er tilflytterne blevet spurgt om deres oplevelse af kommu-
nens indsats i forhold til bosætning og tilflytning. Besvarelser viser at ca. 45 
pct. ikke blev budt velkommen af kommunen, at ca. 40 pct. fik en velkomst-
mappe med praktiske oplysninger og at en mindre del også fik adgangsbil-
letter til lokale attraktioner.  
 
Tilflytterne er også blevet spurgt om, hvad kommunen kan gøre for at med-
virke til større tilknytning til lokalområdet. Besvarelserne viser, at ca. 45 pct. 
af tilflytterne mener, at det er vigtigt, at nogen i lokalområdet sørger for at ta-
ge imod og byde velkommen. En stor del af tilflytterne mener også, at det er 
vigtigt, at kommunen gør en indsats både med en velkomstmappe og med 
adgangsbilletter til lokale attraktioner. Mange tilflyttere efterlyser desuden in-
formation om sportsklubber og foreninger samt praktiske forhold, som kræ-
ver en stor indsats at opsøge på egen hånd. 
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Del 3: Kommunale 
bosætningsstrategier 

 



 

74 

 



 

75 

Kommunale strategier for tiltrækning og 
fastholdelse af tilflyttere 

Et væsentligt mål for undersøgelsen har været at få indblik i kommunernes 
prioritering af og arbejde med bosætningsstrategier i forsøg på at tiltrække 
og fastholde tilflyttere. På den baggrund har vi gennemført en mail baseret 
survey i samtlige 16 yderkommuner. Her er spurgt om, hvorvidt man i kom-
munen har udarbejdet en bosætningsstrategi eller tiltag, der har til formål at 
tiltrække tilflyttere. Der er desuden spurgt til, hvilke elementer der indgår i 
strategien, hvordan kommunen modtager tilflyttere og arbejder med at fast-
holde dem. I den mail baserede rundspørge er også spurgt, om kommunen 
har samlet op på erfaringer med kommunale bosætningsindsatser eller an-
dre tiltag i forhold til tilflyttere og bosætning.  
 
Surveyen viser, at omkring halvdelen af kommunerne har arbejdet med bo-
sætningsstrategier gennem længere tid, og flere er ved at forberede en stra-
tegi. Det viser, at der er mange erfaringer med bosætningsstrategier i yder-
kommunerne, men også at stadig flere kommuner er ved at erkende behovet 
for en strategi på området. Det er de færreste kommuner, hvor alle oven-
nævnte elementer indgår i strategien, men flertallet af kommuner har som en 
del af bosætningsstrategien arbejdet analytisk med at kortlægge flyttemøn-
stre til og fra kommunen, og brugt det i forbindelse med andre tiltag. Blandt 
de andre elementer i kommunernes strategier er brug af bosætnings-
konsulenter, etablering af 'fyrtårne', events, og mere overordnet at gøre bo-
sætning til et tema i kommunens planstrategi. 
 
De konkrete initiativer rettet mod potentielle tilflyttere består af forskellige 
former for oplysning og markedsføring gennem medier og internet. Flertallet 
af kommuner har benyttet dette i en eller anden form; omkring halvdelen af 
kommunerne har oprettet hjemmesider, ligesom omkring halvdelen har be-
nyttet markedsføring i aviser, TV, på messer o.l. Andre har udgivet magasi-
ner, postkort, udarbejdet DVD'er, biografspots, etableret events eller kørt 
markedsføring med færger og lufthavne til regionen. 
 
Kommunerne har forskellige former for modtagelse af tilflyttere. Flere arbej-
der med velkomstmapper, i mange tilfælde kombineret med velkomstmøder, 
tilbud til lokale attraktioner, introduktion til naboer og postkort fra stedet samt 
introduktion til ressourcepersoner eller netværk, fx bosætningskonsulenter, 
tilflytterforening, 'tilflytterambassadører' eller  'tilflytterkorps'. Netværkene 
bruges både i forbindelse med modtagelse af tilflyttere og til integration af 
dem, og dermed som en strategi for fastholdelse. Der er flere eksempler på 
organisering i form af særlige enheder eller knyttet til andre netværk i kom-
munen. 
 
Det er relativt få kommuner der har gennemført en systematisk opsamling på 
deres bosætningsstrategi. Der er ofte tale om del-analyser og pragmatiske 
vurderinger, eller om slet ingen opsamling. Der er da også kommuner som 
åbent erkender, at de mangler viden om, hvad der skal til for at tiltrække til-
flyttere.  
 
På grundlag af besvarelserne fra alle yderkommunerne er udvalgt tre kom-
muner nemlig Ringkøbing-Skjern, Bornholm og Tønder, hvor man har arbej-
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det med bosætningsstrategier over en længere årrække og har gjort sig en 
række erfaringer.  

Strategier i tre kommuner 

Ringkøbing-Skjern, Bornholm og Tønder har i de senere år har arbejdet med 
tilflytterproblematikken, både med flytteanalyser og med konkrete initiativer 
overfor tilflytterne, og blev derfor udvalgt blandt de 16 yderkommuner. Hen-
sigten har været at belyse forskellige elementer i de tre kommuners bosæt-
ningsstrategier, og baggrunden for dem. Tabel 41 sammenfatter de tre 
kommuners indsats. Der suppleres undervejs i afsnittet med eksempler fra 
andre kommuner bl.a. Varde. 

Tabel 41. Sammenfatning af elementer i de tre kommuners bosætningsindsats 

 Ringkøbing-Skjern Bornholm Tønder 

Karakteristik af 

indsats 

Profilerings- og bosætnings-

strategi 

Tilflytterprojekter finansieret af 

vækstforum Bornholm 

Bosætningsindsats med ansættel-

se af bosætningskoordinator  

Baggrund Svært at skaffe kvalificeret ar-

bejdskraft til lokale virksom-

heder 

 

Faldende befolkningstal og ud-

sigt til mangel på arbejdskraft 

Faldende befolkningstal og behov 

for at tiltrække kvalificeret ar-

bejdskraft til lokale arbejdspladser 

Tidligere indsats Tilflytterdag med besøg af 

Borgmesteren og en række 

kulturelle indslag 

Forskellige tiltag i de tre tidli-

gere kommuner  

Tilflytterpakke og en hjemme-

side rettet mod tilflyttere 

Velkomstmappe fra borgerservice  

Samarbejde med lokalråd 

Input fra bosæt-

ningsanalyse 

Manglende forestillinger om at 

bo i yderområder stor barriere 

 

Offentlig service er for dårlig 

Svagt mentalt billede af livet på 

Bornholm 

Danske pendlere svære at flytte 

Potentiale i at tiltrække tyske 

pendlere 

Konkrete initiati-

ver 

Ambassadørordning overfor 

udenlandske tilflyttere 

Campus for studerende og 

højt uddannede 

'Fraflytternetværk' 

Bosætningskonsulenter 

Styrke netværk og samarbej-

de med lokale ildsjæle 

Opdatering af hjemmeside 

Netværk på Facebook blandt til-

flyttere og 'på vej' tilflyttere 

Netværk med  

eksilbornholmere i København 

Udarbejde skriftligt materiale til 

tilflyttere 

 

Understøtte koordinator 

Identificere kultur og idræts-tilbud 

for unge 

Udpege Tønder-ambassadører 

Tiltrække og integrere tyske bor-

gere 

'Fremskudt' bosætningsservice 

 

Forankring Forvaltningen for Plan, udvik-

ling og kultur (kommunen) 

Business Center Bornholm Kommunens erhvervsafdeling 

Samarbejdsrela-

tioner  

Erhvervscenteret 

Borgerservice 

Lokale virksomheder (særligt 

Vestas) 

Almene boligselskaber 

 
 

Kommunale forvaltninger og 

borgerservice 

Lokale erhverv 

’Baglandet’ – eksilbornholmere i 

København 

Erhvervsforum 

Andre kommunale forvaltninger 

Akademikernetværk 

Nabo-kommuner (URS-

samarbejde) 

Lokale boligselskaber 

Baggrund og strategier for bosætningsindsatsen i de tre kommuner 
Baggrunden for bosætningsindsatsen i de tre kommuner kan siges at have 
en række fællestræk, men den praktiske indsats er meget forskelligt organi-
seret. Kommunernes strategier er forholdsvis nye, hvilket formentlig skyldes, 
at de er formuleret efter kommunalreformen fra 2007. Det kan betyde, at der 
er flere ressourcer til indsatsen, men også at det kan være vanskeligere at 
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definere en kommunal profil, etablere de relevante samarbejdsrelationer i og 
udenfor kommunen, såvel som at trække på de erfaringer som de tidligere 
kommuner måtte have med sig. Det er begrænset, hvor meget erfaringerne 
fra tidligere tiltag benyttes i de nuværende kommuner og i nogle tilfælde er 
den nuværende indsats en reaktion på, at den tidligere indsats har været 
mangelfuld.  
 
De tre kommuners arbejde er i væsentlig grad begrundet af forhold til det lo-
kale arbejdsmarked, særlig i vanskeligheder ved at tiltrække kvalificeret ar-
bejdskraft til de lokale virksomheder og til kommunen i det hele taget. De tre 
kommuners indsats sker da også typisk i tæt samarbejde med lokale virk-
somheder. Derimod er indsatserne sjældent begrundet i ønsker om fx beva-
relse af landsbyer, opretholdelse af skoler, butiksliv mv. da disse forhold ikke 
har indgået direkte som baggrund for indsatsen. Det er måske overrasken-
de, at dette perspektiv ikke indgår i højere grad. Det betyder bl.a., at en stor 
del af kommunens bosætningspolitik går forbi grupper der er udenfor ar-
bejdsmarkedet, men som fylder meget i tilflytningen, fx pensionister.  
 
Der kan være naturlige forklaringer på dette, fx at indsatsen er placeret i for-
valtninger eller enheder, der har erhvervslivet som deres indsatsområde. 
Samtidig er det tydeligt, at kommunerne er nødt til at prioritere deres arbejde 
i og med, at der ofte er ret få personer knyttet til indsatsen. I den sammen-
hæng har flere kommuner brugt bosætningsanalyserne til at vælge og fra-
vælge bestemte segmenter og grupper som mål for deres strategier.  

Bosætningsanalyser 
I de tre kommuner har analyser af flyttemønstre og af potentielle tilflyttere 
medvirket til at fokusere bosætningsindsatsen. Analyserne har givet kom-
munerne nye forståelser af bl.a. hvordan folk opfatter at bo i yderområder, 
og hvilke grupper potentielt kan tiltrækkes.  
 
Der er interessante fælles træk i kommunernes analyser. Eksempelvis viser 
analysen både i Bornholm og Ringkøbing-Skjern at forestillingen om, hvad 
det indebærer at bo i et yderområde, er en væsentlig barriere for at flytte. Til-
svarende kan analysen være medvirkende til, at man fokuserer sin indsats 
på bestemte segmenter. Kommunernes bosætningsanalyser har været me-
get medvirkende til den fokus man har i strategierne og de konkrete tiltag – 
først og fremmest en differentiering overfor forskellige grupper; nogle grup-
per er urealistiske at nå, andre har vist sig at rumme store potentialer, og 
andre igen kan der være en tro på i et langsigtet perspektiv.   
 
I Tønder troede man fx at de mange pendlere til kommunens arbejdspladser 
ville være en oplagt målgruppe for indsatsen, men bosætningsanalysen vi-
ste, at de var meget lidt flytbare. Pendling på ca. 50 km hver vej betyder 
åbenbart ikke, at man er villig til at flytte bolig. Derimod viste det sig, at tyske 
pendlere var mere relevante som målgruppe, da mange føler sig tiltrukket af 
den danske måde at bo og arbejde på, som er mindre hierarkisk end i Tysk-
land. Det har medført at man i stigende grad har rettet indsatsen mod tyske-
re, og særligt unge nyuddannede fra universiteterne i nordtyskland. Det in-
debærer bl.a. etablering af netværk med de tyske universiteter, om bl.a. be-
søg og praktikophold på kommunens virksomheder.  

Udenlandske tilflyttere 
Generelt spiller udenlandsk arbejdskraft en stor rolle i bosætningsstrategier-
ne, dels fordi det kan opfattes som en overset ressource og fordi analyser 
viser, at mange bl.a. tyskere ser meget positivt på bosætning i Danmark.  
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Kommunerne har derfor mange muligheder for at tiltrække og fastholde 
udenlandsk arbejdskraft. I Ringkøbing-Skjern kommune har man således 
forskellige initiativer overfor udenlandsk arbejdskraft. Man har etableret en 
ambassadørordning overfor udenlandske tilflyttere, som bl.a. består i at man 
holder møder med tilflytterne på tysk, polsk, dansk og engelsk og integrerer 
dem i dansk kultur, fx ved at holde jul på dansk med dem. Et andet initiativ er 
etablering af Campus i et tidligere ældrecenter. Det sker i samarbejde med 
Vestas og Erhvervscentret for at imødekomme ønsket om at tiltrække højt 
uddannet arbejdskraft. På Campus bor 30 studerende og højt uddannede, 
hvoraf ca. halvdelen er udenlandske. En del af beboerne er med i Vestas 
trainee-program, hvor man bor 8 måneder i Ringkøbing, og senere i Vestas 
udenlandske afdelinger Singapore og Colorado. Man undersøger ligeledes 
muligheden for en engelsk-sproget retning eller skole særlig rettet mod højt 
uddannet arbejdskraft fra udlandet, hvilket særligt Vestas har været meget 
interesseret i.  
 
Når det er kommunen der agerer kontakt til tilflytterne kræver det imidlertid 
også, at man forklarer tilflytterne hvad kommunens rolle er. Mange tilflyttere 
kommer med en opfattelse af at kommunen primært en lokal myndighed, der 
udsteder påbud og forbud, og ser ikke nødvendigvis kommunen som en ser-
viceenhed.  
 
I Varde kommune har man ligeledes erfaret, at der er mange tyske turister, 
der har valgt at slå sig ned i kommunen, så man nu kan tælle flere kolonier 
af tyskere i kommunens lokalsamfund. De kommer imidlertid til landet med 
meget forskellige forudsætninger og tilgange. Der er eksempler på familier 
der kommer et år i forvejen og spørger om, hvad man skal gøre indtil famili-
en flytter til Varde, og herefter får vejledning om at lære dansk, besøger virk-
somheder, lede efter bolig etc. Det er en meget krævende proces for Turist 
og Erhvervsrådet, men i princippet en ideel case fordi tilflytteren er afklaret 
omkring målsætning og ønsker. Et andet eksempel er en tysk familie, der 
flytter til kommunen uden job og bolig, men har realiseret alle værdier til at 
starte op på. Det rækker måske til 3 måneders husleje, hvorfor det er meget 
vigtigt at finde et job med det samme. Eksemplet viser, at det kan være store 
krav der stilles til modtagelsen af udenlandske tilflyttere, både med arbejde 
og bolig, som derfor kræver en koordineret indsats af institutioner (kommu-
ner, erhvervscentre m.v.) og lokalsamfund (virksomheder, foreninger m.v.).  

