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Rapporten tager udgangspunkt i teorien Sustainable livelihoods framework, som danner den
analytiske ramme for undersøgelsen af udvikling. I den sammenhæng er der fokus på kapitalbegrebet, der er benyttet i forbindelse med
rapportens anvendte metode; interview. Igennem interview er respondenter med tilknytning
til projektområdet blevet spurgt ind til ændringerne i kapitalerne, og hvordan disse ændringer
værdisættes af respondenterne. Ændringerne
er efterfølgende sat i forbindelse med elementet sårbarhed, som også indgår i den teoretiske
ramme.
Det konkluderes, at ”Landsbyen de 7 sogne”
har skabt ændringer i kapitalerne, og at det
særligt har været gældende indenfor human,
social og økonomisk kapital. Desuden har disse
ændringer medført, at services i Sydvestmors
har kunnet bevares, og dermed gjort området
attraktivt for dets borgere og muligvis for fremtidige tilflyttere.
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Abstract
This report examines a local development project in the peripheral areas in Denmark. The peripheral areas
in Denmark are characterized by a low population growth and a low income level caused by a political
focus on the larger cities in Denmark. This political focus can be explained by the globalization process,
through which a centralization of the economic growth in the larger cities in Denmark is happening in
order to compete on an international level. Besides, this trend is causing an urbanization process in which
the younger generations are moving to the larger cities to study. However, this results in a challenging
situation for the peripheral areas in Denmark, because of the small percentage of people who return to
the peripheral areas after completion of their studies. In order to face these challenges the Danish government has initiated a strategy, which has focus on place-based development with an emphasis on involving the local people who live in the districts. This report intents to examine whether this place-based
development strategy has improved the challenging situation in the peripheral areas. With a case study
area this report will examine the local development project called “Landsbyen de 7 sogne”. The case study
area is located in the northwestern part of Denmark. To examine the development created by this placebased local project the theory, Sustainable livelihoods framework, is used. The purpose of this theory is
creating and evaluating development strategies in lesser developed countries with the purpose to reduce
poverty in both rural and urban areas. However the theory is not based on investigating development in
a specific context but has its focus on a strategy for development which is comparable with the Danish
place-based strategy. Within the theory, the report has its focus on the concept of capital, which refers to
the assets of the local people and defines their livelihood. Based on the theory this report examines the
development caused by “Landsbyen de 7 sogne” through interviews with local people. These respondents
represent two different groups of people with relation to the project area and to the development project
itself. The first group represents people who were active in planning and carrying out the project “Landsbyen de 7 sogne” while the second group represents people who, through jobs or settlement, are connected to the project area. The questions in the interviews reflect the concept of capitals and thus the
report examines the development through changes in the capitals. To define whether the development is
positive or negative the changes are valued by the respondents themselves. The results of the report show
that there has been a positive change in the capitals which has made the livelihoods of the local people
less vulnerable towards the challenges created from the impact of urbanization and centralization. This is
expressed in a preservation of different services by means of voluntary labour, where the elder generation
is mostly involved. The outcome is that it makes the district more attractive for the people who live there
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and might enhance the area’s attraction to newcomers. One of the challenges in preserving this development in the future is to motivate the younger generations in the district to take part in the voluntary work
in the local society.
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Forord
Denne 6. semesters bachelorprojekt er udarbejdet af en gruppe geografistuderende fra Aalborg Universitet i perioden fra den 2. februar til den 3. juni 2015. Udarbejdelsen er sket under vejledning af Helen
Frances Lindsay Carter, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet.
I forbindelse med udarbejdelse af denne bachelorprojekt er der foretaget interviews med respondenter med tilknytning til rapportens undersøgelsesområde. I den anledning vil rapportens forfattere gerne
takke; Poul Erik Olsen, Chresten Søndergaard, Ann-Sophie Øberg, Benedicte Tønsberg, Brita Mogensen,
Jesper Veng og Karina Thøgersen, der alle tog sig tid til at deltage i de interviews, som ligger til grund for
denne rapports analyse. Interviewene blev gennemført i løbet af de dage (21.-23. april 2015), hvor rapportens forfattere var på felttur til Sydvestmors, for at få et indblik i området og det lokale projekt; Landsbyen de 7 sogne. Derudover vil rapportens forfattere også gerne takke Laurids Mortensen fra LAG ThyMors for inspiration til udvælgelse af caseområde og undersøgelsesprojekt, samt Helen Frances Lindsay
Carter for vejledning under projektforløbet.
Når der henvises til rapporten, i dette skrevne produkt, menes der dette bachelorprojekt og det arbejde, der har været i forbindelse med projektforløbet. I rapporten er der anvendt Havard-metoden til
angivelse af kilder og til opsætning af litteraturlisten. Igennem rapporten vil der således, ved henvisning
til en kilde, refereres med (Efternavn, årstal) i teksten. Litteraturlisten er sorteret efter alfabetisk rækkefølge i forhold til forfatterens efternavn. Sammen med rapporten er vedlagt cd med lydfiler og resumeer,
som dokumentation for de gennemførte interviews. I rapportens analyse er henvisninger til udtalelser i
interviewene angivet med efternavn på den pågældende respondent; (Efternavn).

