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SAMMENFATNING

Dette er en sammenfatning af et forsknings-

projekt der blev gennemført i perioden sep-

tember 2017 til november 2018.  Projektet 

har især søgt at gøre op med to gængse 

forståelser: 1) at til- og fraflytning fra landdi-

strikter er envejs-processer, der enten er et 

tab eller en gevinst for landdistriktet; og 2) at 

landdistrikter er perifere, relativt uforbund-

ne steder, hvis human kapital eller menne-

skelige ressourcer opgøres på basis af den 

fastboende beboergruppe. Vi har i stedet sat 

fokus på landdistrikterne i det vi kalder `et 

translokalt perspektiv´. Med et translokalt 

perspektiv mener vi at anskue landdistrik-

ter som velintegrerede i globale, nationale, 

regionale og lokale `flows´ - af mennesker, 

viden og ressourcer. Folk er mere bevægeli-

ge, de tilknytter sig flere steder end der hvor 

de har folkeregisteradresse, og de engagerer 

sig gerne i de steder hvor de føler sig tilknyt-

tet. Dermed er den gængse tvedeling mellem 

fastboende og turister ubrugeligt når det 

kommer til at tænke i stedsudvikling. I stedet 

kan vi forestille os et spektrum af beboer-

grupper – fra de fastboende, der bor og ar-

bejder samme sted, over sommerhusejerne, 

til ind- og udpendlerne, til de fraflyttede unge, 

til sommerentreprenørerne, til de tilbageven-

de turister. Alle disse grupper er med til at 

forme og udvikle de steder de opholder, ar-

bejder, bor, besøger, fester og engagerer sig 

i. Det skaber nogle grundlæggende nye ud-

viklingsvilkår og måske nye samfundsmæssi-

ge funktioner for landdistrikterne. Derfor har 

dette forskningsprojekt sat fokus på tilvalgs-

beboerne i landdistrikterne. Tilvalgsbeboer-

ne – eller `translokale aktører´ bor ikke fast 
i landdistrikterne og de har ingen planer om 
at tilflytte dem. Men de føler en veneration 
for stedet og vælger at engagere sig i lokale 
udviklingsprojekter af forskellig karakter. Det 
kan for eksempel dreje sig om at investere i 
et lokalt firma, om at arrangere en festival el-
ler en sportsevent, om at støtte udvikling af et 
lokalt museum, om at skabe eller være med-
lem af en forening for bæredygtig landbrugs-
produktion – eller om at støtte udviklingen af 
lokale fødevarer eller kunsthåndværk. 

Vi har opstillet følgende tre undersøgelses-
retninger:

• Hvem er de engagerede tilvalgsbeboere, 
hvorfor engagerer de sig (motivationer), 
sammen med hvem og i hvilke fællesska-
ber engagerer de sig? 

• Er der særlige kontekster/steder/anled-
ninger, f.eks. mødesteder, kulturinstitu-
tioner, virksomheder, foreninger, lands-
byer, der aktiverer og understøtter deres 
engagement? Under hvilke omstændinger 
og i hvilke sker det?

• Hvilken rolle spiller stedsbranding og de 
lokales, særligt lokale kommuners, adres-
sering af tilvalgsbeboere for de transloka-
le aktørers engagement i lokalområder? 
Hvilke effekter har de translokale aktørers 
engagement på de lokale udviklingsmulig-
heder og er der kritiske faktorer der peger 
på forskellige governance behov? 



MENNESKER FÆLLESSKABER STEDER OG STEDSFORANKRING
LANDDISTRIKTER
STEDSBRANDING

Da der er tale om et relativt nyt felt, er den-
ne undersøgelse først og fremmest eksplo-
rativ – både teoretisk og empirisk. Vi tager 
udgangspunkt i fire nordiske øer med en be-
tydelig turisme og søger at finde eksempler 
på translokale aktører, der involverer sig i lo-
kale events, projekter, foreninger etc. De fire 
nordiske øer er: Bornholm, Samsø, Fanø og 
Gotland.

Vi tager et første spadestik på en teoridan-
nelse, hvor landdistrikternes udviklingsvilkår 
ses i et translokalt perspektiv. Vi inddrager 
en kontekstbeskrivelse af hver ø ud fra en 
klassisk demografisk og erhvervsstrukturel 
analyse suppleret med en socio-geografisk 
analyse af sommerhusejerne. Dertil beskri-
ves udviklingen i hver øs dominerende pla-
ce branding-fortællinger. Efterfølgende fore-
tager vi casestudier af translokale aktører og 
de fællesskaber, de er engageret i på hver ø. 