Unge 
Et andet gennemgående tema for kommunernes bosætningstiltag er fraflyt-
ning af unge, og behov for at tiltrække nye unge udefra. I de tre kommuner 
har man alle samme erkendelse af de unges fraflytning: Fraflytningen kan 
ikke bremses, og i stedet for at tro på at man kan holde på dem, skal man 
hellere se det som noget positivt at de forlader kommunen for at få uddan-
nelse m.v. andre steder – og så satse på at de flytter tilbage, når de skal 
etablere sig med familie. Der er da også klare fælles træk i de tre kommu-
ners indsatser overfor de unge fraflyttere, i form af at danne netværk med de 
fraflyttede, holde dem orienterede om udviklingen i kommunen, invitere dem 
tilbage til events etc., og få dem til at 'reklamere' for kommunen overfor an-
dre.   
– På Bornholm har man opbygget et netværk med ’Baglandet’ – eksilborn-

holmere i København. Man satser på at få en større del af denne gruppe 
til at vende tilbage til Bornholm, fx med at tilbyde ½-årlige praktikpladser 
på Bornholm og at afholde løbende møder med foreningen, der har sit 
eget netværk og bestyrelse.  

 
– I Ringkøbing-Skjern kommune har man etableret et 'Fraflytternetværk', 

bestående af unge som forlader området for at studere, men kan tænkes 
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at vende hjem igen. Netværket inviteres bl.a. til en årlig sammenkomst i 
kommunen, så man på den måde holder kontakt med de unge.  

 
– I Tønder arbejde man med 'Tønder-ambassadører'. Der værges et antal 

(omkring 10) Tønder-ambassadører blandt unge, før de forlader kommu-
nen for at studere / arbejde, og blandt nyuddannede 'Tønder-unge' i Ål-
borg, Århus og Odense. Det er personer, som man kan bede sende in-
formationer videre i sit netværk, fx blandt andre Tønder-unge. Man øn-
sker løbende at holde kontakten til ambassadørerne, bl.a. gennem invita-
tioner til arrangementer, nyhedsbreve m.v., og ved at oprette et 'ambas-
sade-forum' på Facebook. Det er meget bevidst, at man satser på de per-
sonlige netværk, som er mere målrettet i forhold til at foretage en bredere 
og register-baseret indsats. 

Boligvalg 
Selvom de tre kommuners bosætningspolitik har været meget fokuseret på 
tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft af hensyn til det lokale erhvervsliv, så 
er det interessant, at man flere steder er blevet opmærksomme på boligvalg 
og integration som vigtige indsatsområder. Herunder er beskrevet forskellige 
initiativer:  
 
– Samarbejde med lokale boligselskaber. I Ringkøbing-Skjern og Tønder 

kommune har man et samarbejde med lokale boligselskaber om, at tilflyt-
tere kan 'sprænge' ventelisten, og tilbydes en bolig udenom køen. Dette 
er en ordning man også havde i de tidligere kommuner. Det kan sikre, at 
tilflytteren kan få set sig om i kommunen og vælge det rigtige sted at købe 
en bolig – og dermed også reducere den usikkerhed der er forbundet med 
at flytte til et nyt sted og skulle købe bolig uden at kende de lokale forhold. 
Tidligere var det langt fra alle kommuner, der kunne tilbyde en almen bo-
lig eller andre former for lejeboliger, men i dag er det en mulighed alle 
kommuner har og kan gøre brug af.  

 
– Rådgivning. Der er tydeligvis forskelle mellem de forskellige områder og 

byer i de enkelte kommuner, og i nogle tilfælde rådgiver de enkelte bo-
sætningskonsulenter da også om det. På Bornholm vurderer man fx, at 
det er lettere at blive integreret i yderområderne, fx nordkysten i forhold til 
fx Rønne, fordi mentaliteten her er anderledes. Svaneke-Gudhjem områ-
det meget populært blandt tilflyttere, man ved dog ikke helt hvorfor; folk 
kender ofte andre, der er flyttet derover, hvilket er en god anbefaling. 
Nogle spørger efter anbefalinger til steder at bo, men Business Center 
Bornholm anbefaler ikke tilflyttere til bestemte områder, men oplyser kun 
faktuelle forhold, fx om lokale sportsklubber og skoler, hvilket kan være 
relevant i valget af bosted.  

 
– Bosætningskonsulenter. I Ringkøbing-Skjern kommune har man ansat 

fem bosætningskonsulenter til at være forbindelse mellem virksomheder, 
arbejdskraft og kommune. Virksomhederne kan fx gå til dem, hvis der er 
noget de mangler (fx arbejdskraft, eller bolig til arbejdskraft), og så kan 
kommunen hjælpe dem med det. Det er alle kvinder på 35-40 år med små 
børn, som oprindeligt kommer fra egnen, er flyttet væk for at få en videre-
gående uddannelse, men er vendt tilbage igen. Bosætningskonsulenterne 
opererer i de områder, hvor de selv er vokset op.  

 
– Opbygning af virtuelle netværk. På Bornholm har man planer om at op-

bygge netværk på Facebook blandt tilflyttere og folk som overvejer at flyt-
te til. Initiativet er ikke så langt endnu, og der er flere overvejelser om mu-
lig udformning, bl.a. at involvere nylige tilflyttere i netværket, der kan age-
re som tutorer, guider m.v. for de nye tilflyttere. Facebook-gruppen skal 
dog kun være et supplement til andre måder at danne netværk på. 
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– Gratis prøvebolig. Et andet eksempel fra Ringkøbing-Skjern kommune er 

initiativet 'Smag på landsbyen', som i første omgang går ud på at invitere 
14 familier til at bo gratis i en landsby i kommunen i en uge. Det er lands-
byernes egne beboere, der frivilligt lægger hus til. Initiativet har på længe-
re sigt til formål at give kommunens bosætningskonsulenter et værktøj til 
at kunne håndtere tilflytningen ved at give tilflyttere mulighed for at bo kort 
tid i en landsby, for at vurdere om det er det rigtige valg. Det har samtidig 
været et ønske at skabe en fælles koordinering mellem de mange forskel-
lige aktører og initiativer der vedrører kommunens landsbyer og landdi-
strikter.  

 
– Ambassadørkorps til formidling af lokal viden. I Varde arbejder man lige-

ledes med en bedre kobling mellem tilflytternes præferencer og de enkel-
te lokalsamfund. Turist- og Erhvervsrådet er i samarbejde med kommu-
nen i gang med at oprette en ambassadør-ordning, hvor ambassadører 
fra forskellige områder i kommunen kan videreformidle lokalspecifik viden 
til tilflytterne, så tilflytterne klædes bedre på til at træffe et valg om bosæt-
ning. Behovet bunder i, at der kommer tilflyttere længere og længere væk 
fra: Fra København, fra Trekantsområdet og fra Tyskland. De har ikke 
den samme lokalviden som folk, der flytter internt i kommunen. Derfor er 
det vigtigt at informere dem om forskellighederne ved lokalsamfundene.   
Det er de ni udviklingsråd i kommunen, som har kendskab til lokale 
landsbyer m.v. og udpeger ambassadører. Flere af udviklingsrådene har 
tidligere haft aktiviteter overfor tilflyttere, fx mht. modtagelse eller ved at 
fokusere på iværksætteri, fordi man mener arbejdspladser er forudsæt-
ningen for bosætning. Den nye strategi går derimod ud på, at man allere-
de fra start får 'placeret' tilflytterne det rigtige sted. Det kan fx være, at 
man først der finder ud af, at speedway-banen ligger 30 km. væk, hvilket 
er uheldigt hvis ens børn interesserer sig for speedway. Hidtil har indsat-
sen i høj grad drejet sig om at tage godt imod tilflytterne, når de er flyttet 
ind. Fremover skal arbejdet suppleres med en indsats for at tiltrække til-
flytterne ved at påvirke dem i beslutningsprocessen, så flere flytter til og 
færre efter kort tid konkluderer, at det var en fejl, fordi de ikke valgte rig-
tigt. Planene med ambassadørerne er at have et korps klar til sommeren 
2010, der kan informere om og synliggøre de forskellige områders kvalite-
ter, således at tilflytterne kan træffe et bedre valg med bosætning, få en 
bedre oplevelse og måske undgå fraflygtning igen fordi valget ikke var rig-
tigt. Ambassadørordningen etableres og drives i samarbejde med kom-
munen, ligesom forskellige ejendomsmæglere har vist sig interesserede i 
ordningen.  

 
Ideen med lokale ambassadører er ligeledes noget man planlægger i andre 
kommuner. I Ringkøbing-Skjern har man planer om at overføre ambassa-
dørordning for udenlandske tilflyttere til de danske tilflyttere. På Bornholm får 
man mange spørgsmål fra potentielle tilflyttere om integration i lokalområdet, 
og overvejer derfor også at etablere lokale ambassadører.  
 
Eksemplerne viser, at der som sagt er en stigende forståelse af at se er-
hvervsforhold og bosætning i en sammenhæng – hvis ikke kommunen kan 
tilbyde en tilfredsstillende bolig, lokalsamfund, service m.m., så risikerer man 
at den kvalificerede arbejdskrat man ellers har tiltrukket flytter igen. Og om-
vendt er det heller ikke nok at lokke med en bolig, hvis der ikke er arbejde at 
få, hvis det vel at mærke er arbejdssøgende er tilflyttere, man søger at til-
trække.  

Forankring og samarbejde mellem lokale aktører 
Det er tydeligt, at samarbejdet omkring bosætningsstrategien er en udfor-
dring for kommunerne. Der er tale om flere komplekse problemstillinger, der 
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kræver en tværfaglig tilgang, og stiller krav til organisering, koordinering og 
forankring af indsatsen. En udfordring for kommunerne bliver at skabe en 
større grad af forankring i kommunen, både tidsmæssigt og tværfagligt.  
 
Det er da også meget forskellige organiseringer, der viser sig i kommunerne; 
nogle steder er indsatsen forankret i kommunen, andre steder i et vækstfo-
rum, men oftest sker det i et samarbejde. Hos Business Center Bornholm 
modtager man fx mange henvendelser, både fra folk, der overvejer at flytte 
til Bornholm, folk som er på vej, og tilflyttere som lige er kommet til øen. 
Mange af disse spørgsmål vedrører den kommunale service, særligt børne-
haver og skoler men også arbejdsmarked og arrangementer for tilflytterne 
med henblik på at danne netværk. I centeret har man en løbende kontakt til 
forvaltningerne om disse spørgsmål, og på den led fungerer samarbejdet 
godt. Men man ser det som en vigtig opgave, at tilflytterindsatsen bliver for-
ankret i det kommunale system, og ikke fortsætter som en projektindsats i 
Business Center Bornholm. Det er tydeligt at indsatsen på Bornholm lever 
en usikker tilværelse, fordi den endnu ikke er forankret i kommunen, og er 
baseret på projektmidler i Business Center Bornholm. En bosætningsindsats 
er ikke gratis, og kræver en indsats over flere år, derfor kan midlerne let 
komme i konkurrence med andre ydelser, hvis ikke der er politisk opbakning 
til indsatsen.  
 
Netop fordi bosætningsindsatsen ofte er begrænset til enkelte personer er 
det vigtigt at etablere et netværk omkring den, hvilket man generelt også gør 
meget for i kommunerne. Tønder er et eksempel på at bosætningskonsulen-
ten er meget bevidst om nødvendigheden af et tværgående samarbejde 
med andre forvaltninger og har derfor sammensat en gruppe med repræsen-
tanter fra forskellige forvaltninger, der mødes en gang om måneden for at 
diskutere bosætning og aktuelle problemstillinger, ligesom der er nedsat en 
sparringsgruppe til at diskutere strategiplan, konkrete initiativer m.v. Samar-
bejder og netværksopbygning omkring bosætningspolitikken kan fx omfatte:  
– samarbejde med det lokale erhvervsliv omkring konkrete problemstillin-

ger, fx tiltrækning af arbejdskraft, behov for boliger m.v. 
– samarbejde med nabokommuner om koordinerede tiltag overfor tilflyttere, 

fælles service, markedsføring etc. 
– samarbejde med lokale boligselskaber om at tilbyde tilflyttere en lejebolig 
– samarbejde med lokalsamfund om tydeliggørelse af kvaliteter, muligheder 

m.v. i kommunens lokalområder 
– etablering af netværk med unge fraflyttere 
– samarbejde om tiltrækning, modtagelse og integration af udenlandske til-

flyttere 
 
Mange kommuner er bevidste om mulighederne for et bedre og mere ud-
bygget samarbejde omkring bosætning. I Ringkøbing-Skjern nævner man fx 
muligheden for et samarbejde med planforvaltningen om boliger og bosæt-
ning, herunder om tilbud af attraktive byggegrunde. Det har vist sig, at tilflyt-
tere gerne vil byde på grunde i landsbyer, hvis der er særlige kvaliteter ved 
den, mens de samme landsbyer kan have andre grunde liggende til salg i 
årevis uden held.  
 
En måde at forankre indsatsen kunne være at integrere den i kommunens 
planstrategi. Et eksempel på dette er Morsø, hvor man i forbindelse med 
udarbejdelse af planstrategien har foretaget en analyse af tilflyttere inden for 
et år. Tilflytterne blev kontaktet og svarede på en række spørgsmål, bl.a. for 
at identificere, hvad der havde været udslagsgivende for deres valg om at 
flytte til kommunen. Dette blev identificeret i analysen og søgt indarbejdet i 
planstrategiens temaer. Der er flere fordele ved at bruge Planstrategien som 
værktøj. Planstrategien har sammen med kommuneplanen et 12-årigt sigte, 
der sikrer en tidsmæssig kontinuitet, og repræsenterer samtidig kommunen 
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som helhed, hvilket giver et tværfagligt perspektiv på indsatsen. Endelig bin-
der den vigtige dele af den kommunale politik op på indsatsen, og sikrer at 
kommuneplanen udvikles indenfor disse rammer.  
 
Det afhænger dog helt af den lokale politiske vilje til at prioritere bosætning 
som et gennemgående tema i kommunens politik – herunder i højere grad at 
tænke erhvervs- og boligmarked sammen, at tænke tiltrækning sammen 
med integration m.v., altså tiltag der går på tværs af kommunen.  

Opsamling 

De fleste kommuner i yderområderne arbejder med bosætningsstrategier og 
har iværksat flere forskellige tiltag for at tiltrække tilflyttere. En stor del af 
indsatsen handler om at synliggøre kvaliteter og mange kommuner har op-
rettet hjemmesider med dette formål. Synliggørelse af kommunernes kvalite-
ter sker desuden gennem markedsføring i aviser, TV, på messer, færger, i 
lufthavne mv. Andre former for markedsføring har handlet om at udgive ma-
gasiner, postkort, udarbejde DVD'er, biografspots og iværksætte forskellige 
former for 'events'. Flere kommuner har ansat bosætningskonsulenter, som 
kan besvare spørgsmål forud for flytning såvel som hjælp med praktiske ting 
i forbindelse med bosætning.  
 
Undersøgelsen viser, at kommunerne har fokus på bosætningsstrategier, 
men at indsatsen hidtil primært har handlet om synliggørelse og markedsfø-
ring med henblik på at tiltrække tilflyttere og kun i begrænset omfang har 
opmærksomhed på at integrere og fastholde tilflytterne. Undersøgelsen viser 
også, at kun få kommuner har gennemført en systematisk opsamling på og 
evaluering af deres bosætningsstrategi. 
 