Ida Cathrine Bust Moesner

Anders Skovbo

Jonas Robenhagen
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Indledning
Denne rapport har sit udgangspunkt i en interesse for de samfundstendenser, som skaber ændrede forhold mellem særligt byområder og rurale områder. Samfundstendenserne omfatter blandt andet en urbaniseringsproces som beskriver, hvordan der i en dansk kontekst foregår en bevægelse af mennesker fra
landområder til tættere befolkede byområder. I sammenspil med urbaniseringen foregår der ligeledes en
centralisering af aktiviteter til disse byområder (Andersen og Nørgaard, 2010; Rosenlund og Juul, 2011).
Disse tendenser kan betragtes på en national skala i Danmark men er også beskrivende for de tendenser,
der foregår på en større global skala, hvor der foregår en stigende grad af urbanisering på tværs af verdensdele og samfundsstrukturer (Johnston et al., 2000; Potter et al., 2008). Disse tendenser medvirker, at
der i nogle yderområder opleves en stigende grad af affolkning, hvilket lægger pres på opretholdelsen af
aktiviteter og services i områderne (Andersen og Nørgaard, 2010; Rosenlund og Juul, 2011).
Denne rapport har sit fokus på udviklingen af yderområder i Danmark. I de danske politiske landsplanredegørelser er der sket et skift i fokus fra, at det har handlet om at skabe lighed på tværs af landet, til i
højere grad at være præget af en mere differentieret udvikling for forskellige områder i Danmark (Lorentzen, 2012). Den undersøgelse, som er foretaget i denne rapport, udspringer af den geografiske ulighed,
der opleves på tværs af landet, og som særligt kommer til udtryk i forskellen mellem de største og tættest
befolkede byer og de lavt befolkede områder, der ligger længst væk fra disse. Denne opdeling karakteriseres således ved en affolkning og lukning af offentlige aktiviteter som nogle af de udfordringer, yderområderne står overfor. For at imødekomme de udfordringer som yderområder står overfor, er der derfor
fra politisk side iværksat diverse landdistriktsstrategier, hvor der særligt er fokus på, at udviklingen skal
ske gennem anvendelsen af yderområdernes særegne kendetegn; deres såkaldte stedspotentiale. Udviklingen skal deraf bero sig på lokale projekter, hvor inddragelse og deltagelse af de lokaleborgere er centrale elementer (Miljøministeriet, 2013).
I denne rapport er hensigten at undersøge, hvilket potentiale denne udviklingsstrategi har i forhold til
at forbedre situationen i yderområderne, og i den forbindelse undersøge hvilken form for udvikling lokale
projekter skaber. Til undersøgelse af dette er det lokale projekt ”Landsbyen de 7 sogne” i Sydvestmors i
Nordjylland udvalgt, og denne vil således være undersøgelsesområdet i denne rapport. For at undersøge
hvilken udvikling ”Landsbyen de 7 sogne” har skabt i Sydvestmors, er der valgt at anvende Sustainable
livelihoods framework, som teoretisk ramme, og det vil særligt være kapitalbegrebet, der er i fokus. Den
udvikling, der er sket i kapitalerne, vil blive undersøgt ud fra ændringerne i kapitalerne og værdisætningen
af disse. Dette vil blive undersøgt på baggrund af interview med respondenter, der har en tilknytning til
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Sydvestmors og/eller ”Landsbyen de 7 sogne”. Efterfølgende vil denne udvikling blive vurderet i forhold
til, hvorvidt udviklingen har gjort Sydvestmors mere robust i forhold til de eksterne tendenser, som har
betydning for dannelsen af yderområder.
Rapporten vil derfor indlede med et kapitel, hvor der vil argumenteres for rapportens problemstilling,
valg af case og problemformulering. Dette vil efterfølges af en redegørelse for det videnskabsteoretiske
ståsted, som ligger til grund for rapportens undersøgelse. Her vil særligt begreber som system og livsverden fra kritisk teori inddrages, og der vil i rapporten være et særligt fokus på at afdække udviklingen i
Sydvestmors fra et livsverdensperspektiv. Dette betyder, at de efterfølgende kapitler; teori, analyseramme og metode, vil omhandle hvordan udviklingen, ud fra dette perspektiv, undersøges. Den efterfølgende analyse opdeles i forhold til de fem kapitalbegreber fra Sustainable livelihoods framework samt en
fælles delkonklusion på dette. Delkonklusionen danner baggrunden for en besvarelse af hvilken udvikling,
der er skabt igennem Landsbyen de 7 sogne, og anvendes yderligere gennem det efterfølgende vurderingskapitel til at nuancere udviklingen i forhold til de samfundstendenser, der særligt påvirker Sydvestmorsområdet. På basis af dette vil rapportens metoder, teorianvendelse og resultater diskuteres, hvorefter rapportens samlede konklusion følger. De sidste sider i denne rapport omfatter litteraturliste, bilag og
vedlagt cd med lydoptagelser og resumeer fra de 7 interviews.
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1.0 Problemanalyse
I denne rapport vil udvikling i de danske yderområder være emnet, og dette vil være genstand for rapportens problemformulering. I det følgende kapitel vil der således være en præsentation af, hvad der skaber
problematikker forbundet med yderområder i Danmark, samt hvordan problemerne er håndteret i den
danske udviklingsstrategi. I rapporten anses globalisering som værende et af hovedelementerne, der er
med til at skabe udfordringer for yderområderne, hvilket således vil være udgangspunktet for den følgende problemanalyse.