Den samlede analyse tager udgangspunkt 
i disse fællesskaber. I løbet af arbejdet er vi 
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kommet til at forstå de translokale aktører 

og de fællesskaber, de engagerer sig i, som 

er drevet af aktørernes motivationer, men 

foranlediget af forskellige ’anledninger’, der 

er situeret i specifikke tids- og rumlige kon-

tekster. Analysen søger derefter at kvalifice-

re disse anledninger samt forstå, hvordan de 

fremmes og/eller modarbejdes. Her er vores 

fokus på samarbejdet med lokale udviklings-

aktører, primært kommunen samt den dyna-

miske interaktion med at konstruere fortæl-

linger om stederne. Med andre ord: I hvilken 

grad har eksisterende stedsbrands tiltrukket 

tilvalgsbeboerne til stederne, og hvordan  bi-

drager de projekter eller andre aktiviteter, de 

har engageret sig i, til at forny eller forstærke 

fortællingerne om stederne? Som et ufravi-

geligt element har vi et kritisk perspektiv på 

arbejdet og søger at inddrage teorier om ulig 

udvikling og magtperspektiver i vores analy-

se.

METODETILGANG
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HOVEDRESULTATER

Først og fremmest har vi fundet, hvad vi ledte 
efter – nemlig en masse tilvalgsbeboere, der 
involverer sig på øer, hvor de ikke bor fast. 
Følgende er en række eksempler: 

• Københavnske indie festival-arrangører 
på Fanø 

• Frederiksberg-ingeniøren, der bestiller og 
styrer renovering af et klassisk vadehavs-
sejlskib på et værft i Ribe

• Tyske vadehavsentusiaster, der sætter 
hinanden stævne hvert år på Fanøs stran-
de og deler deres Fanø-oplevelser med 
andre tyskere på Facebook

• Virksomhedsejeren fra Esbjerg, der opkø-
ber et badehotel i Fanø Bad og forpagter 
det ud, så der skabes en bæredygtig for-
retningsmodel for forpagterne – og der-
med sikrer, at der er et eksklusivt bade-
hotel i byen

• Aarhusianere, der opkøber jord på Samsø 
og støtter, at det omlægges til økologiske 
dyrkningsmetoder 

• Nordsjællændere, der organiserer økolo-
giske madkasser med grønt fra Samsø

• Nørrebro-hipsterne, der udvikler, produ-
cerer og distribuerer en trendy brochure 
om Bornholm

• Nordsjællandske aktionærer, der bliver 
spurgt, om de vil købe en andel af et slag-
tehus på Bornholm og svarer: ”Tager du 
MobilePay?”

• Filmentusiaster fra mange steder, der 
sover på sovesal med 20 andre i en uge, 
mens de smører luksusmadpakker til 

Stockholms filmelite, der holder foredrag 
om Bergman på Fårö 

• Sveriges tidligere finansminister, der kø-
rer fra Södermalm til Südret, så han kan 
lave budget på en EU socialfondsansøg-
ning om renovering af en gammel præ-
stegård

Dette er nogle af de mange eksempler på til-
valgsbeboere, der vælger at investere deres 
tid, deres energi, deres penge, deres netværk, 
deres viden, deres sociale, økonomiske og 
kulturelle kapital, så lokale projekter på ste-
der, hvor de ikke bor, kan lykkes. 

Dermed er de ikke blot forbrugere af land-
distrikternes kvaliteter og produkter, de er 
medproducenter af steder. Deres engagement 
er drevet af en række individuelle faktorer, 
men anledningen til at de gør det, sker i et 
fællesskab (’community’).



FÆLLESSKABSPLATFORME

Ud fra de fællesskaber, vi er stødt på og har 

brugt som cases, har vi identificeret en række 

anledninger til at engagere sig:

•       

der inddrager translokale aktører i ud-

vikling af virksomheder, hvor translokale 

bidrager med risikovillig kapital og/eller 

viden og netværk til innovation af nye pro-

dukter, services eller endog forretnings-

modeller. En anden form er translokale 

aktører, der vælger at opstarte ’livsstils- 

virksomheder’ på turistøer knyttet til loka-

le stedsbrandplatforme. I undersøgelsen 

har vi eksempler på udvikling af slagtehu-

se på Bornholm og Samsø samt en øko-

logisk bager på Bornholm. Casen viser, 

hvordan entreprenørfællesskaber knyttet 

til lokale fødevarebrands er en væsentlig 

engagementsplatform.