Kommunerne har efterhånden forskellige former for modtagelse af tilflyttere. 
Flere arbejder med velkomstmapper, i mange tilfælde kombineret med vel-
komstmøder, tilbud til lokale attraktioner, introduktion til naboer og postkort 
fra stedet samt introduktion til ressourcepersoner eller netværk, fx bosæt-
ningskonsulenter, tilflytterforening, 'tilflytterambassadører' eller  'tilflytter-
korps'. Netværkene bruges både i forbindelse med modtagelse af tilflyttere 
og til integration af dem, og dermed som en strategi for fastholdelse. Der er 
flere eksempler på organisering i form af særlige enheder eller knyttet til an-
dre netværk i kommunen. 
 
Undersøgelsen viser også, at de kommunale bosætningsstrategier ofte er 
placeret i beskæftigelses- og erhvervsforvaltningen med fokus på at tiltrække 
arbejdskraft. Bosætningsstrategierne har derimod sjældent været rettet mod 
tiltag, som kan understøtte og få hverdagen til at fungere for tilflytterne. I en-
kelte kommuner er der imidlertid kommet opmærksomhed på, at der er be-
hov for at arbejde mere helhedsorienteret med bosætningsstrategier både 
med hensyn til indhold og organisering. Der er bl.a. en stigende forståelse 
for at koble bosætning og boligvalg til indsatsen for at tiltrække arbejdskraft.  
 
Samtidig er der øget fokus på, at se bosætningsstrategien som en helheds-
orienteret indsats, der nødvendigvis må gå på tværs af kommunale fagom-
råder, og inddrage forskellige lokale aktører (erhverv, boligselskaber, lokal-
råd, ejendomsmæglere, netværk m.v.).   
  
Det er forskelligt hvor langt man er kommet med den helhedsorienterede og 
tværgående indsats, hvilket bl.a. afhænger af, hvordan bosætningsindsatsen 
er organiseret og forankret. 
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Det er tydeligt, at samarbejdet omkring bosætningsstrategien er en udfor-
dring for kommunerne. Der er tale om flere komplekse problemstillinger, der 
kræver en tværfaglig tilgang, og stiller krav til organisering, koordinering og 
forankring af indsatsen. En udfordring for kommunerne bliver at skabe en 
større grad af forankring i kommunen, både tidsmæssigt og tværfagligt.  
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Bilag 1: Karakteristik af surveydeltagere 

Der er i undersøgelsen inddraget registerdata for både tilflyttere og fastbo-
ende som har deltaget i surveyen med oplysning om køn, alder, familietype, 
socialgruppe og uddannelsesniveau. 
 
Den første tabel viser aldersfordelingen for tilflyttere hhv. fastboende bl.a. og 
det ses at det i høj grad er de ældre og i meget begrænset omfang, de helt 
unge, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. 

Survey deltagere fordelt på aldersgrupper (procent). 

Aldersgruppe Tilflyttere Fastboende 

18-24 år 3,0 0,0 

25-34 år 23,3 2,3 

35-49 år 26,6 19,4 

50-66 år 37,8 52,8 

67 og derover 9,3 25,6 

 
Der er store forskelle mellem tilflyttere og fastboende for så vidt angår al-
dersfordelingen. Således udgør f.eks. aldersgruppen på 50-66 år samt per-
soner over 67 år næsten 80 pct. af de fastboende, mens andelen for tilflyt-
terne er knap 50 pct.  

Survey deltagere fordelt på uddannelse (procent). 

Uddannelse Tilflyttere Fastboende 

Videregående uddannelse 13,3 6,4 

Mellemlang uddannelse 22,0 19,0 

Andre erhversuddannelser 42,5 43,0 

Studentereksamen 2,0 1,3 

Grundskole 20,2 30,4 

Total 100 100 

 
Som det ses af tabellen, har 1/3 af de fastboende hhv. 1/5 af tilflyttere der 
har deltaget i surveyen grundskole, som højeste fuldførte uddannelse. Ta-
bellen viser at ca. 40 pct. af både tilflyttere og fastboende har andre er-
hvervsuddannelser, men også at mere end dobbelt så mange tilflytterne som 
fastboende har en videregående uddannelse.  
 
Tabellen med fordeling på socialgruppe viser, at mere end halvdelen af sur-
vey deltagerne – både tilflyttere og fastboende - er i beskæftigelse. Dernæst 
viser tabellen, at en stor del af både tilflyttere og fastboende er folkepensio-
nister – for tilflytternes vedkommende ca. 1/5, mens 1/3 af de fastboende er 
folkepensionister. Tabellen viser også, at der er flere tilflyttere (12 pct.) end 
fastboende (4,5 pct.), som er arbejdsløse eller kontanthjælpsmodtagere. 
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Survey deltagere fordelt på socialgruppe (procent). 

Socialgruppe Tilflyttere Fastboende 

Førtidspensionister 4,9 2,9 

Kontanthjælpsmodtagere mv. 0,8 0,0 

Folkepensionister 20,9 33,7 

Arbejdsløse mv. 11,1 4,5 

Studerende 4,1 0,3 

Besk. < 500.000 30,7 18,1 

Besk. > 500.000 19,7 32,7 

Andre 7,9 7,8 

Total 100 100 

 
Kønsfordelingen på survey deltagerne viser, at der er væsentlig flere mænd 
end kvinder. Som vist i tabellen er næsten ¾ af de fastboende mænd og kun 
¼ er kvinder, hvilket er en central problematik i forhold til yderområdernes 
udvikling og fremtid. 

Survey deltagere fordelt på køn (procent). 

Køn Tilflyttere Fastboende 

Mand 61,1 73,9 

Kvinde 38,9 26,1 

Total 100 100 

 
Hovedparten af tilflytterne som har deltaget i surveyen er enten enlige eller 
par uden børn og udgør tilsammen ca. 75 pct. af tilflytterne. Andelen af par 
eller enlige uden børn er også stor for de fastboende, hvor de udgør ca. 70 
pct. Tabellen viser desuden, at en meget stor andel af tilflytterne er enlige 
nemlig ca. 45 pct. For de fastboende udgør de enlige kun ca. 10 pct. og me-
re end 60 pct. er par uden børn.  

Survey deltagere fordelt på familietype (procent).  

Familietype Tilflyttere Fastboende 

Enlig u. børn 40,5 9,4 

Enlig m. børn 4,4 0,8 

Par u. børn 34,7 60,8 

Par m. børn 18,8 17,2 

Blandede 1,6 11,8 

Total 100 100 

 
I undersøgelsen indgår også baggrundsdata for survey deltagerne i forhold 
til ejerform. Her ses det, at næsten alle fastboende bor i en ejerbolig i form af 
enfamilieshus. Det gør sig også gældende for en stor gruppe af tilflytterne 
nemlig knap 70 pct., mens de øvrige ca. 20 pct. af tilflyttere bor i privat ud-
lejning og de resterende 10 pct. fordeler sig på almene hhv. ikke selvstæn-
dige boliger.  
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Survey deltagere fordelt på fordelt på ejer form (procent). 

Ejer form Tilflyttere Fastboende 

Ejerboliger i enfamilieshuse 67,7 95,5 

Ejerlejligheder, andel 2,8 2,1 

Almene 6,2 0,3 

Privat udlejning 19,8 2,1 

Ikke selvstændige boliger 3,6  0,0 

Total 100 100 

 
Ca. 45 pct. af tilflytterne og ca. halvdelen af de fastboende, som har deltaget 
i undersøgelsen er bosat i et landdistrikt. Tabellen viser også, at der er flere 
tilflytterne end fastboende, som er bosat i landsbyer, mens andelen af tilflyt-
tere og fastboende som er bosat i mindre byer er nogenlunde ens.  

Survey deltagere fordelt på fordelt på områdetype (procent). 

Områdetype Tilflyttere Fastboende 

Mindre by (1.000-5.000 indb.) 26,4 28,5 

Landsby (200-1.000 indb.) 28,0 21,7 

Landdistrikt (200 indb. eller derunder) 45,5 49,8 

Total 100 100 

 
I de efterfølgende tabeller præsenteres baggrundsdata for survey deltagerne 
i forhold til bosætningssted. 

Fordeling på alder i forhold til bosætningsområde (pct.) 

Alder Mindre by  Landsby  Landdistrikt  

  Tilflyttere Fastboende Tilflyttere Fastboende Tilflyttere Fastboende 

18-24 år 1,2   2,7   2,6   

25-34 år 23,8 0,6 17,0 3,7 22,7 2,6 

35-49 år 25,0 14,9 33,0 14,9 25,8 23,9 

50-66 år 35,9 56,6 39,8 52,2 41,9 51,1 

67 og derover 14,1 28,0 7,6 29,1 7,0 22,3 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fordelingen af mænd og kvinder i forhold til bosætningsområde (pct.) 

Køn  Mindre by  Landsby  Landdistrikt  

  Tilflyttere Fastboende Tilflyttere Fastboende Tilflyttere Fastboende 

Mand 55,0 68,0 66,5 79,9 61,8 74,8 

Kvinde 45,0 32,0 33,5 20,1 38,2 25,2 

Total 100 100 100 100 100 100 
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Fordelingen af familietyper i forhold til bosætningsområde (pct.) 

Familietype Mindre by  Landsby  Landdistrikt  

 Tilflyttere Fastboende Tilflyttere Fastboende Tilflyttere Fastboende 

Enlig u. børn 41,9 5,2 39,2 17,2 35,1 8,5 

Enlig m. børn 4,8 0,6 6,5   3,0 0,7 

Par u. børn 30,6 71,3 34,2 60,4 40,5 55,4 

Par m. børn 21,0 13,8 17,9 13,4 19,9 20,7 

Blandede 1,6 9,2 2,3 9,0 1,4 14,8 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

Fordelingen af uddannelsesniveau i forhold til bosætningsområde (pct.) 

Uddannelse Mindre by  Landsby  Landdistrikt  

 Tilflyttere Fastboende Tilflyttere Fastboende Tilflyttere Fastboende 

Videregående  

uddannelse 
9,9 9,1 11,1 6,0 15,9 5,3 

Mellemlang uddan-

nelse 
32,2 16,6 19,8 15,8 18,1 21,7 

Andre erhversud-

dannelser 
35,1 42,9 39,3 39,1 47,3 45,0 

Studentereksamen 0,4 0,6 3,4 1,5 1,4 2,0 

Grundskole 22,3 30,9 26,3 37,6 17,3 26,0 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fordelingen af socialgruppe i forhold til bosætningsområde (pct.) 

Socialgruppe Mindre by  Landsby  Landdistrikt  

 Tilflyttere Fastboende Tilflyttere Fastboende Tilflyttere Fastboende 

Kontanthjælpsmod-

tagere mv. 
1,2   0,8   0,5   

Folkepensionister 23,0 39,7 25,2 34,6 18,5 29,5 

Arbejdsløse mv 10,5 5,2 14,1 5,3 8,5 3,9 

Studerende 3,2 0,6 2,3 0,8 4,5 0,3 

Besk. < 500.000 33,5 14,4 27,9 18,8 29,6 20,3 

Besk. > 500.000 18,1 30,5 17,6 28,6 24,6 35,7 

Andre 8,5 8,0 5,3 7,5 8,5 7,5 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

Fordelingen af ejerform i forhold til bosætningsområde (pct.) 

Ejerform Mindre by  Landsby  Landdistrikt  

 Tilflyttere Fastboende Tilflyttere Fastboende Tilflyttere Fastboende 

Ejerboliger i enfa-

milieshuse 
69,2 94,9 69,6 97,0 77,3 95,7 

Ejerlejligheder, an-

del 
3,6 1,1 2,7 2,3 0,5 2,3 

Almene  7,7 0,6 10,3   0,5   

Priv.udl. 15,8 3,4 17,1 0,8 19,0 2,0 

Ikke selvstændige 

boliger 
3,6   0,4   2,8   

Total 100 100 100 100 100 100 
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Bilag 2: Bortfald og vægtning 

Som beskrevet i metodeafsnittet har Danmarks Statistik udsendt breve til et 
repræsentativt udsnit af hhv. tilflyttere og fastboende i yderområderne, men 
sammensætningen af svarpersonerne afviger herfra. For at tage højde for 
dette er survey besvarelserne vægtet, således at de svarer til hele udvalgs-
populationen. En analyse af sammensætningen af svarpersonerne med hele 
udvalgspopulationen viste, at der især var to parametre, hvor svarene afveg. 
Det ene var familietype, hvor par svarede meget oftere end enlige. Det andet 
var socioøkonomisk gruppe, hvor beskæftigede – især de med højere ind-
komst – har svaret oftere end de øvrige. Der er derfor foretaget en vægtning 
af svarene, således at svarene fra de underrepræsenterede grupper vægtes 
op og de overrepræsenterede ned. Ved vægtningen er anvendt en metode, 
hvor der først vægtes efter familietype. Dernæst undersøges, hvor skæv for-
delingen blandt svarerne er mht. socioøkonomisk gruppe, som anvendes til 
at korrigere vægtene.  

Tilflytterne 
Fordelingen af svarene og hele populationen på familietype og de beregne-
de vægte er vist i tabellen. 

Fordelingen på familietype af hhv. respondenter og hele den udtrukne population af tilflyttere, samt be-
regnede vægte (pct.). 

Familietype Svaret 

Hele popu-

lationen Vægt 

Enlig u. børn 36,3 50,0 1,4 

Enlig m. børn 5,3 6,2 1,2 

Par u. børn 32,6 24,0 0,7 

Par m. børn 22,8 18,6 0,8 

Blandede husst. 3,0 1,3 0,4 

Total 100 100  

 
Først fordelingen af respondenter og population på socialgruppe før vægt-
ning af familietyper og derefter fordelingerne efter denne vægtning. På 
grundlag af de sidste tal beregnes supplerende vægte, som de først bereg-
nede vægte korrigeres med. 

Fordelingen på socialgruppe af hhv. respondenter og hele den udtrukne population af tilflyttere før og 
efter vægtning af familietype, samt beregnede supplerende vægte 

 Før vægtning familietype Efter vægtning familietype  

 Socioøkonomisk gruppe Svaret 

Hele populati-

onen Svaret 

Hele populati-

onen 

Supplerende 

vægte 

Førtidspensionister 2,6 5,6 3,6 6,5 1,8 

Kontanthjælpsmodtagere mv. 0,8 2,6 0,9 2,8 3,1 

Folkepensionister 7,9 11,5 8,2 12,7 1,5 

Arbejdsløse mv 8,1 8,4 10,5 9,1 0,9 

Studerende 5,2 5,6 6,1 6,1 1,0 

Besk. < 500.000 33,0 32,0 40,5 35,3 0,9 

Besk. > 500.000 30,2 20,8 19,8 15,2 0,8 

Andre 12,1 13,4 10,4 12,3 1,2 

Total 100 100 100 100  
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Fastboende 
Tilsvarende tabeller for de fastboende. 