1.1 Globalisering
Globalisering, i et geografisk perspektiv, beskrives ofte som en proces, hvor særligt nye transport- og kommunikationsteknologier ændrer de samfundsstrukturer, der påvirker relationer mellem mennesker. Strukturerne omfatter globale ændringer inden for sociale, kulturelle, politiske og økonomiske aspekter, der i
større eller mindre udstrækning også fører til påvirkninger og ændringer på mere regionale og lokale skalaer (Johnston, Gregory, Pratt og Watts, 2000).
Udviklingen af nye teknologier er dermed med til at kloden, relativt set, bliver mindre. Dette kan
blandt andet udtrykkes igennem de stigende muligheder for kommunikation blandt verdensbefolkningen,
på trods af at den absolutte afstand mellem klodens befolkning ikke ændres. Samtidigt med at kommunikationen mellem verdensbefolkningen forbedres, sker der også udviklinger inden for transport af varer og
mennesker (Potter, Binns, Elliott og Smith, 2008). Globaliseringsprocessen medfører også nogle ændringer inden for sociale og kulturelle aspekter. Dette kan blandt andet anskueliggøres, ved at nogle mener,
at globaliseringen medfører en stigende grad af homogenisering af verdens kulturer mod en vestlig livsstil
med vestlige idealer (Johnston et al., 2000; Potter et al., 2008). Teknologiske udviklinger, indenfor blandt
andet kommunikation og transport, medfører samtidig muligheden for et globalt marked, hvor varer, kapital og services kan afsættes. Globaliseringsprocessen betyder dermed, at tidligere politiske og økonomiske grænser, blandt andet udtrykt gennem nationalstater, redefineres eller nedbrydes og erstattes af
et større globalt orienteret marked og fokus, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem oprettelsen
af overstatslige organisationer som eksempel EU og FN (Johnston et al., 2000).
Globalisering sættes ofte i forbindelse med neoliberalismen, ved at det globale marked skal understøttes igennem en sikring af den fri bevægelse af varer, kapital og services på en global skala. Globaliseringen kan dermed anses at bidrage til en intensivering af de globale sammenhænge (Schech og Haggis,
2000) ved at samfund, kulturer, politikker og økonomier rykker tættere sammen (Kiely og Marfleet, 1999).
Ud fra dette perspektiv kan globaliseringsprocessen anskues som en proces hvor udvekslingen af varer,
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kapital, information mm. centreres om særlige områder og storbyer i verden. I den forbindelse bliver New
York, London og Tokyo ofte beskrevet som de mest dominerende globale byer, mens andre større byer
globalt set kobler sig på disse gennem deres netværk og dermed også kan fungere som vækstcentre på
en anden skala. Dette kan ses ud fra den betragtning, at der ønskes at opnå de fordele, der er forbundet
ved globalisering, ofte økonomisk vækst, ved at være tæt forbundet med de knudepunkter hvor udvekslingen af for eksempel varer, viden og information er rodfæstet globalt set (Potter et al., 2008).
Centralisering af det globale marked og den økonomiske vækst i de større byer på globalt plan har til
formål at skabe vækst, som skal brede sig fra vækstcentrene til omkringliggende områder. Hvorvidt, og i
hvor stor udtrækning, der opnås de ønskede spredningseffekter fra vækstcentre, er der dog stor debat og
uenighed om. Det, at væksten koncentreres i vækstcentrene, medfører nemlig ofte en ulige udvikling mellem disse vækstcentre og periferien til disse områder (Kühn, 2013). En periferi kan som udgangspunkt
betragtes ud fra en fysisk afstand til et centrum, men den fysiske afstand til et vækstcenter er ikke alene
definerende for, hvorvidt væksten i centeret når periferien. Hertil kan forskellige relationer mellem de to
områder være meddefinerende, hvilket kan forklares ud fra begrebet periferisering, hvor der anvendes
en mere relationel og procesorienteret tilgang til periferibegrebet. En periferiseringsproces omhandler
blandt andet de konsekvenser, som opstår for områder beliggende i periferien, grundet de relationer, af
forskellig art, som periferiområdet har til centerområdet. Periferiseringsprocessen kan komme til udtryk
på flere skalaer; som periferiserede områder, som en bydel, større områder inden- eller uden for nationale
grænser eller som forhold mellem globale områder, eksempelvis forholdet mellem ilande og ulande. Relationerne mellem vækstcenter og periferi er styret af nogle dynamiske processer såsom økonomiske,
sociale eller politiske (Kühn, 2013).
De økonomiske processer kan blandt andet forklares ud fra, at væksten skabes i centrene, hvilket skaber et øget fokus på disse områder og en polarisering til de perifere områder. Dette medfører, at områderne i periferien uden for vækstcentrene ikke oplever den samme grad af vækst, fordi disse periferiområder opfattes som mindre innovative og med en mindre og lavere kvalificeret arbejdsstyrke. Dette betyder, at periferiområdernes muligheder for at tiltrække investeringer og selv skabe vækst forringes (Kühn,
2013).
De sociale processers betydning for en periferiseringsproces kan blandt andet forklares ud fra de konsekvenser, der opstår, når velhavende og ressourcestærke familier og personer koncentreres omkring
centrene. I periferien vil der opleves en ophobning af mennesker med færre ressourcer, der ikke har råd
til at slå sig ned i centrene. Dette kan føre til en polarisering mellem de typer af mennesker, der bosætter
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sig i centrene, og dem der bosætter sig i periferien, hvor der kan opstå en opdeling mellem rig og fattig
for de mennesker, der er i henholdsvis center og periferi (Kühn, 2013).
Samtidigt med de økonomiske og sociale processer kan politiske processer føre til yderligere marginalisering af periferiområder. Dette kommer til udtryk, idet adgangen til beslutningsprocesser og beslutningstagere også er samlet omkring centeret og de netværk og institutioner, der er beliggende der (Kühn,
2013).
Begrebet periferiseringsproces er således beskrivende for, hvordan områder i stigende grad kan blive
polariseret og marginaliseret på både økonomiske, sociale og politiske aspekter, og hvordan der deraf kan
opstå ulige forhold mellem områderne. Denne periferiseringsproces kan dermed anskues som en effekt
af globalisering og den dertilhørende centralisering mod vækstcentre, hvilket skaber periferisede områder. Denne effekt kan samtidig også hænge sammen med en urbaniseringsproces, hvor folk i højere grad
flytter til de større byer, fordi udbuddet af for eksempel uddannelses- eller jobmuligheder kan være større
(Andersen, 2010).

1.2 Globalisering i en dansk kontekst
Globaliseringstendensen har igennem de senere år bredt sig og er blevet et centralt element for landenes
forskellige udviklingsstrategier og skabelsen af vækst. Dette har også været gældende for Danmark, hvilket kan forklares ud fra de forskellige landsplansredegørelser, der har været fra perioden 2000 til 2013. I
landsplanredegørelsen ”Lokal identitet og nye udfordringer”, udgivet i 2000, skulle der skabes udvikling i
hele Danmark for at kunne styrke Danmarks internationale konkurrenceevne. Udgangspunktet var, at udviklingen skulle være fordelt over hele landet dog med hovedstadsregionen som et større vækstcenter.
Tendensen var således, at der ikke skulle være geografiske forskelle, i forhold til vækst og velfærd, indbyrdes i landet (Lorentzen, 2012). Der kan således også argumenteres for, at der under landsplanredegørelsen fra 2000 var elementer af globaliseringstanker, men at disse indirekte kom til udtryk ved, at hovedstadsregionen skulle være vækstcenter.
I 2006 blev landsplansredegørelsen ”Det nye Danmarkskort – Planlægning under nye vilkår” udarbejdet. I denne redegørelse blev globaliseringen for første gang sat i forbindelse med Danmark og dets potentiale i forhold til at skabe vækst og udvikling i hele landet. Globalisering var således også i fokus, da der
fra blandt andet regeringens side (01-11) var opmærksomhed på Danmarks konkurrenceevne i et internationalt perspektiv (Lorentzen, 2012). Det var i denne landsplanredegørelse, at der også skete et skift, i
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hvordan der skulle skabes udvikling og vækst i Danmark. I landsplanredegørelsen fra 2006 skiftede diskursen, så der blev lagt større vægt på, at udviklingen skulle skabes igennem byerne som lokale vækstcentre,
og hovedstadsområdet og Østjylland som nationale vækstcentre, hvilket er illustreret på figur 1.