•  
der inddrager translokale aktører i sam-

fundsomlægninger på lokalt plan. Det 

være sig inden for energi- og/eller føde-

vareproduktion. I undersøgelsen er et ek-

sempel fra Samsøs økologiske jordbrugs-

fond, der er drevet af en række lokale og 

translokale aktører, der gennem opkøb af 

traditionel landbrugsjord og omlægning 

til økologisk landbrug er ved at ændre 

ikke alene Samsøs fødevareproduktion, 

men også dets ejerskabsformer.

•  
hvor translokale engagerer sig i enkelte 

lokale udviklingsprojekter, der hviler på 

stedernes kulturarv, f.eks. baseret på fi-
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skeri, rederi eller andre former for steds-

bundet kulturarv. Projekterne genopfin-

der stedets traditionelle levevis og skaber 

nye oplevelsesprodukter på en platform 

af stedsautenticitet. I undersøgelsen er 

et eksempel fra Fanø om revitalisering af 

Sønderho Havn og genetablering af tradi-

tionelle sejlskibe i Vadehavet.

•  
hvor translokale bidrager til lokale udvik-

lingsprojekter, der skaber nye (for)brugs-

muligheder i de lokale rum og dermed 

understøtter en lokal transformation fra 

en økonomi baseret på f.eks. produktion 

til i højere grad at være baseret på ople-

velser. Disse projekter er mindre knyttet 

til den lokale kulturarv, idet de fokuserer 

på at skabe helt nye brugsmuligheder af 

stedet. I undersøgelsen er et eksempel fra 

den sydlige del af Gotland, hvor et lands-

byfællesskab har etableret sig som et ak-

tieselskab, der står for en række lokale 

udviklingsprojekter, som man kan købe 

aktier i.

•  
hvor translokale initierer eller involverer 

sig i (fritids-)interesseaktiviteter, der ud-

vikler et lokalt nedslagspunkt for et inte-

ressefællesskab, der udspringer fra fæl-

lesskaber andre steder. I undersøgelsen 

har vi et eksempel fra Fårö lige nord for 

Gotland, hvor Bergmancentret og den år-

lige Bergmanveckan tiltrækker en global 

gruppe filmentusiaster samt Stockholms 

kulturelite. En event, der ikke blot sætter 

Fårö på den anden ende hver juni, men er 

Translokale entreprenørfællesskaber,

Translokale idealistfællesskaber,

Translokale kulturarvsfællesskaber,

Translokale stedsudviklerfællesskaber,

Translokale interessefællesskaber,
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med til at ændre beboersammensætnin-

gen på den lille ø.

Vi anskuer som sagt disse fællesskaber for 

at være anledninger til at engagere sig. De 

er drevet af aktørernes motivationer, der på 

én og samme tid er individuelle, men sker i 

et samspil med andre. Ligeledes er fælles-

skaberne og deres udfoldelsesvilkår situeret i 

nogle konkrete kontekster, som er afhængige 

af både strukturelle vilkår, personbårne res-

sourcer og situationsbårne magtforhold. I vo-

res arbejde er vi nået til følgende forståelser 

af disse kontekster:  

Fællesskaberne udvikles gennem interaktion 

mellem translokale og lokale. Vi har ikke stu-

deret fællesskaberne ’internt’ og kan dermed 

ikke vurdere interne magtpositioneringspro-

cesser, men de lokale virker til at være en 

lokal elite, der er ressourcestærke og som 

ligeledes bidrager med tid, energi, ressour-

cer og netværk. De lokale er attraktive for de 

translokale at indgå i fællesskaber med, fordi 

de rummer betydelige ressourcer, ligesom de 

fungerer som lokale forbindelsesled, der 

sikrer, at projekterne tager udgangspunkt i 

og/eller er knyttet til den lokale stedsudvikling 

og søges legitimeret over for andre lokale. 