Fordelingen på familietype af hhv. respondenter og hele den udtrukne population af fastboende, samt 
beregnede vægte 

  Svaret Total Vægt 

Enlig u. børn 13 33 2,6 

Enlig m. børn 1 2 1,4 

Par u. børn 47 39 0,8 

Par m. børn 25 18 0,7 

Blandede husst. 14 9 0,6 

Total 100 100   

Fordelingen på socialgruppe af hhv. respondenter og hele den udtrukne population af fastboende før og 
efter vægtning af familietype, samt beregnede supplerende vægte 

 Før vægtning familietype 

Efter vægtning familie-

type 

 

 Socioøkonomisk gruppe Svaret 

Hele popula-

tionen Svaret 

Hele popula-

tionen 

Supplerende 

vægte 

Førtidspensionister 2,1 3,4 3,0 4,2 1,4 

Kontanthjælpsmodtagere mv.   0,3 0,0 0,3  

Folkepensionister 14,8 28,5 16,1 33,2 2,1 

Arbejdsløse mv 4,1 4,0 3,9 4,0 1,0 

Studerende 0,8 0,5 0,9 0,5 0,6 

Besk. < 500.000 17,7 19,3 19,1 20,7 1,1 

Besk. > 500.000 50,2 36,1 48,0 29,7 0,6 

Andre 10,3 8,0 9,1 7,3 0,8 

Total 100 100 100 100  

 

Mens survey data alene beskriver deltagerne i de to spørgeskemaundersø-
gelser viser afsnittet Yderområderne og deres til- og fraflytning, hvorledes 
befolkningen i yderområderne kan karakteriseres i forhold til alder, familiesi-
tuation, indkomster, uddannelse og fødested. Samtidig beskrives hvordan til- 
og fraflytning til yderområderne ligner eller adskiller sig i forhold til alle øvrige 
flytninger. I afsnittet vises desuden forskelle mellem forskellige yderområder 
i forhold til til- og fraflytning. 
 
Der er i sammenhæng med undersøgelsen udarbejdet en selvstændig rap-
port, som detaljeret redegør for data vedrørende til- og fraflytning i yderom-
råderne. Rapporten har titlen Yderområderne og deres til- og fraflytning og 
kan downloades fra http//www.sbi.dk. 
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Bilag 3: Beskrivelse af tre kommuners bosætningsindsatser 

Fra Ringkøbing-Skjern kommune er Udviklings- og Kulturchefen i Forvaltnin-
gen for Plan, udvikling og kultur interviewet. Forvaltningen er dannet for ca. 
½ år siden. Arbejdet ligger primært indenfor profilering og bosætning i kom-
munen. Der er ligeledes gennemført interview med LAG-koordinator i kom-
munen. 
 
På Bornholm er gennemført interviews med to ansatte i Business Center 
Bornholm (BCB), som har stået for Bornholms bosætningsstrategi, der er 
iværksat indenfor de sidste par år. BCB varetager udover tilflytterstrategien 
forskellige andre opgaver, herunder lokal erhvervsservice, klyngesamarbej-
de, kompetenceudvikling mellem lokale erhverv og erhvervsskoler samt 
'Energy tours' og branding af Bornholm. Centeret har ca. 20 medarbejdere 
og er delvist finansieret af kommunen, ligesom dets chef også er ansat i 
kommunen.  
 
For Tønder kommune er bosætningskoordinatoren interviewet. Stillingen er 
oprettet fra juni 2009 og er 2-årig. Den er forankret i erhvervsafdelingen der 
p.t. har ca. 7 medarbejdere. Koordinatoren har tidligere arbejdet 15 år som 
sælger og senere som ejendomsmægler i området, og har derigennem et 
vist kendskab til den kommunale forvaltning, primært teknisk forvaltning.  
 

Ringkøbing-Skjern 
I Ringkøbing-Skjern har kommunen sidst i april 2009 vedtaget en Profile-
rings- og bosætningsstrategi med forskellige tiltag som man er i gang med at 
implementere. I kommunen er man meget opmærksom på at kunne skaffe 
arbejdspladser til de lokale virksomheder. Der har altid været mange ar-
bejdspladser i regionen, men det kan være svært at skaffe kvalificeret ar-
bejdskraft. Eksempelvis flyttede Vestas' udviklingsafdeling for ca. 5 år siden 
fra Ringkøbing til Århus, bl.a. fordi det var svært at få højtuddannet arbejds-
kraft til at bosætte sig i Ringkøbing. Nu er Vestas' udviklingsafdeling for off-
shore vindmøller imidlertid ved at etablere sig i Ringkøbing, derfor er det re-
levant at fokusere på muligheder for at tiltrække og fastholde højt uddannet 
arbejdskraft. 
 
De tidligere kommuner har haft et Erhvervscenter, der har stået for en sær-
skilt indsats overfor udenlandske tilflyttere. Desuden har man haft et samar-
bejde med et lokalt boligselskab om at give fortrinsret på ventelisten til tilflyt-
tere. Det man traditionelt set har gjort for tilflytterne er at arrangere en tilflyt-
terdag med besøg af Borgmesteren og en række kulturelle indslag. Tidligere 
har arrangementet været velbesøgt, men sidste år var det kun 10 ud af 300 
som dukkede op, derfor skal man til at nytænke konceptet.  

Bosætningsanalyse 
Ringkøbing-Skjern har sammen med to nabokommuner gennemført en ana-
lyse af til- og fraflytning i de tre kommuner. Man gennemførte en interview-
undersøgelse af, hvordan potentielle og faktiske tilflyttere så på at skulle flyt-
te til yderområder. Overraskende var, at forskellen på dem, der havde taget 
'springet' og flyttet til et yderområde, og dem der ikke havde, var at de fakti-
ske tilflyttere kunne forestille sig / drømme om livet på landet (fx som alterna-
tiv til en lejlighed i Århus), i modsætning til dem, der ikke havde taget sprin-
get, som havde svært ved at sætte billeder på hvad det ville indebære. Der-
imod havde begge grupper samme vurderinger af ulemperne, herunder de 
lange afstande, sprog, lugtgener etc. Konklusionen er, at der skal bedre bil-
leder og andre historier om, hvad det vil sige at bosætte sig på landet i Ring-
købing. Undersøgelsen viste også, at den primære grund til fraflytning fra 
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området var unge, der skulle have en videregående uddannelse da der in-
gen muligheder er for dette i Ringkøbing. Udenlandske tilflyttere udgør et 
særligt indsatsområde i kommunen. Der er altid kommet mange tilflyttere til 
kommunen pga. mange arbejdspladser indenfor industri og landbrug. Tilflyt-
tere er en blanding af enlige (mest mænd), der senere tager familierne med, 
og familier der flytter til. Tyskere og polakker udgør en stor del af tilflytterne. 
Udlændinge udgør en stor del af de ca. 800 flytninger, der har været til 
kommunen i det forløbne år, og som nogenlunde opvejer de ca. 800 fraflytte-
re i samme periode. Byrådet har lagt stor vægt på, at man skal forsøge at 
fastholde tilflytterne på trods af, at en del nu vil miste deres arbejde pga. kri-
sen, der har medført en stigning i ledigheden fra 1 til 3%.  

Konkrete initiativer 
Nogle af de konkrete initiativer man arbejder med i Ringkøbing-Skjern kom-
mune er:  
– Ambassadørordning overfor udenlandske tilflyttere: Man holder møder 

med tilflyttere på tysk, polsk, dansk og engelsk. Senest har man holdt jul 
på dansk, som en praktisk indføring i dansk kultur.  

– Campus for studerende og højt uddannede: Man har i samarbejde med 
Vestas og Erhvervscentret etableret et Campus i et tidligere ældrecenter. 
Her bor 30 studerende og højt uddannede, hvoraf ca. halvdelen er uden-
landske. En del af beboerne er med i Vestas trainee-program, hvor man 
bor 8 måneder i Ringkøbing, og senere i Singapore og Colorado. 

– 'Fraflytternetværk', bestående af unge som forlader området for at stude-
re, men kan tænkes at vende hjem igen. Netværket inviteres bl.a. til en 
årlig sammenkomst i kommunen, så man på den måde holder kontakt 
med de unge.  

– Man prøver at få virksomhederne til at påtage sig ambassadør-rollen, 
men der bliver ingen konkrete initiativer i 2009.  

– Bosætningskonsulenter: Man har ansat 5 bosætningskonsulenter. Det er 
alle kvinder på 35-40 år med små børn, som oprindeligt kommer fra eg-
nen, er flyttet væk for at få en videregående uddannelse, men er vendt til-
bage igen. Bosætningskonsulenterne opererer i de områder, hvor de selv 
er vokset op. Deres funktion er at være link mellem virksomheder, ar-
bejdskraft og kommune. Virksomhederne kan fx gå til dem hvis der er no-
get de mangler (fx arbejdskraft, eller bolig til arbejdskraft), og så kan 
kommunen hjælpe dem med det.  

– 'Smag på landsbyen': Det er finansieret af Landdistriktspuljen, og går i 
første omgang ud på at invitere 14 familier til at bo gratis i en landsby i 
kommunen i en uge. Der er i denne forbindelse skabt opmærksomhed om 
projektet gennem pressedækning i TV, radio og aviser. Det er landsbyer-
nes egne beboere, der frivilligt lægger hus til. Man meldte ud til kommu-
nens landsbyer om mulig interesse i at deltage i et i et forsøg, og man fik 
positiv tilbagemelding fra 14 landsbyer (svarende til 1/3), hvilket var over-
raskende højt og meget positivt. Initiativet har på længere sigt til formål at 
give kommunens bosætningskonsulenter et værktøj til at kunne håndtere 
tilflytningen ved at give tilflyttere mulighed for at bo kort tid i en landsby, 
for at vurdere om det er det rigtige valg. Det har samtidig været et ønske 
at skabe en fælles koordinering mellem de mange forskellige aktører og 
initiativer der vedrører kommunens landsbyer og landdistrikter. Initiativet 
er gennemført med en meget flad struktur, med deltagelse af mange for-
skellige aktører, herunder kommunens bosætningskonsulenter og repræ-
sentanter for de 14 landsbyer. Udover 'smag på landsbyen' er der også 
med støtte fra Landdistriktspuljen arrangeret et initiativ i Velling for at 
skabe fokus på lavenergibyggeri i landsbyerne. Indsatsen indeholder bl.a. 
en énddags-workshop, åbent hus med energiudvikling i landsbyerne, hvor 
man vil lokke studerende fra landets universiteter ud og mødes med loka-
le virksomheder, samt en messe med lokale og regionale producenter.  

– Styrke netværk og samarbejde med lokale ildsjæle  
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– Mulighed for engelsk-sproget retning eller skole undersøges p.t. primært 
rettet mod højt uddannet arbejdskraft fra udlandet, hvilket særligt Vestas 
har været meget interesseret i. Man skal i den kommende tid undersøge 
om der ligeledes er interesse blandt andre virksomheder i området, hvil-
ket er nødvendigt hvis initiativet skal i gang.   

 
Traditionelle tiltag overfor tilflyttere omfatter bl.a. en tilflytterdag. Tidligere har 
arrangementet været velbesøgt, men sidste år var det kun 10 ud af 300 som 
dukkede op, derfor skal man til at nytænke konceptet.  

Samarbejde og forankring 
I Ringkøbing-Skjern foregår samarbejdet med kommunen primært gennem 
borgerservice, der udsender en mappe med billetter til kulturelle arrange-
menter til alle tilflyttere. Man kunne også have samarbejde med planforvalt-
ningen om boliger og bosætning, herunder om tilbud af attraktive bygge-
grunde. Det har vist sig, at tilflyttere gerne vil byde på grunde i landsbyer, 
hvis der er særlige kvaliteter ved den, mens de samme landsbyer kan have 
andre grunde liggende til salg i årevis uden held. De øvrige relationer er pri-
mært eksterne, og er især knyttet til lokale virksomheder (Vestas) og de al-
mene boligselskaber (om venteliste). 

Bornholm 
På Bornholm består bosætningsindsatsen af to tilflytterprojekter, der begge 
gennemføres af Business Center Bornholm (BCB) med finansiering fra regio-
nens Vækstforum. Bornholms kommune indgår som uformel samarbejdspart-
ner. Det første tilflytterprojekt blev gennemført i 2008 og forløb over en periode 
på 10 måneder. Det indeholdt bl.a. en tilflytteranalyse og en opdatering af 
kommunens hjemmeside overfor tilflyttere. Den efterfølgende fase af projektet 
arbejder videre med nogle af de behov der blev påpeget gennem flytteanaly-
sen. Statistikken viser, at der rent faktisk er mange arbejdspladser på øen, og 
man kan se på prognoserne, at der fremover vil være en udbredt mangel på 
specialiseret arbejdskraft, fx hospitalsfag, ingeniørfag m.v. Derfor er man ble-
vet meget opmærksomme på, at skaffe kvalificeret arbejdskraft til øen.  
 
Den tidligere indsats har bestået i at have en hjemmeside rettet mod tilflytte-
re og en tilflytterpakke, men begge dele har dog trængt til en opdatering.  

Bosætningsanalyse 
Flytteanalysen er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt 
til- og fraflyttere. Resultaterne var bl.a. at den offentlige service er for dårlig, 
herunder velkomsten fra kommunen og hjælp til jobsøgning. Dette er områder, 
som der er behov for at arbejde videre med. Den største barriere for tilflytning 
er det mentale billede af livet på Bornholm – for alle er det et stort spring, og 
der er grund til at have et billede af, hvordan man får job, venner m.v. på øen. 
Folk mangler ofte et billede af, hvad det vil sige at bo på Bornholm eller et ud-
kantsområde. "I folks bevidsthed er det helt ovre i Rusland". Det betyder også, 
at folk der tidligere er kommet på Bornholm fx i sommerferier, allerede har et 
mere klart billede af hvordan der er, og har lettere ved at flytte til øen. Overra-
skede nok gælder det i lige så høj grad eksilbornholmerne. Mange er flyttet fra 
øen med et negativt billede af mangel på arbejdspladser, butikker der lukker 
mv. og bærer måske stadig rundt på det billede. Undersøgelsen bekræftede 
dog at mange unge der flytter fra øen giver udtryk for, at de gerne vil tilbage, 
mens kun omkring 1/3 er afvisende. Eksilbornholmerne er derfor en gruppe 
man ønsker at samarbejde med mere strategisk fremover.  

Konkrete initiativer 
Det nuværende initiativ overfor tilflytterne indeholder forskellige initiativer:  
– Etablering af netværk på Facebook blandt tilflyttere og folk som overvejer 

at flytte til. BCB skal sætte det i værk, men folk skal selv køre det. "Der 
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skal være noget til at erstatte det netværk man forlader…". Initiativet er 
ikke så langt endnu, og der er flere overvejelser om mulig udformning, 
bl.a. at involvere nylige tilflyttere i netværket, der kan agere som tutorer, 
guider mv. for de nye tilflyttere. Overvejelser om, hvor lang tid man er til-
flytter; netværket skal løbende have udskiftning af medlemmer, da tilflyt-
terne med tiden gerne skal opfatte sig selv som fastboende. Facebook-
gruppen skal dog kunne være et supplement til andre måder at danne 
netværk på. 

– Netværk med ’Baglandet’ – eksilbornholmere i København. Man satser på 
at få en større del af denne gruppe til at vende tilbage til Bornholm, fx 
med at tilbyde ½-årlige praktikpladser på Bornholm og at afholde løbende 
møder med foreningen, der har sit eget netværk og bestyrelse.  