Figur 1: Danmark inddelt i 5 typer af område, jf. Landsplansredegørelsen 2006. Kilde: Miljøministeriet, 2006.

Strategien med fokus på vækstcentrene, jf. figur 1, skulle medvirke til, at Danmark kunne være en del af
den internationale konkurrence i forhold til tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser med en global
orientering (Lorentzen, 2012). I redegørelsen blev der sat fokus på, at Danmark ikke var ensartet, og der
skulle være en differentieret satsning på de forskellige områder i forhold til deres kvaliteter og potentialer.
Her var byerne som vækstcentre centrale, fordi disse var tilpasset det videnssamfund, som Danmark
havde bevæget sig over i. Det var vigtigt at sikre og optimere hovedstaden og Øresundsregionen igennem
planlægningen, idet disse vækstområder kunne drive udviklingen i hele Danmark og dermed gavne hele
landet (Miljøministeriet, 2006).
Forskellen imellem de to landsplanredegørelse fra 2000 og 2006 var således, at globaliseringstendensen havde medført et skift i fokusset fra at skabe lighed, balance og velfærd i hele Danmark til i højere
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grad at satse på en differentieret udvikling med fokus på vækstcentrene. Dette skift gjorde sig også gældende efter 2006, hvilket kom til udtryk i den nyeste landsplansredegørelse ”Grøn omstilling – nye muligheder for hele Danmark” udgivet i 2013. I denne redegørelse omtales hovedstaden stadig som værende
vigtig for væksten i hele Danmark, og den fysiske planlægning skal være orienteret mod at skabe de bedste
rammer for storbyerne, så de kan konkurrere på det internationale marked (Miljøministeriet, 2013). Der
kan således argumenteres for, at ved globaliseringens fremkomst i den politiske agenda er der skabt en
geografisk inddeling i Danmark, hvor der i højere grad er fokus på storbyerne som vækstcentre, og at det
er herigennem, væksten skal brede sig til resten af landet. Ses der således på udviklingen i landsplansredegørelserne fra 2000 til 2013, kunne det tyde på, at perspektivet i de forskellige redegørelser har bevæget sig mod en globaliseringstankegang med fokus på vækstcentre som drivkraft for udviklingen.
Globaliseringsprocessen kan dermed sættes i sammenhæng med en ulig udvikling indbyrdes imellem
områder på lokal, regional, national og international skala. Globaliseringen og dens indflydelse på den
danske politiske agenda, i forbindelse med udvikling og vækst centreret omkring de store byer, kan også
være med til at forklare den ulige tendens, som er opstået i Danmark blandt kommunerne. Denne tendens
omtales også som fænomenet Udkantsdanmark og kan ses som den periferiseringsproces, der er forårsaget af den stigende centralisering og urbanisering i Danmark. Den seneste urbaniseringsproces er tilknyttet den overgang, der er sket i samfundsstrukturen, hvor Danmark har bevæget sig over i et videnssamfund (Andersen, 2011). Der sker således en tilflytning af de unge i målgruppen 17-24-årige til de større
byer, såsom Aalborg, Århus, Odense eller København for at tage en uddannelse eller etablere sig. Dette
skyldes, at mange af uddannelsesinstitutionerne er blevet centraliseret, og at mange af de større byer er
blevet til universitetsbyer. Udbyttet af uddannelse og job er således større i de større byer og virker dermed som en tiltrækningskraft for de unge (Byregion Fyn, 2014), hvilket er problematisk i forhold til den
manglende tilbageflytning til de danske yderområder.

1.3 Yderområder i Danmark
Udkantsdanmark bruges ofte som en beskrivelse af de områder og kommuner i Danmark, der er lokaliseret i lang afstand til vækstområderne og de større danske byer. Samtidigt med at afstanden til vækstcentrene er med til at definere yderområder, bliver disse områder samtidig også sat i forbindelse med en
selvforstærkende proces omhandlende en tilbagegang i udviklingen i yderområderne. Denne proces beskrives ofte som værende sammenhængende med dét fokus, der er i Danmark, på at udvalgte centre skal
være drivkraften for den økonomiske vækst og for den landsdækkende udvikling. Tilbagegangsprocessen
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i yderområderne fremstilles ofte som en negativ kausal proces, da processen kan opfattes som selvforstærkende gennem de problematikker, der opstår (Landbrug og Fødevarer, 2014).
Problematikkerne omfatter generelt en demografisk ændring, udtrykt ved et fald i den erhvervsaktive
andel af befolkningen, samtidigt med at gruppen af børn og ældre, der skal forsørges, stiger i yderkommunerne. Dette medfører, at der i nogle af de danske kommuner sker et fald i skatteindtægterne samtidig
med en stigning i udgifterne (Reiermann og Andersen, 2013). Dette fører til, at kommunerne kan opleve
problemer med at tilbyde de samme ydelser og services, som tidligere har været muligt, og at der derfor
skal foretages besparelser og nedskæringer på diverse områder, inden for de ydelser kommunen udbyder.
Besparelserne kan blandt andet omfatte lukninger af mindre lokale skoler for at opnå stordriftsfordele
ved at have færre og større enheder. Det kan i mange tilfælde betyde mindre liv i lokalsamfundene, fordi
flere, herunder børnefamilierne, flytter fra byerne, hvilket kan have en negativ afsmittende effekt på andre erhverv, som eksempelvis en nedgang i omsætningen for butikker og købmænd (Halskov og Thiemann, 2014; Virén, 2007).
Nedgang i de kommunale services, samt nedgang i indkøbs-, uddannelses- og jobmuligheder i yderområderne, sættes derfor ofte i forbindelse med affolkning af disse områder. Den primære affolkning kan
ses ved, at specielt unge flytter fra yderområderne for at søge uddannelse i nogle af de større danske byer,
hvorefter de som færdiguddannede ikke i samme udstrækning flytter retur til yderområderne (Andersen
og Nørgaard, 2010; Rosenlund og Juul, 2011). Dette er således et udtryk for urbaniseringsprocessen i Danmark. Den manglende tilbageflytning kan være grundet i mange faktorer, herunder blandt andet de jobmæssige muligheder, der er tilgængelige i byerne, samt den livsstil, kultur og det netværk, der er opbygget
i forbindelse med studielivet i de danske byer. Især de unge tiltrækkes til byerne på grund af de kulturelle
aktiviteter, og fordi der i byerne er flere mennesker og derved flere muligheder for at skabe netværk
(Holm, 2011). Lange afstande til indkøb, job og uddannelsessteder kan desuden have en negativ effekt på
at tiltrække børnefamilier til visse egne i Danmark (Halskov og Thiemann, 2014; Virén 2007).