Samtidig virker det til, at der i nogle fælles-

skaber er medlemmer, som er en del af hen-

holdsvis Danmark og Sveriges absolutte elite 

– uanset om det er inden for det politiske, 

økonomiske eller kulturelle felt. Disse per-

soners medvirken gør fællesskaberne yderst 

tiltrækkende at være en del af. Dermed re-

fererer fællesskaberne, og hvad de drives af, 

ind i magthierarkier, der har nedslagspunkter 

udover lokalområderne. Dette understreger 

fællesskabernes multiskalære reference-
rammer.

Igennem fællesskaberne, og de projekter de 

gennemfører, sker der udveksling af viden, 

læring gennem praksisser, aktivering af net-

værk, investering af økonomiske ressourcer 

etc. Denne undersøgelse har som sagt ikke 

været tæt på de udvekslingsprocesser, der 

foregår inden for fællesskaberne, men vi for-

står, at udveksling af forskellige former for 

remitter er indlejret i sociale praksisser, 

og fællesskabernes remit-strukturer påkalder 

sig dermed nærmere undersøgelser. Dette er 

også nødvendigt for bedre at forstå, hvordan 

fællesskaberne fungerer som lokale ankre 

eller fortøjningsstrukturer for udefrakom-

mende ressourcer.

Fællesskabernes anledninger er ofte tæt un-

derstøttede af eksisterende stedsnarrativer – 

det er fortællingerne om de lokale fødevarer, 

den meningsfulde kulturarv, de lokale ener-

giomlægninger, der trækker mange translo-

kale til stederne og til at engagere sig. Men 

fællesskaberne, og de initiativer de driver 

samt den tydelige tilstedeværelse af de trans-

lokale i lokalområdet, konstruerer også nye 
stedsnarrativer. Placebrandenes polyfoni 

vokser dermed, og de konkurrerende steds-

narrativers dynamikker understreges.  

Fællesskaberne udviser en række interes-
sante organisationsformer. Flere styres 

gennem traditionelle foreningsformer, mens 

andre har valgt at organisere sig som ak-
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tie- eller anpartsselskaber, hvor der skaffes 
kapital til indsatserne gennem aktiehaver-
nes egne økonomiske ressourcer (der efter-
følgende suppleres med offentlige midler). 
Beslutninger træffes løbende af stærke be-
styrelser, der varetager aktionærernes eller 
anpartshavernes overordnede interesser, 
men ellers har forholdsvis frie hænder til at 
træffe strategiske beslutninger. Den brede 
demokratiske indflydelse sker gennem køb 
af aktier eller anparter. Der forventes ikke 
en økonomisk gevinst, men investeres ud fra 
en klar forventning om, at fællesskabets mål 
opnås – altså en form for impact investment. 
Disse nye organisationsformer, med deres 
stærke bestyrelser og aktionærkredse, kan 
udgøre betydelige lokale magtfaktorer. De 
kan søge indflydelse og udgøre en kraftfuld 
dialogpartner for lokale myndigheder i lokale 
planlægningsprocesser. 

På alle fire øer viser vores interviews med 

lokale myndigheder og udviklingsaktører, at 

selvom man straks genkendte de translokale 

aktører og kunne sætte navn både på perso-

nerne og ressourcerne, de bidrager med, så 

adresseres eller inddrages de ikke i hverken 

planlægnings- eller brandingprocesser. På 

trods af, at de anerkendes individuelt og ofte 

har personlige relationer til den lokale politi-

ske eller uddannelsesmæssige elite, lider lo-
kale myndigheder af en blind plet, når det 

kommer til systematisk at identificere og an-

erkende translokale aktører og deres bidrag 

til den lokale udvikling. Translokale aktører er 

på mange måder en statistisk usynlig befolk-

ning, forstået på den måde at de ikke figure-

rer i statistikker eller registre på samme måde 

som den faste befolkning. De ses kun, hvis de 

ejer et sommerhus eller en virksomhed. Når 

dette er tilfældet, er det dels en følge af skat-

temæssige politikker, der helt og aldeles sav-

ner et translokalt perspektiv, som tager højde 

for folks faktiske ophold på mere end ét sted. 