– Udarbejde skriftlige materiale til tilflyttere med billetter til lokale attraktio-
ner, klubber mv. I materialet lægges der vægt på at rammene for familieli-
vet, herunder mindre kriminalitet, sikkerhed, natur (selvom der også flytter 
mange pensionister i Bornholm). Tematisk er det nok ’familieliv’ som fyl-
der meget, måske fordi man er meget opmærksom på at tiltrække børne-
familier, jf. overvejelser om fremtidig mangel på arbejdskraft, som tilflyt-
teranalysen påviser. Planer om, at pakken tilpasses de enkelte tilflyttere, 
så man modtager informationer der særligt passer til ens interesser. Det 
kræver dog en forhåndskontakt til tilflytterne. Man har også vedlagt en ka-
lender med fantastiske billeder af Bornholm.  

– Man har forsøgt sig med netværksaftener for tilflyttere, som i starten var 
en succes med ca. 60 deltagere, mens de efterfølgende arrangementer 
ikke har trukket så meget (10-12 personer pr. gang).  

Samarbejde og forankring 
På Bornholm oplever man, at der i sagens natur er mange forhold, som rela-
terer sig til den kommunale politik og administration. Hos BCB modtager 
man fx mange henvendelser, både fra folk, der overvejer at flytte til Born-
holm, folk som er på vej, og tilflyttere som lige er kommet til øen. Mange af 
disse spørgsmål vedrører den kommunale service, særligt børnehaver og 
skoler men også arbejdsmarked og arrangementer for tilflytterne med hen-
blik på at danne netværk. I centeret har man en løbende kontakt til forvalt-
ningerne om disse spørgsmål, og på den led fungerer samarbejdet godt. 
Man kunne dog blandt centerets medarbejdere ønske et større engagement 
på tværs af de kommunale forvaltninger, i relation til bosætningspolitikken. 
Man ser man det som en vigtig opgave, at tilflytterindsatsen bliver forankret i 
det kommunale system, og ikke fortsætter som en projektindsats i BCB. 
Selvom der tydeligvis har været vilje på det politiske niveau, kan det være en 
udfordring at skabe ejerskab på det administrative niveau. Selvom forvalt-
ningerne giver udtryk for, at det er god ide med tilflytterindsatsen, så oplever 
centeret at det kan være svært at få de fornødne oplysninger og input til ind-
satsen. Dette kan delvist hænge sammen med kommunesammenlægningen 
i 2002, som fortsat ikke har resulteret i en optimal forvaltningsmæssig struk-
tur.  
 
Man ser muligheder for i stigende grad at knytte bosætningspolitikken til en 
bredere erhvervs- og marketingsindsats. Der føres pt. en marketingskam-
pagne for Bornholm, som inddrager øens image, teknologi og miljø, arbejds-
pladser etc. Samtidig giver man udtryk for, at det også er vigtigt at ændre det 
billede som bornholmerne selv har i hovedet af øen. Eksempelvis er der en 
udbredt forestilling om, at der ikke er arbejdspladser til tilflytterne. Rent fak-
tisk er der mange arbejdspladser, og man kan se på prognoserne, at der 
fremover vil være en udbredt mangel på specialiseret arbejdskraft, fx hospi-
talsfag, ingeniørfag m.v. Derimod kan formidlingen mellem arbejdssøgende 
og arbejdstagere forbedres. Her søger BCB at agere som supplement til 
borgerservice (der har haft til opgave at formidle job til tilflyttere) og den 
kommunale arbejdsformidling. Det er samtidigt usikkert, hvordan det nye by-
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råd og den nye borgmester vil se på tilflytterindsatsen. Det kan blive en poli-
tisk diskussion af, om man skal prioritere tilflytterindsats eller andre kommu-
nale velfærdsområder, fx ældrepleje. Mange siger 'det nytter ikke noget med 
at tiltrække tilflyttere'. Da tilflytterindsatsen er langsigtet kan det være meget 
svært at måle og dokumentere effekten af indsatsen, hvilket kan gøre den 
udsat.  

Tønder 
I Tønder kommune er en væsentlig del af bosætningsindsatsen, at der er 
ansat en bosætningskonsulent fra juni 2009. Baggrunden er et faldende be-
folkningstal og at virksomhederne i kommunen har svært ved at tiltrække 
akademikerstillinger. Den nye bosætningskonsulents foreløbige indsats har 
bl.a. bestået i almindeligt praktisk arbejde med hjælp til tilflyttere, fx med at 
finde en lejlighed. Der er samtidig opstartet møder med tilflyttere, potentielle 
tilflyttere, pendlere m.v., hvor man fortæller om kommunen og forskellige 
praktiske temaer. Til nogle af disse arrangementer kommer borgmesteren, 
og der arrangeres en rundvisning i kommunen som en del af velkomsten for 
tilflytterne. En anden del af opstarten har bestået i at afholde møder og ska-
be netværk med det lokale erhvervsliv. Generelt er der gjort meget for at 
etablere bosætnings-funktionen og integrere den med relevante netværk in-
denfor og udenfor kommunen. Sidst men ikke mindst er der i efteråret 2009 
gennemført en bosætningsanalyse, der har givet vigtige pejlemærker for den 
videre indsats. På denne baggrund er udarbejdet en erhvervsstrategi, som 
bosætningskonsulenten er ved at igangsætte.  
 
Indsatsen overfor tilflyttere før man ansatte bosætningskonsulenten har pri-
mært bestået i, at borgerservice sendte en velkomstmappe med brochurer, 
telefonbøger m.m. Herudover har man i en periode haft et tæt samarbejde 
med lokalrådene i kommunen (der tæller 20-25) omkring integration af tilflyt-
tere, hvor kommunen var meget aktiv. I dag er kommunens indsats i denne 
sammenhæng mere begrænset, og indsatsen fungerer mere på lokalråde-
nes eget initiativ. Der er dog et løbende samarbejde med bosætningskonsu-
lenten, når der opstår konkrete spørgsmål if. tilflyttere. Borgerservice står 
fortsat for tilflytterpakkerne, men man forbereder nu en anden type velkomst, 
med mere brug af elektroniske medier, herunder at levere materiale på en 
usb-stick, og lave en præsentation af kommunen på en kort film.  

Bosætningsanalyse 
Man har ligeledes gennemført en bosætningsanalyse, der danner baggrund 
for de strategiske tiltag, man sætter i værk. Undersøgelsen viser, at den væ-
sentligste grund til fraflytning er skift i jobsituation. Undersøgelsen overra-
skede på to punkter, som man efterfølgende har taget til sig: Man havde tro-
et at de mange pendlere til kommunens arbejdspladser ville være en oplagt 
målgruppe for indsatsen, men det viste sig at de var meget lidt flytbare – 
pendling på ca. 50 km hver vej betyder åbenbart ikke så meget. Derimod vi-
ste det sig, at tyske pendlere var mere relevante som målgruppe, mange fø-
ler sig tiltrukket af den danske måde at bo og arbejde på, som er mindre hie-
rarkisk end i Tyskland, selvom mange nok har et romantisk syn på det.  

Konkrete initiativer 
På baggrund af bosætningsanalysen og de erfaringer som bosætningskon-
sulenten har samlet sammen i løbet af det første halve år, har man udarbej-
det en erhvervsstrategi, hvor fokus er på bosætning. Strategien indeholder 5 
koncepter, med forskellige aktiviteter knyttet til. Koncepterne er:  
 
– Understøtte koordinator: Forskellige aktiviteter for at understøtte bosæt-

ningskonsulents rolle, herunder at etablere en sparringsgruppe vedr. bo-
sætning, og profilere funktionen blandt lokale virksomheder 
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– Kultur og idræts-tilbud: Identificere de lokale tilbud, der findes for især 
yngre tilflyttere, som øvrige (og ældre med andre interesser) i kommunen 
måske overser. Det kan fx være windrace på Fanø e.l. Dette tænkes 
gennemført i samarbejde med ambassadørerne og med lokale foreninger 

– Tønder-ambassadører: Der værges et antal (omkring 10) Tønder-
ambassadører blandt unge, før de forlader kommunen for at studere / ar-
bejde, og blandt nyuddannede 'Tønder-unge' i Ålborg, Århus og Odense 
(som er de byer hvor tønder-unge primært tager til). Det er personer, som 
man kan bede sende informationer videre i sit netværk, fx blandt andre 
Tønder-unge. Man ønsker løbende at holde kontakten til ambassadører-
ne, bl.a. gennem invitationer til arrangementer, nyhedsbreve m.v., og ved 
at oprette et 'ambassade-forum' på Facebook. Det er meget bevidst at 
man satser på de personlige netværk, frem for fx at foretage en bredere 
og register-baseret indsats, da man tror mere på den første metode, der 
er mere målrettet.  

– Tiltrække og integrere tyske borgere: Det er især de unge nyuddannede 
tyskere man går efter, fordi man dermed kan slå to fluer med ét smæk, da 
kommunen har haft svært ved at tiltrække og fastholde akademikere, 
selvom stillingerne har været der. Det er meget dyrt for virksomhederne, 
hvis de fx flytter efter 1½ år. Dette tiltag indebærer bl.a. samarbejde med 
de nordtyske universiteter, samarbejder med info-center Padborg og at 
etablere netværk mellem de lokale virksomheder og tyske studerende, fx 
ved at tilbyde praktikophold, virksomhedsbesøg m.v.  

– Erhvervsvirksomheder: Ved at styrke bosætningen styrker man virksom-
hederne, fx ved at foretage 'fremskudt' bosætningsservice, hvor man invi-
terer udenlandske medarbejdere til møder med kommunen, bl.a. for at 
demonstrere at kommunen i højere grad er en service-virksomhed der 
kan komme med hjælp og tilbud frem for at være en myndighed, der stiller 
med krav og påbud. Dette er et andet billede af kommunen, end mange 
har med fra deres hjemland, og gør det lettere for tilflytterne at henvende 
sig til kommunen. Et andet initiativ er 'job til 2', hvor man prøver at finde 
job til den medfølgende. I det første halve år har man haft 7 par inde, og 
det lykkedes at finde job til 2 medfølgere, mens 3 andre fandt job selv. 
Man vil gerne blive endnu bedre til dette.  

 
Der er meget udenlandsk arbejdskraft i kommunen, og indenfor alle sektorer 
(serviceerhverv, produktion, landbrug). Det er dog ofte kontrakt-ansatte der 
bliver i kommunen en kortere periode (2-4 år). Denne gruppe vil man også 
prøve at fastholde, bl.a. ved i første omgang at invitere dem til bosætnings-
møderne. 

Boligvalg 
For at skaffe boliger til tilflytterne har man et samarbejde med alle boligsel-
skaber i kommunen, hvor man har lovet at hver 4. bolig står til rådighed for 
en tilflytter. Det betyder at man altid kan tilbyde en almen bolig til tilflytterne, 
uanset at de ikke et skrevet op eller er medlem af et almen selskab, som 
man skal være i mange andre kommuner. Samtidig har man et samarbejde 
med de lokale ejendomsmæglere og hjælp til at finde en ejerbolig til dem der 
er interesserede. Dette er hjælp nok for de fleste, men der er også eksem-
pler på tilflyttere, der skal vælge mellem tre områder, hvor koordinatoren 
rådgiver lidt om forskellene på de tre steder.  

Samarbejde og forankring 
Indsatsen er forankret i kommunens erhvervskontor, hvor bosætningskonsu-
lenten er ansat. Konsulenten er meget bevidst om nødvendigheden af et 
tværgående samarbejde med andre forvaltninger og har derfor sammensat 
en gruppe med repræsentanter fra forskellige forvaltninger, der mødes 1 
gang om måneden for at diskutere bosætning og aktuelle problemstillinger. 
Der er også som tidligere nævnt nedsat en sparringsgruppe for bosætnings-
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konsulenten, til bl.a. at diskutere strategiplan, konkrete initiativer m.v. Samti-
dig er der gjort meget for at skabe samarbejde 'ud af huset', herunder:  
– Erhvervsforum: 17 erhvervsfolk der mødes jævnligt med kommunens er-

hvervschefer, hvor PL ofte er inviteret 
– Akademikernetværk: En gruppe med lokale virksomheder og kommunal-

folk, der arbejder på at skaffe flere akademikere til kommunen 
– Vækstforum (mest om iværksættere, andre i kommunen er mere involve-

rede) 
URS-samarbejde med nabokommuner. Gennem dette samarbejde er man 
bl.a. blevet bevidst om særkenderne ved Tønder kommune. Man har er-
kendt at man har en særlig situation og beliggenhed, og har derfor valgt ikke 
at skele så meget til hvad man gør andre steder, men i stedet gør tingene på 
sin egen måde.  
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Bilag 4: Spørgsmål til og besvarelser fra kommunerne vedr. 
bosætningsstrategier 

 
Der er pr. mail udsendt spørgeskemaer om bosætningsstrategier til de 16 
kommuner, der indgår i undersøgelsen.. Spørgeskemaet indeholder 6 
spørgsmål:  
 

- Spørgsmål 1: Har man i kommunen udarbejdet en bosætningsstra-
tegi eller tiltag, der har til formål at tiltrække tilflyttere? 

- Spørgsmål 2: Hvilke elementer indgår i strategien? 
- Spørgsmål 3: Hvordan søger kommunen at tiltrække tilflyttere? 
- Spørgsmål 4: Hvordan modtager kommunen tilflyttere? 
- Spørgsmål 5: Hvordan arbejder kommunen med at fastholde tilflytte-

re? 
- Spørgsmål 6. Har kommunen samlet op på erfaringer med kommu-

nale bosætningsindsatser eller andre tiltag i forhold til tilflyttere og 
bosætning (fra tidligere og/eller nuværende kommune)? 

 
I det følgende er svarene på de enkelte spørgsmål med kommunens even-
tuelle kommentarer, sammenfattet.  
 
Spørgsmål 1: Har man i kommunen udarbejdet en bosætningsstrategi eller 
tiltag, der har til formål at tiltrække tilflyttere? 

 

Har arbejdet med en bo-

sætningsstrategi i længe-

re tid 

Er i gang med at forberede en

bosætningsstrategi el. lign.  

Nej, man arbejder ikke med 

en bosætningsstrategi el. 

lign. 

Struer  x   

Vesthimmerland x   

Ærø  x   

Læsø  x  

Samsø x   

Ringkøbing-Skjern x   

Lemvig   x 

Lolland  x  

Bornholm x   

Tønder  x  

Thisted x   

Norddjurs  x  

Langeland x     

Morsø (x)*   

Skive  x  

Der er modtaget svar fra alle 16 kommuner på nær Varde kommune. Der er dog gennemført interview 

med Varde Erhvervs- og Turistråd om konkrete tiltag overfor tilflyttere. 

 
*: Ifølge kommunen er der ikke tale om en egentlig bosætningsstrategi, men nærme-

re en række forskellige ”strenge”, der spilles på. 
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Som det ses af oversigten har 8 af de 15 kommuner, arbejdet med bosæt-
ningsstrategier gennem længere tid, og flere er ved at forberede en strategi. 
Det indikerer, at der er mange erfaringer med bosætningsstrategier i yder-
kommunerne, men også at stadig flere kommuner er ved at erkende behovet 
for en strategi på området.  
 
Spørgsmål 2: Hvilke elementer indgår i strategien? 