1.4 Danmarks landdistriktsudviklingsstrategi
Grundet den negative udviklingstendens er der fra politisk side skabt strategier, som har til hensigt at
skabe udvikling i yderområderne. I ”Det nye Danmarkskort – planlægning under nye vilkår” fra 2006 skildres visionerne for de danske yderområder, som forekommer i forlængelse af ideen om at lade vækstcentrene skabe vækst for hele Danmark. Af landsplanredegørelsen 06 fremgår det, at der er og skal være
forskel på by- og landområder, og at yderområderne skal udvikles som en kontrast til byområderne. Det
pointeres dog, at selvom Danmarks større byer skal være lokomotiver for væksten, skal yderområderne
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ikke kobles af, og det bliver regionernes opgave at sørge for sammenhængen mellem byerne og land- og
yderområderne, så væksten i vækstcentrene kommer hele landet til gode. Yderområderne skal udvikles,
så de understøtter de karakteristika, der er til stede, og som adskiller dem fra byerne (Miljøministeriet,
2006).
I landsplanredegørelsen 06 nævnes forskellige kvaliteter, som yderområderne kan satse på for at
skabe udvikling. Disse kvaliteter omhandler erhverv indenfor industri, turisme og fødevareproduktion,
naturkvaliteter, kulturværdier og stilhed. Noget af det, der er specielt, når yderområdernes udviklingsmuligheder italesættes i landsplanredegørelsen, er de særlige kvaliteter ved et område. Der er således fokus
på, at yderområderne har forskellige særpræg og ikke er ens og derfor heller ikke skal satse på de samme
kvaliteter, når det handler om udvikling. Der skal satses på de enkelte områders særlige identitet og værdier, for at sikre at de bliver eftertragtede for lokalbefolkningen og samtidig kan tiltrække nytilflyttere og
turister (Miljøministeriet, 2006). Ideen med at satse på de enkelte områders stedspotentialer kan dermed
ses som et argument for, at udviklingen skal bunde i lokalt forankrede projekter. Også i ”Grøn omstilling
– nye muligheder for hele Danmark” fra 2013 nævnes yderområderne, heri omtalt som landdistrikterne,
og de problemstillinger og muligheder, der er for disse områder. Som ressourcer og kvaliteter omtales
kultur og naturkvaliteter, som drivkraft for friluftsliv og turisme men også iværksætterånden, fællesskabet
og de stedsbundne ressourcer (Miljøministeriet, 2013).
Minister for By, Bolig og Landdistrikter, som blandt andet beskæftiger sig med udvikling i yderområderne, Carsten Hansen (S) taler også om stedsbundne ressourcer, som er unikke for et specifikt område,
og om at det er med udgangspunkt i disse, at yderområderne skal udvikles. Han påpeger, at de lokale
ildsjæle og det store lokale engagement, som findes i yderområderne, har stor betydning for det sociale
fællesskab mellem beboerne og dermed også for livskvaliteten og udviklingen af lokalområderne (Hansen,
2012). Fra politisk side lægges der således op til, at det er de stedsbundne ressourcer, der skal dyrkes for
at få yderområderne til at blomstre, og at dette blandt andet skal ske gennem lokalt forankrede projekter,
som er udarbejdet af yderområderne selv ved hjælp af iværksætteri, ildsjæle og de lokale fællesskaber.
Det politiske fokus på de stedsbunde ressourcer kan ses som et skift i, hvordan udviklingen skal foregå
ude i landdistrikterne. Dette skift omtales også som det nye landdistriktsparadigme, der både har foregået
indenfor EU men også i andre lande. Det gamle landdistriktsparadigme og dets fokus kan grundlæggende
summeres op ved, at der var et større fokus på landbruget, og at der herigennem kunne skabes udvikling
i landdistrikterne gennem landbrugsstøtte. I starten af 1990erne begyndte EU at revidere deres landdistriktspolitik grundet en erkendelse af, at landbrugets økonomiske betydning for landdistrikterne var minimeret. Dette medførte et skift i det politiske fokus på landdistrikterne og deres udviklingspotentiale,
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hvor landbruget ikke længere var den primære kilde til udvikling, men at der også var andre sektorer, som
kunne skabe udvikling i landdistrikterne. Udviklingen i landdistrikterne var førhen baseret på subsider,
mens det efter paradigmeskiftet i højere grad er baseret på investeringer fra blandt andet fondsmidler
(Christensen og Skou, 2010).
Paradigmeskiftet betyder samtidigt, at der er ændret fokus fra at uddele midler gennem landbrugsstøtte til at have en mere projektorienteret støttepolitik, hvor der ydes differentieret støtte afhængig af
områdernes stedspotentiale. Et udtryk for dette er blandt andet de Lokale Aktionsgrupper (LAG), der i
Danmark og i EU netop har til formål at gøre udviklingsstrategierne lokalforankrede. Rationalet herved er