Det er således en systematisk ulempe for 

landdistrikter, at sommerhusejeres indkomst 

udelukkende beskattes, hvor deres faste bo-

pæl registreres, selvom de regelmæssigt op-

holder sig i deres sommerhuse, hvor de også 

forbruger forskellige typer af ressourcer. En 

undtagelse i vores casemateriale er Fanø, der 

har en betydelig skatteindtægt via sommer-

husenes grundskyld. Når Fanøs indtægter via 

ejerskatten, fremfor indtægtsskatten, er så 

relativt høj i forhold til de andre øer, skyldes 

det den høje andel af sommerhuse kombine-

ret med høje ejendomspriser på øen.

KOMMUNERNES GOVERNANCE 
AF TRANSLOKALT ENGAGEMENT
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Det er dog ikke kun den ’statistiske usynlighed’, 

der spiller ind på kommunernes håndtering 

af translokale aktører og ressourcer. Vores 

interview viser nemlig også, at myndigheder-

nes opfattelse af, hvorvidt tilvalgsbeboerne 

ønsker en officiel rolle i den lokale udvikling 

spiller ind på kommunernes meget lave profil 

på området. Både på Fanø og Gotland gav de 

interviewede myndigheder udtryk for, at det 

var deres opfattelse, at tilvalgsbeboerne ikke 

ønskede en formel form for anerkendelse af 

deres indsats, men en form for armslæng-

deprincip, hvor tilvalgsbeboerne involvere-

de sig i mærkesager efter egen interesse.  

Et engagement de ikke ønskede ophøjet til 

en stedsudviklingsindsats. Dette blev delvist 

bekræftet af vores interview med nogle til-

valgsbeboere, mens andre savnede lidt aner-

kendelse. Der synes at være en skrøbelighed 
til stede i relationen mellem tilvalgsbebo-
eren og stedet, hvor myndighederne dels 

er bange for at spænde tilvalgsbeboerne for 

en vogn og dermed skræmme deres engage-

ment væk, og dels et ønske fra tilvalgsbebo-

ernes side, om at det først og fremmest skal 

være sjovt, og at forpligtelsen dermed ikke 

bør tynge.        

Når det er sagt, så har translokale aktørers 

tilstedeværelse og ’agency’ stor påvirkning 

på de steder, de opholder sig. De påvirker 

stedernes brandingprocesser gennem deres 

tilstedeværelse, gennem alternative steds-

brandingplatforme – inklusiv alternative 

brochurer samt mere indirekte fortællinger. 

Der er således tale om en interaktiv proces, 

hvor translokale aktørers engagement og 

stedsforståelse både bygger på og udvikler 
eksisterende brands såvel som aktivt pro-
ducerer nye stedsbilleder og fortællinger. 
Som vi har vist, er de yderst ressourcestærke 
– både kulturelt, socialt og ikke mindst finan-
sielt – og aktiverer netværksressourcer, der 
spænder over og skaber forbindelser mellem 
flere lokaliteter, ofte ind i de øverste sociale 
hierarkier. De er således vigtige interessenter 
i den lokale stedsudvikling og bør – sammen 
med øvrige stedsinteressenter – inddrages 
gennem participatoriske tilgange til place 
branding-processer. 

Ved at medtænkte translokale aktører – og 
legitimeringen af inddragelsen af dem – som 
mulige kræfter i udviklingen af et sted, gøres 
den i forvejen komplekse stedsudvikling end-
nu mere kompleks, idet polyfoniet af aktø-
rer og interessenter, der inddrages, udvides. 
Spørgsmålet er, om alle faste beboere op-
fatter, at deltidsbeboere har lige så meget 
ret til at definere stedet på samme niveau, 
som de har? 

Relevansen af at se på translokale aktører i et 
landdistriktsperspektiv er bl.a., at det tydelig-
gør et governancebehov. Således er tilvalgs-
beboerne, deres interesser og engagement 
måske en ressource, der skal reguleres med 
let hånd fra kommunernes side.
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Ved undersøgelsens start søgte vi at define-

re tilvalgsbeboere som ikke-fastboende, der 

følte tilknytning til steder, hvor de ikke boede 

fast. Vi interesserede os ikke for deres tilknyt-

ningsform – altså om de var fraflyttede unge, 

indpendlere, tilfældige turister eller sommer-

husejere, men tog udgangspunkt i de anled-

ninger, de engagerede sig i, og om de enga-

gerede sig i lokale events, udviklingsprojekter 

eller andre former for aktiviteter, hvor de ar-

bejdede frivilligt og anvendte deres ressour-

cer. Som empiriindsamlingen udviklede sig, 

blev sommerhusejerskab dog et karakteri-

stika, der fyldte meget hos vores informanter. 