  

Analyser af 

flyttemøn-

stre til 

kommunen 

Analyser af 

flyttemønstre 

fra kommu-

nen 

Undersøgelser 

og kortlægning 

af potentielle til-

flyttere 

Overvejelser 

og/eller tiltag i fht 

at fastholde tilflyt-

tere Andet / uddybning 

Struer  x x  x  

Vesthimmerland   x   

Ærø  x x x x 

Der er for nylig ansat en 

bosætningskonsulent 

under erhvervs og turist-

kontoret 

Læsø    x  

Samsø x x x x  

Ringkøbing-

Skjern x x x x 

Synliggørelse, Fyrtårne 

og events 

Lemvig      

Lolland   x x  

Bornholm x x  x  

Tønder x x x x  

Thisted   x x  

Norddjurs x x x   

Langeland        

Planstrategien for Lange-

land Kommune har 

(øget) bosætning som 

hovedtema. Alle indsats-

områder udpeget i stra-

tegien har bosætning 

som mål.  

Morsø x    

Er knyttet til udarbejdelse 

af planstrategien  

Skive x x x x  

  
Kommunerne er spurgt om hvilke elementer, der indgår i bosætningsstrate-
gien: 1) Analyse af flyttemønstre til og fra kommunen, 2) kortlægning af po-
tentielle tilflyttere og 3) tiltag for at fastholde tilflyttere. I tre kommuner indgår 
alle elementer i strategien, mens andre kun bruger enkelte elementer, fx 
kortlægning af mulige tilflyttere eller initiativer til at fastholde tilflyttere. Fler-
tallet af kommuner har som en del af bosætningsstrategien arbejdet analy-
tisk med at analysere flyttemønstre til og fra kommunen, og brugt det i for-
bindelse med andre tiltag. Blandt de andre elementer i kommunernes strate-
gier er der brug af bosætningskonsulenter, etablering af 'fyrtårne', events, og 
mere overordnet at gøre bosætning til et tema i kommunens planstrategi. I 
Morsø har man i forbindelse med udarbejdelse af planstrategien foretaget en 
analyse af tilflyttere inden for et år. Tilflytterne blev kontaktet og svarede på 
en række spørgsmål, bl.a. for at identificere, hvad der havde været udslags-
givende for deres valg om at flytte til kommunen. Dette blev identificeret i 
analysen og søgt indarbejdet i planstrategiens temaer.  
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Spørgsmål 3: Hvordan søger kommunen at tiltrække tilflyttere?  

  

Har etable-

ret hjem-

meside 

Har gennemført markeds-

føringskampagner i 

landsdækkende aviser, tv 

spots mv. Andet / uddybning 

Struer    

Gennem fysisk planlægning og ved at indtænke bosætning tvær-

sektorielt i kommunens organisation 

Vesthimmerland  x 

Har lige gennemført et større event "Oplev Vesthimmerland" med 

henblik på tiltrækning af tilflyttere, der har været markedsført i både 

region Nord og Midt mht. tv-spots m.m. 

Ærø   x  

Læsø x  

Vi har forsøgt med et projekt åben Ø (men resultatet heraf var ikke 

godt)   

Samsø x x Udgiver magasin, postkort, deltager i messer  

Ringkøbing-

Skjern x  x Se også www.flytmodvest.dk 

Lemvig x   

Man har også fået udarbejdet en DVD, som bliver udleveret gratis 

til lokale virksomheder. DVDen kan også ses på hjemmesiden 

(www.godegrunde.nu). 

Lolland   

Vi mangler generelt viden om, hvad der egentlig virker, når man 

skal tiltrække tilflyttere 

Bornholm x x 

Har gennemført markedsføringskampagne på Bornholm i turistsæ-

sonen, samt relevante messer andre steder i landet. Har reklameret 

med bl.a. avis-indstik i Børsen og to lokalaviser i København. TV-

spot og markedsføringsmateriale i Rønne Lufthavn og på Born-

holmstrafikkens færger. Kampagneaktiviteter for 2009, 2010 og 

2011 er lige vedtaget. Se også www.bornholm.dk 

Tønder x  Tønder Magasinet, netværksaften, velkomstpakke mv. 

Thisted  x Fokus på gode historier om vore styrker 

Norddjurs x   

Langeland  x 

Langeland Kommunes kampagner for øget tilflytning omfatter bl.a. 

reklamespots i den lokale biograf, reklamekampagner i forbindelse 

med Langeland Festivalen, tillæg i sydfynske aviser mm 

Morsø x  

Har i budgettet i 2010 afsat midler til opkøb og nedrivning af huse af 

utilfredsstillende kvalitet. Derudover forventes udarbejdet en række 

landsbyplaner i samarbejde med borgerne, der har til formål at for-

bedre landsbyernes især fysiske kvalitet, men også tiltag af social 

og erhvervsmæssig karakter. Generelt forsøges også at profilere 

Mors, med etablering af et ”Ambassadørkorps” 

Skive   

Skal i gang med at identificere indsats - bl.a. gennem målrettede 

kampagner for i første omgang enkelte landsbyer.  

 
De konkrete initiativer rettet mod potentielle tilflyttere består af forskellige former for 
oplysning og markedsføring gennem medier og internet. Flertallet af kommuner har 
benyttet dette i en eller anden form; 7 af de 13 kommuner har oprettet hjemmesi-
der, og 7 kommuner har benyttet markedsføring i aviser, TV, på messer o.l. Andre 
har udgivet magasiner, postkort, udarbejdet DVD'er, biografspots, etableret events 
eller kørt markedsføring med færger og lufthavne til regionen (Bornholm). Kommu-
nernes markedsføring synes dog primært at foregå regionalt, og ikke fx være rettet 
mod potentielle tilflyttere fra andre landsdele. Enkelte kommuner (Bornholm) har 
dog benyttet en bredere og mere intensiv markedsføring i håbet om at tiltrække til-
flyttere. Som tidligere nævnt indtænker enkelte kommuner (Langeland og Struer) 
også bosætningsstrategier i den sammenfattende fysiske planlægning, og dermed 
på tværs af de kommunale forvaltninger.  
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Spørgsmål 4: Hvordan modtager kommunen tilflyttere?  

 Kommune 

Sender en 

velkomst-

mappe med 

nødvendige 

oplysninger 

Sender en vel-

komstmappe & 

fribilletter til lo-

kale attraktioner 

Inviterer til et 

velkomstmøde 

Lokale ambassa-

dører i lokal-

området tager 

imod tilflyttere Andet / uddybning 

Struer   x 

x (2 gange år-

ligt)  

Har etableret en modtageenhed (Struer Inter-

national Living), der skal tage sig af ovenstå-

ende med specielt fokus på ”internationale til-

flyttere”  

Vesthim-

merland 

x (er under 

udvikling)     

Ærø  

x (under 

udarbejdel-

se)  x 

x (under udarbej-

delse)  

Læsø   x  

Er for nyligt stoppet med at sende en vel-

komstmappe. Inviterer nu i stedet til et vel-

komstmøde 

Samsø x  x  

Velkomstmappe uddeles på velkomstmøde el-

ler kan afhentes på Samsø Udviklingskontor, - 

indeholder gavekort på diverse oplevelser/ 

ydelser fra øens erhvervsliv og foreninger.   

Ringkø-

bing-Skjern x x x 

x (finansierer 4 

deltids bosæt-

ningskonsulenter) 

Alle tilflyttere inviteres til et velkomstarrange-

ment, hvor borgmesteren byder velkommen.  

Her introduceres tilflyttere også til områdets til-

flytterforening. ErhvervsCenter Ringkøbing 

Fjord arbejder især med modtagel-

se/fastholdelse af udlændinge (Tyskland, Po-

len) 

Lemvig  Er undervejs Er undervejs 

x (de er også på 

hjemmesiden) 

Der er også fokus på udenlandsk arbejdskraft. 

Lemvig Kommune har mange, som arbejder 

indenfor landbrug fra de tidligere østlande. 

Derfor ville det være fint, at kunne fastholde 

dem.  

Lolland x     

Der udsendes velkomstbrev omhandlende 

kommunens hjemmeside og borgerservice. 

Dette er under udbygning 

Bornholm  (x) (x) (x) 

Velkomstmappe med praktiske oplysninger & 

'velkomstgavekort' til attrationer/ fødevare-

producent forventes færdig medio 2009. Det er 

et mål at gennemføre et halvårligt velkomst-

møde og skabe et frivillligt netværk af "tilflyt-

terambassadører” i lokalområderne. 

Tønder x   x  

Thisted      

Norddjurs     

Har tanker om at lave en velkomstpakke til nye 

tilflyttere  

Langeland x x     

Kommunen har konkret udarbejdet en ’tilflyt-

termappe’, der bl.a. indeholder ’kend-din-nye-

nabo’- historier, særlige postkort fra øen samt 

mere specifikke og nyttige informationer om 

Langeland. 

Morsø  x  x 

Tilflyttere inviteres på en heldagstur i bus rundt 

på øen med borgmesteren som turleder. 

Skive x      
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Kommunerne har forskellige former for modtagelse af tilflyttere. Flere arbej-
der med velkomstmapper, i mange tilfælde kombineret med velkomstmøder, 
tilbud til lokale attraktioner, introduktion til naboer og postkort fra stedet 
(Langeland) samt introduktion til ressourcepersoner eller netværk, fx bosæt-
ningskonsulenter, tilflytterforening (Ringkøbing-Skjern) eller 'tilflytterambas-
sadører' (Bornholm, Lemvig og Ærø ligesom Lolland arbejder med et 'tilflyt-
terkorps'). Netværkene bruges både i forbindelse med modtagelse af tilflytte-
re og til integration af dem, og dermed som en strategi for fastholdelse.  
 
Spørgsmål 5: Hvordan arbejder kommunen med at fastholde tilflyttere? Sp. 
4 og 5 hænger i praksis meget sammen i kommunernes bosætningspolitik).  

  

Kommunen har 

en opsøgende 

indsats overfor 

tilflyttere i om-

rådet  

Kommunen ar-

rangerer tilbage-

vendende mø-

der/arrangemente

r for tilflyttere 

Kommunen samar-

bejder med lokale 

'ambassadører' om 

integrering af tilflyt-

tere Andet / uddybning 

Struer   

Kommunen ”vil” 

arrangere tilbage-

vendende mø-

dearrange-menter 

for tilflyttere 

Kommunen ”vil” 

samarbejde med 

lokale 'ambassadø-

rer' der gør en ind-

sats for at integrere 

tilflyttere 

Kommunen ”vil” lave flere aktiviteter med fokus på 

tilflytteren men også for borgerne i al almindelighed 

og forsøge at etablere en kontakt mellem tilflytter 

og foreningsliv.  

Vesthimmerland     

Ærø  

Under udarbej-

delse  x  

Læsø  x   

Samsø 

Har etableret 

Samsø Net-

værk    

Ringkøbing-

Skjern     

Lemvig (x)  

Ja - de samme som 

er ambassadører 

Der bliver noget for udenlandsk arbejdskraft, bl.a. 

intro møder & præsentation af kultur / fritidstilbud. 

Lolland    

Vi undersøger i øjeblikket hvordan man kan styrke 

og synliggøre eksisterende netværk, ligesom at vi 

ønsker at etablere et korps af tilflytterambassadø-

rer. Der er afsat midler hertil i 2010 og 11. 

Bornholm 

jf. svarene på 

spørgsmål 4  

jf. svarene på 

spørgsmål 4 

Har forsøgsvis afholdt ”netværksaftener” for tilflyt-

tere/andre interesserede i 2008 og 2009. På bag-

grund af det, laves der et halvårligt kommunalt vel-

komst-arrangement, og i samarbejde med kom-

mende lokale ambassadører at anspore til net-

værksskabelse på anden måde. 

Tønder x    

Thisted 

x (ja, udlændin-

ge) x (ja, udlændinge)   

Norddjurs    

Kommunen vil gerne gøre "noget", men er ikke klar 

på formen endnu. Har talt om et panel, som man 

regelmæssigt stiller relevante spørgsmål.  

Langeland         

Morsø   x 

Ambassadørordningen har meget fokus på at ska-

be et positivt image om Mors 

Skive    

Kommunen arbejder generelt på, at gøre de min-

dre bysamfund mere attraktive at bo i. 

 
Der er flere eksempler på organisering i form af særlige enheder eller knyttet 
til andre netværk i kommunen. Fx arbejder Struer med en særlig modta-
gerenhed for udenlandsk arbejdskraft, ErhvervsCenter Ringkøbing Fjord ar-
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bejder med modtagelse og fastholdelse af udlændinge overvejende fra Tysk-
land og Polen, mens Samsø har knyttet modtagelsen til Samsø Udviklings-
kontor. Som eksemplerne fra Ringkøbing-Skjern og Struer indikerer, er til-
flytning af udenlandsk arbejdskraft et centralt tema i flere kommunernes bo-
sætningsstrategi. I Thisted og Lemvig er tilflyttere i form af udenlandsk ar-
bejdskraft ligeledes et tema, som man er ved at opdyrke, bl.a. arrangerer 
man i Lemvig introduktionsmøder med lokale kultur- og fritidstilbud. Kommu-
nernes svar kan muligvis ses som udtryk for, at nogle kommuner i stigende 
grad bliver opmærksomme på at se tiltrækning og fastholdelse i en sam-
menhæng, i stedet for kun at fokusere tiltrækning – måske i erkendelse af, at 
relativt mange tilflyttere har svært ved at blive integreret og hurtigt flytter væk 
igen.  
 
Spørgsmål 6. Har kommunen samlet op på erfaringer med kommunale bo-
sætningsindsatser eller andre tiltag i forhold til tilflyttere og bosætning (fra 
tidligere og/eller nuværende kommune)?  
  Ja Nej Ved ikke 

Struer   x  

Vesthimmerland   x 

Ærø   x  

Læsø x (men ikke på videnskabelig facon)   

Samsø 

x (delvis på nogle enkelttiltag, men der mangler en samlet 

analyse)   

Ringkøbing-Skjern x   

Lemvig 

x (der har været kig på hvad nabo-kommuner gør, bl.a. Struer 

og Ringkøbing-Skjern Kommuner)   

Lolland x   

Bornholm 

x (Rapport over spørgeskema-undersøgelse af flytning til og 

fra Bornholm i perioden 2003-2007 er tidligere fremsendt. 

Rapport over den øgede indsats på tilflytterområdet i 2008 er 

tidligere fremsendt.   

Tønder   x 

Thisted  x  

Norddjurs  x  

Langeland 

x (SDU/IFUL har i foråret 2009 udarbejdet en analyse af dob-

beltbosætning på Langeland (i landdistrikterne). Nogle af op-

lysningerne herfra giver kendskab til hvad der har betydning 

for bosætning på Langeland).     

Morsø  x  

Skive  x  

 
Det er relativt få kommuner der har gennemført en systematisk opsamling på 
deres bosætningsstrategi. Der er ofte tale om del-analyser og pragmatiske 
vurderinger, eller om slet ingen opsamling. Der er da også kommuner som 
åbent erkender, at de mangler viden om, hvad der skal til for at tiltrække til-
flyttere (Lolland). En enkelt kommune (Bornholm) lader dog til at have arbej-
det relativt systematisk med emnet.  
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Bilag 5: Survey spørgsmål til tilflytterne 

1. Er du og din familie flyttet fra en anden kommune til din nuværende adresse siden 1/1 

2006? 