at fokusere på at inddrage lokalbefolkningen i opstarten, beslutningsprocesserne og udformningen af lokale projekter. Der er dermed tale om en ”Bottom-up”-udvikling efter ideen om, at lokalstyret udvikling
har større mulighed for succes (Liv og land, ukendt årstal).
Grundlaget bag de Lokale Aktionsgrupper skal både findes i den nationale strategi for udvikling i de
danske landdistrikter, men samtidigt er den Europæiske Union meddefinerende for de nuværende udviklingsstrategier i Danmark. Dette kommer særligt til udtryk igennem de visioner, rammer og krav der følger
de økonomiske midler, som EU støtter udviklingsprojekter i yderområder rundt om i Europa med. Igennem EU’s mange forskellige fonde er det muligt for lokale projekter at søge direkte økonomisk støtte, hvis
projekterne opfylder de rammebetingelser, der er opsat for fondene. Eksempelvis ligger der under de
europæiske strukturfonde muligheder for at søge midler til projekter, der har til formål at forbedre mulighederne for socialt udsatte grupper igennem Socialfonden (Europakommissionen, ukendt årstal). En
stor del af de midler, EU afsætter til udvikling i yderområder, fordeles dog af medlemsstaterne selv men
gennem et krav om medfinansiering mellem EU og medlemsstaten. Danmark har i december 2014 fået
godkendt det danske landdistriktsprogram ved EU, der beskriver, hvordan midler fra det Europæiske landdistriktsprogram skal fordeles nationalt i Danmark. De samlede midler i perioden 2014-2020 forløber sig
til 6,7 milliarder kr., hvoraf 4,7 milliarder kr. er EU midler, mens 2 milliarder medfinansieres af den danske
stat (Central Denmark, 2014).
EU stiller, foruden krav om medfinansiering, krav om, at udviklingen i yderområderne foretages efter
LEADER-metoden. Denne metode er beskrivende for, at udviklingsstrategier skal være lokalt forankret
både geografisk men også ved, at initiativ og udformning udlægges til lokalbefolkningen efter et ”Bottomup”-princip, der sikrer medejerskab i forhold til projekterne og derigennem udviklingen i områderne (De
Europæiske Fællesskaber, 2006).
I Danmark kommer LEADER-metoden til udtryk i de lokale aktionsgrupper, under Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter, der varetager udpegningen af de lokale projekter, hvor der skal ydes støtte. De
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lokale aktionsgrupper indbefatter i Danmark 26 grupper, som gør sig gældende i perioden fra 2014 til
2020, og de fleste grupper dækker over flere kommuner i yderområderne. De lokale aktionsgrupper skal
godkendes af ministeriet, men der lægges vægt på, at medlemmerne i grupperne både skal omfatte private, foreninger, virksomheden osv. der er lokalt geografisk forankret i de områder, hvor aktionsgrupperne har deres fokus. Grupperne har til formål at udforme udviklingsstrategier ud fra den lokale kontekst,
og disse skal godkendes af Regionsrådene og de regionale vækstfora (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2014) og derigennem være i overensstemmelse med nationale planer (Naturstyrelsen, 2013).
Der er således to strategier for udviklingen i henholdsvis de danske byområder og de danske yderområder, hvor byområder skal udvikles efter en vækstcentertankegang, og yderområderne efter deres stedspotentiale. Det kan diskuteres, hvorvidt denne politiske diskurs egentlig harmonerer i forhold til både at
have vækstcentre, samt at udvikle yderområderne. Dette skyldes, at der fra politiske side sættes fokus på,
at yderområderne skal satse på lokale projekter, således det kan skabe tiltrækning og fastholdelse af borgere, samt arbejdspladser, mens at der samtidig skal ske en øget centralisering mod centrene, hvilket
medfører fraflytning og manglende arbejdspladser fra yderområderne. Det kan således diskuteres, om
den ønskede udvikling i vækstcentrene ikke modarbejder udviklingen i de danske yderområder, og om
den førte strategi for udvikling i yderområder egentlig virker. Derudover har den førte strategi for yderområder siden 1990erne været domineret af en tankegang om at skabe udvikling gennem et fokus på
lokale projekter og stedspotentialer. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt denne strategi har været succesfuld, da der stadig 20-25 år efter strategiens påbegyndelse stadig tales om udfordringer i yderområderne
i Danmark.
Der kan således sættes spørgsmålstegn ved, om det egentlig skaber udvikling at satse på lokale projekter i yderområderne, og i så fald hvilken form for udvikling det giver. Denne undring danner således
rammen for rapportens genstandsfelt og er samtidigt udgangspunktet for dets problemformulering. For
at undersøge dette er der i denne rapport dermed valgt at arbejde med en case. Caseudvælgelsen er
foretaget ud fra en afgrænsning til Region Nordjylland, da denne region har en stor andel yderkommuner
(Erhvervsstyrelsen, Ukendt årstal).