Vores informanter genkendte tilvalgsbeboer-

ne gennem deres engagement med lokale 

projekter, men vidste også præcis, hvor de 

havde sommerhus.  

Dertil blev det meget tydeligt, at de fire case 

øer havde forskellige geografiske bopæls-

mønstre, og at dette var tæt relateret til 

ø-kommunernes bopælspolitik i forhold til 

sommerhusejere. En stor del af de engage-

rede tilvalgsbeboere, vi er stødt på, bor i de 

mest eftertragtede sommerhusområder i 
små traditionsrige kystbyer, hvis funktion 

enten altid har været eksklusiv turisme mål-

rettet borgerskabet (f.eks. Fanø Bad og Sud-

ret på Gotland) eller hvis funktion har ændret 

sig fra levende landsby til levende turistby 

(f.eks. Allinge, Sønderho, Visby og Nordby). 

Vores undersøgelse tyder samtidig på, at det 

ikke er blandt sommerhusejerne i de store 

sommerhusenklaver (typisk fra 1960’erne og 

1970’erne), at de engagerede tilvalgsbeboere 

typisk findes. Det skyldes muligvis, at disse 

forholdsvis isolerede sommerhusområder 

ikke giver anledning til fællesskaber med de 

fastboende. Der er tale om en betragtning ud 

fra vore resultater, ikke resultater i sig selv, 

og yderligere undersøgelser er påkrævet. 

Men noget tyder på, at hvis bopælspligten 

ophæves fuldt ud som på Gotland og Samsø, 

vil sommerhusopkøberne primært søge mod 

(små)bymiljøer som Visby, Nordby og Sønder-

ho, mens andre huse på landet fortsat vil stå 

hen og forfalde.

Det kan fordre skabelse af flere fællesska-

ber mellem fastboende og tilvalgsbeboere 

i de små attraktive byer, men der er fortsat 

gentrificerings-ulemper at tage i betragtning. 

Især i Visby på Gotland har ejendomspriserne 

udviklet sig så kraftigt, at ’almindelige’ famili-

er, inklusiv fastboende Gotlændinge, ikke har 

råd til de lokale huse, der opkøbes af store 

internationale og stockholmske virksomhe-

der, der stiller dem til rådighed for deres kun-

der og medarbejdere. På mindre ophedede 
ejendomsmarkeder, f.eks. på Samsø, har 

man oplevet, at de attraktive huse i det idyl-

liske Nordby er opkøbt af sommerhusejere, 

således der nu er boligmangel i byens mid-

te, hvor også de unge tilflyttere ønsker at bo. 

Dette kan relateres til en sommerhusunder-

søgelse fra 2009, der fandt, at sommerhuse 

i Danmark primært ejes af personer over 45 

år, der i forvejen har en helårsbolig – og at 

sommerhusene i stigende grad bliver kopi-

er af helårsboligen. Undersøgelsen er snart 

10 år gammel, og noget tyder på, at de dy-

namikker, Hjalagers undersøgelse afdækker, 

udfordres af nye tendenser. Der er således 

TRANSLOKALITET OG BOPÆLS-
PLIGT
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I det ovenstående har vi understreget for-

skellige måder, hvorpå translokale aktører 

bidrager til den lokale udvikling gennem akti-

vering af deres betydelige ressourcer. Forsk-

ningsprojektet har dog samtidig afdækket en 

række potentielle problemstillinger ved øget 

aktivering af translokale aktører. 

Teorier om fællesskaber og engagement vi-

ser, at fællesskaberne består af en række en-

gagements- og indflydelseshierarkier. Med 

andre ord består mange fællesskaber af en 

kerne af aktører, der i høj grad identificerer 

sig med fællesskabet og dermed er domine-

rende i forhold til at definere, hvad fællesska-

bet er og ikke er. Uden for de indre cirkler er 

mindre aktive og dermed mindre indflydel-

sesrige aktører. Fællesskaber består med an-

dre ord både af dem, der er med og dem, der 

ikke er med. Når vi taler om stedsudvikling, er 

der dermed en lang række beboere, der ikke 

er med. Og hvem er de? Det kan vi ikke svare 

på ud fra det nuværende materiale, vi har ar-

bejdet med, men vi mener, der er behov for 

yderligere undersøgelser, der har fokus på 

ulighedsaspekter i de lokale projekter. Velfor-

bundne translokale aktører kan have en nøg-

lefunktion for udviklingspotentialer gennem 

deres ’interconnector’- eller brobyggerfunk-

tion mellem landdistrikter og byer. Undersø-

gelser fra andre steder i Norden viser, at der 

er en social og økonomisk, lokal elite, der 

indgår i fællesskaber med tilvalgsbeboerne. 