- Ja (fortsæt spørgeskemaet) 

- Nej (afslut spørgeskemaet) 

 

2. Hvad er afstanden mellem din tidligere bolig udenfor kommunen og din bolig i din nu-

værende kommune?  

- Mindre end 10km 

- 10-30km 

- 30-50km 

- Mellem 50 og 100km 

- Mere end 100km 

 

3. Hvordan vil du beskrive det sted, du flyttede fra? 

- Storby (København, Århus, Odense, Aalborg) 

- Større by (over 30.000 indb.) 

- Mellemstor by (5.000 – 30.000 indb.) 

- Mindre by (1.000 - 5.000 indb.) 

- Landsby (200 – 999 indb.) 

- Landdistrikt (områder der ikke har byer med 200 indb. eller derover) 

 

4. Hvordan vil du beskrive det sted, hvor du bor nu? 

- Mindre by (1.000 - 5.000 indb.)  

- Landsby (200 – 999 indb.) 

- Landdistrikt (områder der ikke har byer med 200 indb. eller derover) 

 

Nu kommer der nogle spørgsmål, som handler om, hvorfor du flyttede til et landområde 

 

5. Hvilke grunde var de vigtigste til, at du flyttede fra din tidligere bopæl?  

(Angiv som 1: meget vigtigt, 2: mindre vigtigt, 3: ikke vigtigt) 

- Fik arbejde/uddannelse langt fra, hvor jeg boede 

- Blev gift/ville flytte sammen med partner 

- Blev skilt/forlod partner 

- Var utilfreds med boligen 

- Var utilfreds med boligområdet 

- Andet (beskriv gerne) 

 

6. Hvilke grunde var de vigtigste til, at du valgte at flytte til dette sted? 

(Angiv som 1: meget vigtigt, 2: mindre vigtigt, 3: ikke vigtigt) 

- For at bo i nærheden af familie og/eller venner 

- For at flytte tilbage, hvor jeg eller min partner voksede op 

- For at få en større bolig 

- For at få en lavere husleje/boligudgift 

- For at bo tæt på mit arbejde 

- For at bo i trygge omgivelser  

- For at bo i grønne omgivelser  

- For at få større nabofællesskab 

- Andet (beskriv gerne) 
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De næste spørgsmål handler om boligerne i dit område og hvordan de bliver vedligeholdt 

af henholdsvis tilflyttere og beboere, der har boet her i en længere årrække – kaldet 'fast-

boende'. 

 

7. Hvordan er boligerne i dit lokalområde? 

(Angiv som 1: enig, 2: hverken enig eller uenig, 3: uenig, 4: ved ikke) 

- De fleste boliger er i god stand 

- Der er mange boliger, som er i dårlig stand 

- Der er mange tomme boliger 

 

8. Hvordan vedligeholdes boligerne? 

(Angiv som 1: enig, 2: hverken enig eller uenig, 3: uenig, 4: ved ikke) 

- De fastboende (som har boet her mange år) gør mere end tilflytterne for at vedligeholde deres 

bolig sammenlignet med tilflyttere 

- De fastboende holder mere fast i den lokale byggestil sammenlignet med tilflyttere 

 

9. Hvilken tilstand havde boligen, da du købte eller lejede den?  

- Boligen var i god stand (gå til spørgsmål 12) 

- Boligen var i dårlig stand 

- Boligen var i hverken god eller dårlig stand 

 

10. Lavede du forbedringer på din bolig? 

- Ja, jeg renoverede boligen fuldstændig (gå til spørgsmål 12) 

- Ja, jeg lavede mindre forbedringer (gå til spørgsmål 12) 

- Nej, jeg ønskede ikke at forbedre boligen 

 

11. Hvorfor har du valgt ikke at istandsætte din bolig 

- Jeg har planer om at flytte til en anden bolig 

- Jeg er ikke interesseret i at sætte boligen i stand 

- Jeg har ikke økonomisk mulighed for at istandsætte boligen  

- Jeg har planer om at sætte boligen i stand på et senere tidspunkt 

- Ved ikke 

 

Nu kommer der nogle spørgsmål om hvordan tilflytterne er faldet til i lokalområdet 

 

12. Hvordan er fællesskabet og de sociale relationer i lokalområdet? 

- Jeg har de fleste sociale kontakter i lokalområdet  

- Jeg har primært sociale kontakter andre steder end i lokalområdet 

- Jeg har kontakter både i lokalområdet og andre steder 

- Jeg har generelt ikke ret mange lokale sociale kontakter 

 

13. Omgås du mest andre tilflyttere eller fastboende? 

- Jeg har flest kontakter til andre tilflyttere 

- Jeg har flest kontakter til de fastboende 

- Jeg har kontakter til både tilflyttere og fastboende 

- Jeg er ikke klar over, hvem som er tilflytter hhv. fastboende 

 

14. Er du blevet en del af lokalområdet? 

- Det er svært for mig, at blive en del af området  

- Det er nemt for mig, at blive en del af området (gå til spørgsmål 17) 

- Jeg er ikke interesseret i, at blive en del af området (gå til spørgsmål 16) 

 

15. Hvorfor er det svært at blive en del af området? 

(Angiv gerne flere svar) 

- Lokalområdet er meget lukket og det er svært at 'komme ind'  

- Jeg føler, at tilflyttere ikke er velkomne 

- Jeg føler mig som en fremmed i området 

- Jeg forstår ikke den lokale dialekt 

- Jeg deltager ikke i aktiviteter, hvor jeg kan møde andre mennesker 



 

112 

- Jeg føler, at tilflyttere altid vil være tilflyttere 

Gå til spørgsmål 17 

 

16. Hvorfor ønsker du ikke at blive en del af lokalområdet? 

(Angiv gerne flere svar) 

- Jeg har mine sociale relationer andre steder end i lokalområdet 

- Jeg har ikke tid til at mødes med andre beboere 

- Jeg har ikke noget til fælles med de andre beboere 

- Andet (skriv gerne) 

 

17. Har dine naboer eller andre beboere i området søgt at inddrage dig i lokalområdet? 

- Ja 

- Nej (gå til spørgsmål 19) 

- Det ved jeg ikke (gå til spørgsmål 19) 

 

18. Hvad gjorde de, for at inddrage dig i lokalområdet? 

(Angiv gerne flere svar) 

- De kom og bød mig velkommen 

- De inviterede mig hjem på besøg 

- De præsenterede mig for deres venner 

- De tog mig med til lokale aktiviteter 

- Andet (skriv gerne) 

 

19. Hvordan er du sammen med naboer og andre beboere i området? 

- Vi hilser kun på hinanden, når vi mødes 

- Vi kommer hjem til hinanden på besøg (kaffe, middag mv.) 

- Vi laver forskellige aktiviteter sammen (sport, forening, klub mv.) 

 

20. Hvor ofte mødes du med naboer eller andre beboere i området? 

(Angiv kun et svar) 

- Mere end 4 gange om ugen 

- 1-4 gange om ugen 

- 2-3 gange om måneden 

- Ca. en gang om måneden 

- Mindre end 5 gange om året 

- Det ved jeg ikke 

 

21. Føler du, at du hører hjemme i lokalområdet? 

(Angiv kun et svar) 

- Ja, i høj grad 

- Nej, ikke rigtig 

- Nej, slet ikke 

- Det ved jeg ikke 

 

 22. Blev du budt velkommen af kommunen? 

(Angiv gerne flere svar) 

- Ja, jeg fik en velkomstmappe med de nødvendige, praktiske oplysninger 

- Ja, jeg fik en velkomstmappe med praktiske oplysninger samt adgangsbilletter til lokale attrak-

tioner  

- Ja, jeg blev inviteret til et velkomstmøde 

- Nej, jeg blev ikke budt velkommen af kommunen 

- Andet (skriv gerne) 

 

23. Hvad kan kommunen gøre for at give tilflyttere en større tilknytning til lokalområdet? 

(Angiv gerne flere svar) 

- Det er tilstrækkeligt at få en velkomstmappe med de nødvendige, praktiske oplysninger 

- Det er vigtigt at få en velkomstmappe med praktiske oplysninger samt adgangsbilletter til loka-

le attraktioner  

- Det er vigtigt, at blive inviteret til et velkomstmøde 
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- Det er vigtigt, at kommunen holder kontakt til tilflytterne gennem ½-1 år 

- Det er vigtigt, at nogen i lokalområdet sørger for at tage imod tilflyttere  

- Det er ikke nødvendigt at kommunen gør noget 

- Andet (skriv gerne) 

 

Nu kommer der nogle spørgsmål handler om fritidsaktiviteter, foreningsarbejde og lign. 

  

24. Deltager du i foreningsaktiviteter, aftenskole, sportsklub eller lignende i lokalområ-

det? 

- Ja 

- Nej (gå til spørgsmål 26) 

 

25. Hvor ofte deltager du i foreningsaktiviteter, aftenskole, sportsklub eller lignende? 

(Angiv kun et svar) 

- Mere end 4 gange om ugen 

- 1-4 gange om ugen 

- 2-3 gange om måneden 

- Ca. en gang om måneden 

- Mindre end 5 gange om året 

- Det ved jeg ikke 

 

26. Deltager du i, eller er du med til at planlægge lokale aktiviteter som sommerfest, høst-

fest, julearrangement eller lignende? 

(Angiv kun et svar) 

- Ja, jeg deltager i lokale aktiviteter som sommerfest, høstfest, julearrangement eller lignende 

- Ja, jeg er med til at planægge og gennemføre aktiviteter  

- Nej, jeg deltager ikke i lokale aktiviteter som sommerfest, høstfest, julearrangement eller lignende 

- Der er ingen lokale aktiviteter 

 

27. Hvad hjalp dig mest til at blive en del af lokalområdet? 

(Angiv som 1: enig, 2: hverken enig eller uenig, 3: uenig, 4: ved ikke) 

- At deltage i forenings- og/eller lokale aktiviteter 

- At planlægge forenings- og/eller lokale aktiviteter 

- At blive budt velkommen af naboer og andre beboere i området 

- At mødes hjemme med naboer og andre i lokalområdet 

 

28. Hvilken type fritidsaktiviteter deltager du i?  

- Jeg deltager i foreningsarbejde f.eks. lokalhistorie/kultur  

- Jeg deltager i arrangementer i forsamlingshus 

- Jeg deltager i aftenskoleaktiviteter 

- Jeg deltager i idrætsaktiviteter 

- Jeg deltager i aktiviteter i relation til mine børne skole/daginstitution 

- Andet (skriv gerne) 

 

29. Hvem deltager mest i det lokale foreningsliv og aktiviteter? 

(Angiv kun et svar) 

- Det er mest tilflyttere, som deltager i det lokale foreningsliv og aktiviteter 

- Det er mest fastboende, der deltager i det lokale foreningsliv og aktiviteter 

- Der er lige mange tilflyttere og fastboende, der deltager i det lokale  

foreningsliv og aktiviteter 

- Jeg er ikke klar over, hvem som er tilflytter hhv. fastboende 

 

30. Hvem organiserer mest nye aktiviteter i lokalområdet?  

(Angiv kun et svar) 

- Det er mest tilflyttere, som organiserer det lokale foreningsliv 

- Det er mest fastboende, der organiserer det lokale foreningsliv 

- Der er lige mange tilflyttere og fastboende, der organiserer det lokale  

foreningsliv 

- Jeg er ikke klar over, hvem som er tilflytter hhv. fastboende 
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31. Hvordan påvirker tilflyttere livet i landområder? 

(Angiv som 1: enig, 3: hverken enig eller uenig, 4: uenig, 5: ved ikke) 

- Tilflyttere skaber liv i området  

- Tilflyttere har en anden livsstil end de fastboende 

- Tilflyttere har ikke noget til fælles med de fastboende 

- Tilflyttere er sjældent hjemme fordi de arbejder langt væk fra, hvor de bor 

 

De sidste spørgsmål handler om forskellige forhold i hverdagen og om du trives ved at 

bo i et landområde 

 

32. Hvordan fungerer dagligdagen? 

(Angiv som 1: enig, 3: hverken enig eller uenig, 4: uenig, 5: ved ikke) 

- Der er gode indkøbsmuligheder i lokalområdet 

- Der er tilstrækkelig mulighed for børnepasning i lokalområdet  

- Der er tilstrækkelige skoletilbud i lokalområdet  

- Mit behov i forhold til lægehjælp er dækket i lokalområdet 

- Mit behov i forhold til hospitalshjælp er tilstrækkeligt dækket 

- Der er rimelige muligheder for offentlig transport 

- Der er tilstrækkelige jobmuligheder i lokalområdet 

 

33. Hvor lang afstand har du til gode indkøbemuligheder? 

- Mindre end 10km 

- Mellem 10-20km 

- Mere end 20km 

 

34. Hvad betyder afstanden til indkøbsmuligheder for dig? 

- Afstanden betyder ikke noget 

- Afstanden besværliggør dagligdagen 

- Afstanden er et problem for mig 

 

35. Hvor lang afstand har du til børnepasningstilbud? 

- Ikke relevant (gå til spørgsmål 36)  

- Mindre end 10km 

- Mellem 10-20km 

- Mere end 20km 

 

36. Hvad betyder afstanden til børnepasningstilbud for dig? 

- Afstanden betyder ikke noget 

- Afstanden besværliggør dagligdagen 

- Afstanden er et problem for mig 

 

37. Hvor lang afstand har dine børn til skole? 

- Ikke relevant (gå til spørgsmål 38) 

- Mindre end 10km 

- Mellem 10-20km 

- Mere end 20km 

 

38. Hvad betyder afstanden til børnenes skole for dig? 

- Afstanden betyder ikke noget 

- Afstanden besværliggør dagligdagen 

- Afstanden er et problem for mig 

 

39. Hvor lang afstand har du til læge? 

- Mindre end 10km 

- Mellem 10-20km 

- Mere end 20km 
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40. Hvad betyder afstanden til læge for dig? 