1.5 Morsø Kommune som yderområde
Nedenstående figur 2 viser et overblik over alle kommunerne i Region Nordjylland inddelt efter to udvalgte parametre, som er beskrivende for udkantsproblematikkerne i kommunerne. De to parametre omfatter udviklingen i befolkningsvæksten, illustreret ved søjler med den procentvise udvikling på venstre
akse, og den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. borger i kommunen, som er illustreret med prikker og
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absolutte værdi på højre akse. Parametrene er beskrivende for den udkantsproblematik, der opstår gennem affolkning og nedsat økonomisk indtægt for kommuner. Begge parametre omfatter et gennemsnit
for kommunerne over 7 år fra kommunesammenlægningen i 2007 og frem til sidst tilgængelige data fra
20131.
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Figur 2: Gennemsnitlig befolkningsvækst og erhvervsindkomst for perioden 2007-2013 for de 11 nordjyske kommuner, Region
Nordjylland samt landsgennemsnittet. Kilde: DST: BEV107; INDKP1; INDKP101.

På figur 2 er der, til sammenligning med de nordjyske kommuner, medtaget værdier for både Region
Nordjylland og landsgennemsnittet. Disse er medtaget, idet der ved udpegning af yderområder til modtagelse af strukturfondsmidler fra den Europæiske Union også anvendes kommunernes erhvervsindkomst
pr. indbygger sammenlignet med det nationale gennemsnit. I EU defineredes yderområder som de områder, der har en gennemsnitlig erhvervsindkomst som ligger under 90 procent af landsgennemsnittet (Erhvervsstyrelsen, Ukendt årstal). Alle de ovenstående viste kommuner, der oplever negativ befolkningsvækst, har samtidigt en erhvervsindkomst, der ligger under 90 procent af gennemsnittet. Det betyder, at
7 af Regions Nordjyllands 11 kommuner kan defineres som yderområder jf. EU's definition.
Figur 2 bekræfter desuden de mønstre omkring urbanisering og periferisering, som er beskrevet i det
forrige, ved at Aalborg som eneste storbykommune i regionen skiller sig væsentligt ud fra de øvrige kommuner, særligt ift. befolkningsvækst. Som kontrast til Aalborg kan det ses, at Læsø Kommune ligger nederst i begge parametre, hvor det skal bemærkes, at de danske ø-kommuner generelt set er særligt hårdt

1 1.

Statistikken over erhvervsindkomst medfører en mindre fejl, idet der i perioden 2010 til 2013 fra Danmarks Statistiks side er medtaget AMB. Pligtige honorarer som en del af erhvervsindkomsten, grundet Lov om Arbejdsmarkedsbidrag (Skatteministeriet, 2009), mens disse ikke er medtaget i perioden 2007 til 2009. Denne ændring er dog
fælles for alle kommuner, hvilket medfører et ensartet grundlag at sammenligne kommunerne ud fra
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stillet ift. udkantsproblematikker, og at Læsø Kommune er en af de kommuner, der på landsplan scorer
lavest.
Figur 2 er produceret og anvendt til at udpege en særligt sigende kommune i Region Nordjylland ud
fra det rationale, at en kommune, der oplever særligt store udkantsproblemer, vil være særligt sigende i
forhold til at belyse betydningen af de lokale projekters indvirke på udviklingen. Læsø er dog fravalgt som
case-kommune, idet kommunen som ø-kommune adskiller sig væsentligt fra de øvrige kommuner. Afstanden fra ø til fastland betyder, at konteksten for Læsø som case ville være særegen i forhold til pendling
og rejsetid til andre områder. Morsø Kommune er, som alternativ til Læsø, udvalgt som caseområde, fordi
denne næstefter Læsø er den kommune i Region Nordjylland, der har den laveste gennemsnitlige erhvervsindkomst samt den største negative befolkningsvækst, jf. Figur 2. Morsø Kommune er dog også er
en ø-kommune, men betragtes i denne rapport på lige fod med de omkringliggende fastlandskommuner,
idet øen er brofast mod nord til Thy og mod syd til det øvrige Jylland, hvilket øger mulighederne for øens
transport og pendling til og fra øen.

1.6 Morsø Kommune
Morsø Kommune har ca. 21.000 indbygger, hvilket foruden Læsø gør kommunen til en af de mindste i
Danmark. Ca. 10.000 indbyggere er bosat i hovedbyen Nykøbing, som i den sammenhæng også betragtes
som værende vækstcentret i Morsø Kommune. I Morsø Kommune er det landbrug og industri, som er de
dominerende erhverv, mens turisme er begyndt at spille en større rolle (Morsø Kommune, Ukendt årstal).
Som tidligere nævnt har Morsø Kommune en af de største negative befolkningsvækster inden for Region Nordjylland. Dette er således en af de udfordringer, som kommunen står overfor på nuværende tidspunkt, mens at det samtidig forventes, at indbyggertallet stadig vil falde frem til 2025. Den skæve demografi, som kendetegner Udkantsdanmark som fænomen, gør sig samtidig også gældende i Morsø Kommune, hvor den gennemsnitlige aldersfordeling regnes for at blive højere. Dette skyldes blandt andet den
manglende tilflytning til kommunen, men også de store årgangene fra 1940’erne og 1950’erne som bevirker at andelen af personer over 60 år vil øges. Derudover var der i 1980'erne færre som blev født, hvilket
har betydet, at aldersgruppen mellem 40 - 55 år vil falde (Morsø Kommune, 2013). Konsekvensen heraf
bliver, at der bliver færre indbyggere, som er en del af arbejdsmarkedet, mens der er flere ældre, der skal
forsørges. Dette vil medføre, at kommunens sociale serviceudgifter vil øges, og derigennem påvirke Morsø
Kommunes økonomi (Morsø Kommunalbestyrelse, 2010).
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1.7 Lokalt projekt i Morsø Kommune
I Morsø Kommune blev der i løbet af 2012 igangsat et lokalt projekt, som har til formål at vende den
negative befolkningsvækst og gøre det attraktivt for borgere at blive boende i området, samt tiltrække
nye borgere til området. Projektet har desuden som mål at fastholde og tiltrække erhverv til området.
Projektet kaldes Landsbyen de 7 sogne og er geografisk set placeret i den sydvestlige del af Morsø, jf. figur
3.

Figur 3: Til venstre: Kort over Morsø. Til højre: De 7 sogne i Sydvestmors. Data fra: Geodatasstyrelsen, ukendt årstal.

Indbyggertallet i Sydvestmors lå i starten af 2015 på 2.141 indbyggere, hvilket svarer til 10 % af Morsøs
befolkning (DST, KM5; DST, FOLK1). Landsbyen de 7 sogne består af fire borgerforeninger, som dækker
over 6 sogne (oprindeligt var der dog 7), som er ledet af en styregruppe. Styregruppen består af to repræsentanter fra hver af de 4 borgerforeninger, der udpeger øvrige 2-4 personer der kan bidrage med ekspertise. Styregruppen har deraf en størrelse på 10-12 personer (Styregruppen, 2015). Den grundlæggende
ide med Landsbyen de 7 sogne er at samarbejde og uddelegere faciliteter og dermed skabe en netværkslandsby på tværs af de 4 borgerforeninger og landsbyerne i disse. I denne netværkslandsby skal hvert
område have forskellige roller i forhold til den samlede netværkslandsby frem for at konkurrere mod hinanden, jf. figur 4. Det handler samtidig om, at prioritere de nuværende faciliteter, som er vigtigst for bor-
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gerne at bevare, frem for at opfinde nye (Øberg og Toft, 2014). Dette hænger også sammen med tankegangen om stedbundne potentialer, idet udviklingen skal bygge på de ressourcer, der allerede er til stede
i området, og som har værdi for beboerne.