Vi kan således forestille os en gruppe perso-

ner, der ikke indgår i de aktive fællesskaber 

og dermed ikke er med til at definere den lo-

kale stedsudvikling.

behov for forskning med et translokalt afsæt, 

som dels undersøger, hvem der opkøber de 

frigivne tidligere helårsboliger i små- og kyst-

byerne i landdistrikterne, og dels undersøger 

hvordan tilvalgsbeboerne her interagerer 

med det omgivende lokalsamfund, og hvilke 

engagerende fællesskaber der måske opstår. 

KRITISK BLIK PÅ ULIG UDVIKLING 
I ET TRANSLOKALT PERSPEKTIV
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Kan en del af denne ulighed eller risiko for 

ulighed og ulig indflydelse modvirkes gen-

nem at udvikle ejerskabs- og organisations-
former, der bygger på fx andelsbevægelsen 

og dens demokratiske traditioner? Det kan 

vi ikke svare entydigt på ud fra forsknings-

projektet, men det er et spørgsmål, vi meget 

gerne vil arbejde videre med. Også relateret 

til demokrati og rettigheder kan det være in-

teressant at se på den situation, at selvom 

mange translokale aktører føler stor tilknyt-

ning til en platform eller et sted i et landdi-

strikt, har de ikke en juridisk status, der giver 

dem samme rettigheder og pligter som den 

fastboende befolkning. Påvirker dette deres 

engagement og i givet fald hvordan?  

I forlængelse af denne socialt ulige udvikling 

kan vi også få øje på nogle geografiske ulig-
hedsaspekter. Vores empiri viser nemlig, 

at de translokales engagement knytter an til 

nogle specifikke lokaliteter på øerne. Resul-

tatet er en ’ulig engagementsgeografi’, hvor-

ved nogle byer eller engagementsplatforme 

fremtræder, mens andre steder ikke er in-

teressante og efterlades. Sønderho og Fanø 

Bad på Fanø, Svaneke og Allinge på Born-

holm, Nordby på Samsø samt Burgsvik, Visby 

og Fårö på Gotland fremstår som sådanne 

attraktive steder, hvor engagement og res-

sourcer samler sig. Samtidig fremstår andre 

lokaliteter på de samme øer som uberørte af 

de translokales tilstedeværelse. Det gælder 

både de deciderede sommerhusområder så-

vel som små ikke-kystnære byer på resten af 

øerne. ’Engagementsturismen’ har således en 

tydelig social geografi, hvor nogle byer i land-

distrikterne fremstår som særligt attraktive 

for de ressourcestærke translokale aktører, 

mens andre områder lever et stille liv geogra-

fisk og socialt fjernt fra ’in-stederne’. 

Dermed kan vi nærme os en diskussion af 

’gentrificering’ og ’displacement’-processer i 

landdistrikter set i et translokalt perspektiv. Vi 

kan måske kalde det ’translokal gentrificering 

i landdistrikterne’. Translokal gentrificering 
i landdistrikterne sker således, når en lokal 

elite interagerer med en ikke-lokal elite og 

udfører en række stedsudviklingsprojekter og 

indsatser, der ændrer stedet. Det kan være i 

form af, at der udvikles lokale kulturcentre 

(Vamlingbo, Bergmancentret), nye (maritime) 

rekreative tilbud (Sønderho), nye kvalitetsbe-

vidste fødevarer (Bornholm og Samsø). Disse 

byer får et brand som kreative og rekreative 

’hotspots’.