- Afstanden betyder ikke noget 

- Afstanden besværliggør dagligdagen 

- Afstanden er et problem for mig 

 

41. Hvor lang afstand har du til nærmeste hospital? 

- Mindre end 10km 

- Mellem 10-20km 

- Mere end 20km 

- Mellem 20-50km 

- Mere end 50km 

 

42. Hvad betyder afstanden til hospital for dig? 

- Afstanden betyder ikke noget 

- Afstanden besværliggør dagligdagen 

- Afstanden er et problem for mig 

 

43. Hvor lang transporttid (kun den ene vej) har du i gennemsnit til arbejde/uddannelse? 

(Angiv kun et svar) 

- Mindre end 5 minutter 

- 5-10 minutter 

- 10-20 minutter 

- 20-30 minutter 

- Mere end 30 minutter 

- Mere end 1 time 

- Ikke relevant (gå til spørgsmål 44) 

 

44. Hvad betyder afstanden til arbejde/uddannelse for dig?  

- Afstanden betyder ikke noget 

- Afstanden besværliggør dagligdagen 

- Afstanden er et problem for mig 

 

45. Har du egen bil eller anden transportmulighed? 

- Ja 

- Nej 

 

46. Har du planer om at flytte fra din nuværende bopæl? 

(Angiv kun et svar) 

- Ja, jeg har planer om at flytte til et andet område på landet 

- Ja, jeg vil gerne flytte til et byområde 

- Ja, jeg vil gerne flytte, men har ingen konkrete planer endnu 

- Nej, jeg ønsker ikke at flytte (gå til spørgsmål 47) 

 

47. Hvorfor vil du gerne flytte? 

(Angiv gerne flere svar) 

- Af familiemæssige årsager 

- Jeg bryder mig ikke om min bolig 

- Jeg bryder mig ikke om mit lokalområde 

- Jeg har problemer med mine naboer 

- Jeg har svært ved at falde til i lokalområdet 

- Jeg har fået nyt arbejde 

- Der er ikke tilstrækkelige servicetilbud (læge, skole, daginstitution mv.) i lokalområdet 

- Der er for stille i landområder 

- Der sker ikke nok i landområder 

- Jeg er generet af lugt og støj fra landbruget 

- Andet (beskriv gerne)   

Her slutter spørgeskemaundersøgelsen for dig – mange tak for hjælpen 
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48. Hvorfor vil du gerne blive boende i et landområde 

(Angiv gerne flere svar) 

- Jeg er glad for min bolig 

- Jeg er glad for lokalområdet 

- Jeg har gode relationer til naboer og andre i lokalområdet 

- Jeg føler mig hjemme i lokalområdet 

- Hverdagen fungerer med de eksisterende servicetilbud 

- Det er trygt at bo i et landområde 

- Jeg undgår stress ved at bo i et landområde 

- Jeg arbejder i lokalområdet 

- Andet (beskriv gerne)   

 

Mange tak for din hjælp  
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Bilag 6: Survey spørgsmål til fastboende 

Har du boet på den samme adresse siden 1. januar 1999?  

- Ja (fortsæt spørgeskemaet) 

- Nej (afslut spørgeskemaet) 

 

 

De første spørgsmål handler om forskellige forhold i hverdagen og du trives ved at bo i 

et landområde 

 

1. Hvordan vil du beskrive det sted, hvor du bor nu? 

- Mindre by (1.000 -5.000 indb.) 

- Landsby (200 – 999 indb.) 

- Landdistrikt (områder der ikke har byer med 200 indb. eller derover) 

 

2. Hvordan fungerer dagligdagen? 

(Angiv som 1: enig, 2: hverken enig eller uenig, 3: uenig, 4: ved ikke) 

- Der er gode indkøbsmuligheder i lokalområdet 

- Der er tilstrækkelig mulighed for børnepasning i lokalområdet  

- Der er tilstrækkelige skoletilbud i lokalområdet  

- Mit behov i forhold til lægehjælp er dækket i lokalområdet 

- Mit behov i forhold til hospitalshjælp er tilstrækkeligt dækket 

- Der er rimelige muligheder for offentlig transport 

- Der er tilstrækkelige jobmuligheder i lokalområdet 

 

3. Hvor lang afstand har du til gode indkøbemuligheder? 

- Mindre end 10km 

- Mellem 10-20km 

- Mere end 20km 

 

4. Hvad betyder afstanden til indkøbsmuligheder for dig? 

- Afstanden betyder ikke noget 

- Afstanden besværliggør dagligdagen 

- Afstanden er et problem for mig 

 

5. Hvor lang afstand har du til børnepasningstilbud? 

- Ikke relevant (gå til spørgsmål 8)  

- Mindre end 10km 

- Mellem 10-20km 

- Mere end 20km 

 

6. Hvad betyder afstanden til børnepasningstilbud for dig? 

- Afstanden betyder ikke noget 

- Afstanden besværliggør dagligdagen 

- Afstanden er et problem for mig 

 

7. Hvor lang afstand har dine børn til skole? 

- Ikke relevant (gå til spørgsmål 10) 

- Mindre end 10km 

- Mellem 10-20km 

- Mere end 20km 

 

8. Hvad betyder afstanden til børnenes skole for dig? 

- Afstanden betyder ikke noget 

- Afstanden besværliggør dagligdagen 

- Afstanden er et problem for mig 
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9. Hvor lang afstand har du til læge? 

- Mindre end 10km 

- Mellem 10-20km 

- Mere end 20km 

 

10. Hvad betyder afstanden til læge for dig? 

- Afstanden betyder ikke noget 

- Afstanden besværliggør dagligdagen 

- Afstanden er et problem for mig 

 

11. Hvor lang afstand har du til nærmeste hospital? 

- Mindre end 10km 

- Mellem 10-20km 

- Mere end 20km 

- Mellem 20-50km 

- Mere end 50km 

 

12. Hvad betyder afstanden til hospital for dig? 

- Afstanden betyder ikke noget 

- Afstanden besværliggør dagligdagen 

- Afstanden er et problem for mig 

 

13. Hvor lang transporttid (kun den ene vej) har du i gennemsnit til arbejde/uddannelse? 

(Angiv kun et svar) 

- Mindre end 5 minutter 

- 5-10 minutter 

- 10-20 minutter 

- 20-30 minutter 

- Mere end 30 minutter 

- Mere end 1 time 

- Ikke relevant (gå til spørgsmål 16) 

 

14. Hvad betyder afstanden til arbejde/uddannelse for dig?  

- Afstanden betyder ikke noget 

- Afstanden besværliggør dagligdagen 

- Afstanden er et problem for mig 

 

15. Har du egen bil eller anden transportmulighed? 

- Ja 

- Nej 

 

 

Nu kommer der nogle spørgsmål om kontakten mellem tilflyttere og beboere, der har bo-

et her i en længere årrække kaldet 'fastboende'. 

 

16. Hvordan er fællesskabet og de sociale relationer i lokalområdet? 

(Angiv kun et svar) 

- Jeg har de fleste sociale kontakter i lokalområdet  

- Jeg har primært sociale kontakter andre steder end i lokalområdet 

- Jeg har relationer både i lokalområdet og andre steder 

- Jeg har generelt ikke ret mange sociale relationer 

 

17. Omgås du mest fastboende eller tilflyttere? 

- Jeg har flest kontakter til andre fastboende 

- Jeg har flest kontakter til tilflyttere 

- Jeg har kontakter til både tilflyttere og fastboende 

- Jeg kender slet ingen tilflyttere (gå til spørgsmål 22) 

 



 

119 

18. Har du gjort noget for at inddrage tilflyttere i dit lokalområde? 

- Ja 

- Nej (gå til spørgsmål 21) 

 

19. Hvad gjorde du, for at inddrage tilflytterne i lokalområdet? 

(Angiv gerne flere svar) 

- Jeg bød dem velkommen 

- Jeg inviterede dem hjem på besøg 

- Jeg præsenterede dem for mine venner 

- Jeg tog dem med til lokale aktiviteter 

- Andet (skriv gerne) 
 

20. Hvorfor gjorde du ikke noget for at inddrage tilflytterne i lokalområdet?  

(Angiv gerne flere svar) 

- De havde ikke brug for, at jeg gjorde noget 

- Jeg havde ikke tid 

- Jeg havde ikke lyst til at gøre noget 

- Andet (skriv gerne) 

 

21. Hvordan er du sammen med naboer og andre beboere i området? 

- Vi hilser kun på hinanden, når vi mødes 

- Vi kommer hjem til hinanden på besøg (kaffe, middag mv.) 

- Vi laver forskellige aktiviteter sammen (sport, forening, klub mv.) 

 

22. Hvor ofte mødes du med naboer eller andre beboere i området? 

(Angiv kun et svar) 

- Mere end 4 gange om ugen 

- 1-4 gange om ugen 

- 2-3 gange om måneden 

- Ca. en gang om måneden 

- Mindre end 5 gange om året 

- Det ved jeg ikke 

 

23. Føler du, at du hører hjemme i lokalsamfundet? 

(Angiv kun et svar) 

- Ja, i høj grad 

- Nej, ikke rigtig 

- Nej, slet ikke 

- Det ved jeg ikke 

 

 

Nu kommer der nogle spørgsmål handler om fritidsaktiviteter, foreningsarbejde og lign. 

  

24. Deltager du i foreningsaktiviteter, aftenskole, sportsklub eller lignende i lokalområ-

det? 

- Ja 

- Nej (gå til spørgsmål 27) 

 

25. Hvor ofte deltager du i foreningsaktiviteter, aftenskole, sportsklub eller lignende? 

(Angiv kun et svar) 

- Mere end 4 gange om ugen 

- 1-4 gange om ugen 

- 2-3 gange om måneden 

- Ca. en gang om måneden 

- Mindre end 5 gange om året 

- Det ved jeg ikke 
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26. Deltager du i, eller er du med til at planlægge lokale aktiviteter som sommerfest, høst-

fest, julearrangement eller lignende? 

(Angiv kun et svar) 

- Ja, jeg deltager i lokale aktiviteter som sommerfest, høstfest, julearrangement eller lignende 

- Ja, jeg er med til at planægge og gennemføre aktiviteter  

- Nej, jeg deltager ikke i lokale aktiviteter som sommerfest, høstfest, julearrangement eller lig-

nende 

- Der er ingen lokale aktiviteter 

 

27. Hvem deltager mest i det lokale foreningsliv og aktiviteter? 

(Angiv kun et svar) 

- Det er mest fastboende, der deltager i det lokale foreningsliv og aktiviteter 

- Det er mest tilflyttere, som deltager i det lokale foreningsliv og aktiviteter 

- Der er lige mange tilflyttere og fastboende, der deltager i det lokale  

foreningsliv og aktiviteter 

- Jeg er ikke klar over, hvem som er tilflytter hhv. fastboende 

 

28. Hvem organiserer mest nye aktiviteter i lokalområdet?  

(Angiv kun et svar) 

- Det er mest fastboende, der organiserer det lokale foreningsliv 

- Det er mest tilflyttere, som organiserer det lokale foreningsliv 

- Der er lige mange tilflyttere og fastboende, der organiserer det lokale  

foreningsliv 

- Jeg er ikke klar over, hvem som er tilflytter hhv. fastboende 

 

29. Hvilken type fritidsaktiviteter deltager du i?  

- Jeg deltager i foreningsarbejde f.eks. lokalhistorie/kultur  

- Jeg deltager i arrangementer i forsamlingshus 

- Jeg deltager i aftenskoleaktiviteter 

- Jeg deltager i idrætsaktiviteter 

- Jeg deltager i aktiviteter i relation til mine børne skole/daginstitution 

- Andet (skriv gerne) 

 

 

De næste spørgsmål handler om, hvordan tilflytterne påvirker livet i landområder 

 

30. Hvordan påvirker tilflyttere landområder? 

(Angiv som 1: enig, 2: hverken enig eller uenig, 3: uenig, 4: ved ikke) 

- Tilflyttere skaber liv i området 

- Tilflyttere har en anden levevis end de fastboende 

- De fastboende har ikke noget til fælles med tilflytterne 

- Tilflyttere er sjældent hjemme fordi de arbejder langt væk fra, hvor de bor 

- Tilflyttere klager over lugtgener og støjgener fra landbruget 

- Tilflytterne sikrer landområdernes overlevelse 

 

31. Hvad betyder tilflyttere for faciliteter, service mv. i landområder? 

(Angiv som 1: enig, 2: hverken enig eller uenig, 3: uenig, 4: ved ikke) 

- Tilflyttere bidrager til, at der er tilstrækkelig kunder i forhold til lokale dagligvareforretninger   

- Tilflyttere bidrager til, at der er nok børn i de lokale skoler og daginstitutioner  

- Tilflyttere bidrager til, at der er nok deltagere til lokale sports- og fritidsaktiviteter   

 
32. Hvordan påvirker tilflytterne beskæftigelsen i lokalområdet? 

(Angiv som 1: enig, 2: hverken enig eller uenig, 3: uenig, 4: ved ikke) 
- Tilflyttere skaber beskæftigelse (f.eks. dagligvarer, børnepasning) i lokalområdet  
- Tilflyttere har ikke brug for at arbejde i lokalområdet 
- Tilflyttere tager job fra de fastboende 
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De næste spørgsmål handler om boligerne i dit område  

 

33. Hvordan er boligerne i dit lokalområde? 

(Angiv som 1: enig, 2: hverken enig eller uenig, 3: uenig, 4: ved ikke) 

- De fleste boliger er i god stand 

- Der er mange boliger, som er i dårlig stand 

- Der er mange tomme boliger 

 

34. Hvordan vedligeholdes boligerne? 

(Angiv som 1: enig, 2: hverken enig eller uenig, 3: uenig, 4: ved ikke) 

- De fastboende gør mere for at vedligeholde deres bolig sammenlignet med tilflyttere 

- De fastboende holder mere fast i den lokale byggestil sammenlignet med tilflyttere 
 
35. Hvordan har tilflytningen påvirket boligsituationen i lokalområdet? 

(Angiv som 1: enig, 2: hverken enig eller uenig, 3: uenig, 4: ved ikke) 
- Boligpriserne er steget pga. tilflytningen 
- Der er bygget mange nye huse pga. tilflytningen  

 

 

De sidste spørgsmål handler om, du vil flytte eller blive boende 

 

36. Har du planer om at flytte fra din nuværende bopæl? 

(Angiv kun et svar) 

- Ja, jeg har planer om at flytte til et andet område på landet 

- Ja, jeg vil gerne flytte til et byområde 

- Ja, jeg vil gerne flytte, men har ingen konkrete planer endnu 

- Nej, jeg ønsker ikke at flytte (gå til spørgsmål 38) 

 

37. Hvorfor vil du gerne flytte? 

(Angiv gerne flere svar) 

- Jeg bryder mig ikke om min bolig 

- Jeg bryder mig ikke om mit lokalområde 

- Jeg har problemer med mine naboer 

- Jeg har svært ved at falde til i lokalområdet 

- Jeg har fået nyt arbejde 

- Der er ikke tilstrækkelige servicetilbud (læge, skole, daginstitution mv.) i lokalområdet 

- Der er for stille i landområder 

- Der sker ikke nok i landområder 

- Jeg er generet af lugt og støj fra landbruget 

- Andet (beskriv gerne)   

Her slutter spørgeskemaundersøgelsen for dig – mange tak for hjælpen 

 

38. Hvorfor vil du gerne blive boende i et landområde 

(Angiv gerne flere svar) 

- Jeg er glad for min bolig 

- Jeg er glad for lokalområdet 

- Jeg har gode relationer til naboer og andre i lokalområdet 

- Jeg føler mig hjemme i lokalområdet 

- Hverdagen fungerer med de eksisterende servicetilbud 

- Det er trygt at bo i et landområde 

- Jeg undgår stress ved at bo i et landområde 

- Jeg arbejder i lokalområdet 

- Andet (beskriv gerne)   

 

Mange tak for din hjælp  

 







Der er i mange kommuner, og i sær i yderområderne, 
fokus på spørgsmålet om tilflytning og bosætning. Under-
søgelsen bidrager med viden om tilflyttere, som vælger 
at bosætte sig i yderområderne og giver svar på, hvordan 
både tilflyttere og fastboende oplever hverdagen. Under-
søgelsen giver desuden forslag til kommunale indsatser, 
der kan medvirke til at tiltrække og fastholde tilflyttere til 
landets yderområder.

1. udgave, 2010
ISBN 978-87-563-1465-7