Det har både en direkte afsmittende effekt på 

de lokale ejendommes værdi som i den klas-

siske definition af gentrificering, men også en 

indirekte effekt på stedsbranding og steds-

bundne værdier, så en del af de lokale bebo-

ere føler sig ’displaced’. De har ikke flyttet 
sig, men de bor alligevel et andet sted, for-
di stedet har udviklet sig på en måde, så 
de ikke længere føler sig hjemme. I sådan-

ne processer, hvor f.eks. Svaneke, Burgsvik, 

Visby, Sønderho og Samsøs Nordby udvikler 

sig til (re)kreative hotspots, er der fare for, at 

dele af den fastboende befolkning som min-

dre bemidlede beboere ikke kan genkende sit 

nabolag og ikke har adgang til de lokale butik-

ker, fordi de rummer produkter, der henven-

der sig til mere økonomisk stærke forbrugere 
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Der er således en række diskussioner bl.a. 

om bopælspligt og om translokale borgeres 

rettigheder og pligter i lokalsamfund, hvor de 

bor en del af tiden, der bør tages. Herunder 

hvilke problematiske aspekter der kan være 

forbundet med den øgede mobilitet, vi som 

samfund oplever. Den stigende mobilitet og 

den stigende grad af translokalt-tilknyttede 

personer, koblet til videreudvikling af sam-

fundets indflydelsesdynamikker gennem net-

værk, noder og de forbindelser, der er imel-

lem dem, bebuder en udvikling hen imod, at 

det i stigende grad bliver relevant at tænke 

regulering af strømme, forbindelser og bevæ-

gelser. Man kan tænke på dette som et skift 

fra governance af territorier og bofast be-

folkning hen imod et stigende behov for også 

at kunne forvalte og facilitere flows – altså 

netværk og mobile, multilokale mennesker og 

deres indflydelse på steders udvikling. Denne 

undersøgelse kan ikke anbefale, at kommu-

ner bør udvikle ’tilvalgsbeboerpolitikker’, hvis 

mål skulle være at få flere tilvalgsbeboere til 

at engagere sig – eller det omvendte. I stedet 

anbefaler vi, at et translokalt perspektiv ind-

drages i en lang række eksisterende politik-

områder. F.eks. en translokal erhvervspolitik, 

der inddrager tanker om og idéer til, hvordan 

ikke-fastboendes ressourcer kan understøt-

te lokale virksomheder eller iværksætteri og 

omvendt blive understøttet af kommunens 

erhvervspolitik. På samme vis kan kommu-

nernes ungdoms- og kulturpolitik tænkes i 

et translokalt perspektiv, hvor der arbejdes 

med understøttelse af multilokale liv og en-

gagement på flere steder. Det samme gælder 

og dermed føler sig som en fremmed.

Endnu et potentielt ’displacement’-område 
er kulturarvsfællesskaberne, der i visse til-
fælde kan fremstå som om, de arbejder på 
at fastholde stedet i en forestillet autentisk 
kulturarv. En form for romantiseret fortidsi-
dyl, hvor fortidens ressourceøkonomi (f.eks. 
fiskeri og landbrug) erstattes af oplevelses-
økonomiske events, hvor f.eks. fiskefabrikken 
bliver site for modeshows og madevents og 
dermed opleves som ikke-autentisk af nogle 
af de fastboende – måske oven i købet nogle 
af dem, der tidligere fileterede fisk på stribe i 
selvsamme lokaler. Således udvikler landsby-
er sig potentielt til eksklusive deltidskreative 
hotspots, hvor Floridas ’kreative klasse’ ikke 
flytter til, men tiltrækkes af at engagere sig på 
deltid – tiltrukket af attraktive og attråværdi-
ge fællesskaber, som de gerne vil være en del 
af. Frem for en ’landdistrikts-gentrification’ 
kan vi måske tale om en ’kreatificering’, hvor 
den kreative klasse boltrer sig i weekenderne 
og leger virksomhedsentreprenører, stedsen-
treprenører og sociale entreprenører på del-
tid sammen med den lokale elite. Ganske vist 
med lokale udviklingsprojekter til følge, men 
muligvis også resulterende i øget ulighed og 
evt. en følelse af eksklusion eller fremmedgø-
relse fra det sted, de har kendt længe, blandt 
visse grupper af de fastboende. 

GOVERNANCE AF MOBILE BE-
BOERE



kommunernes stedbrandingsindsatser, hvor 

der kan arbejdes med inddragelse af mange 

typer af tilknyttede borgere og heterogene 

forståelser af steder.
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