Figur 4: Venstre figur viser traditionel landsby, hvor alle faciliteter er lokaliseret samme sted. Højre figur viser netværkslandsby, hvor faciliteterne deles på tværs af forskellige landsbyer. Kilde: Øberg og Toft, 2014.

Landsbyen de 7 sogne bygger desuden på tankegangen om medansvar og om at arbejde sammen, og det
skal udføres ved hjælp af de lokale fællesskaber og ildsjæle, så projektet bliver lokalt forankret og skaber
ejerskabsfølelse for beboerne. For at udvælge de indsatsområder, kaldet hovedgreb, som var essentielle
for at fastholde og tiltrække borgere til området, blev der gjort brug af to forskellige udvælgelsesmetoder.
Den ene handlede om at udpege de attraktioner, som var vigtige på et lokalt niveau i borgernes hverdagsliv, mens den anden handlede om at udpege regionale eller nationale attraktioner, som kunne tiltrække
turister til området. På baggrund af en kortlægning af de lokale og de regionale/nationale potentialer blev
der udvalgt syv hovedgreb ud fra de potentialer. Derudover står styregruppen til rådighed, hvis der er
ønsker om yderligere projekter. Styregruppen søger om fondsmidler til at støtte projekterne, men det er
tanken, at projekterne skal være bæredygtige både økonomisk og menneskeligt, så de også kan fortsætte
efter støtteperioderne (Øberg og Toft, 2014).
Projektets visioner blev udarbejdet i forbindelse med afholdelsen af et borgermøde i 2013, hvor der i
samarbejdet med borgerne blev udarbejdet en SWOT-analyse. Her blev det klarlagt de styrker, svagheder,
muligheder og trusler som var kendetegnet for Sydvestmors (Øberg og Toft, 2014). Igennem SWOT-analysen blev det tilkendegivet, at nogle af de udfordringer, som var gældende for Sydvestmors, var befolkningsnedgang, forsaget af faldende fødselstal, samt en skæv demografi med overvejende ældre mennesker. På figur 5 er befolkningsudviklingen for de forskellige sogne i Sydvestmors illustreret. Denne viser,
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at befolkningstallet faldt ca. 10 % i perioden fra 2007 til 2015, (DST, KM5) hvilket stemmer godt overens
med de udfordringer, der blev påpeget i SWOT-analysen (Borgermøde, 2013).
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Figur 5: Befolkningsudvikling i de enkelte sogne i Sydvestmors i perioden 2007 til 2015. Kilde: DST, KM5

Sydvestmors har således oplevet udfordringer, herunder affolkning og en skæv demografi, som er sammenlignelige med de tendenser, der er gældende for hele Morsø Kommune. Den skæve demografi i Sydvestmors er illustreret på figur 6. På figuren kan det ses, at befolkningsgruppen i alderen 50-59 udgør en
stor andel sammenlignet med de øvrige befolkningsgrupper. Dette kan blive et problem fremover, fordi
denne befolkningsgruppe vil forlade arbejdsmarkedet, samtidig med at gruppen, som skal forsørge disse
ikke er ret stor sammenlignet med den ældre befolkningsgruppe.
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Figur 6: Befolkningspyramide for Sydvestmors 1. kvartal 2015. Kilde: DST, FOLK1

Af andre problemstillinger blev det i SWOT-analysen påpeget, at der var en manglende politisk opmærksomhed fra kommunens side og en nedprioritering til fordel for Nykøbing Mors, som er hovedbyen på
øen. Dette har udmøntet sig i lukninger af offentlige institutioner og aktiviteter i Sydvestmors. Udover en
politisk nedprioritering var der også blandt borgerne en oplevelse af, at der ude i Sydvestmors var en
presset økonomi, med bank- og butikslukninger samt ringe lånemuligheder (Borgermøde, 2013).
Projektet er på nuværende tidspunkt, medio 2015, på overgangen til et nyt stadie i projektet. Projektet
har fra 2012 været igennem et stadie, der kan betegnes som en mobiliseringsperiode, hvor der er lavet
en strategisk planlægning over området og søgt om økonomiske midler til udførelsen af diverse tiltag og
hovedgreb. Projektet er på vej over i et stadie, der kan betegnes som en etableringsperiode, hvor disse
hovedgreb skal anlægges og gennemføres. I Landsbyen de 7 sognes handleplan er der syv hovedgreb, der
har det tilfælles, at de orienterer sig om naturen og børn og desuden har fokus på lokale borgere, turister
eller begge dele. Af de syv hovedgreb, der er planlagt, er to af disse finansieret og påbegyndt med blandt
andet støtte fra Realdanias ”Stedet Tæller”, Landdistriktsprogrammet 2015 og andre parter. Det drejer
sig om Kærstien, som skal gå mellem Karby og Hvidbjerg, som har til formål at forbinde de to største
landsbyer i området, samt øge tilgængeligheden til naturen. Det andet projekt omhandler en ombygning
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af den tidligere friskole i Karby til Karby Kuber. Karby Kuber omfatter et projekt, der indbefatter et vandrehjem med overnatningsmuligheder, selskabs- og mødelokaler, naturformidlingscenter, åbning af Ejstrup Bæk i nærheden med plads til kanoer, kajakker og fiskeri og mere. Projektet Karby Kuber anses for
at være et fyrtårn og et center for den samlede udvikling i hele Landsbyen de 7 sogne (Øberg og Toft,
2014).

1.8 Problemformulering
På baggrund af det forrige kapitel er der redegjort for, hvordan der i Sydvestmors er igangsat et lokalt
udviklingsprojekt; Landsbyen de 7 sogne, som et projekt der karakteriserer den danske landdistriktspolitik
med fokus på det lokale og dets potentiale som rammen for udvikling. Den ramme skal således være med
til at forbedre Sydvestmors’ situation som yderområde. Fra politisk side er der både en national udviklingsstrategi med fokus på vækstcentre som lokomotiver for vækst i Danmark. Samtidig med dette føres
der en anden strategi for udvikling i yderområderne gennem anvendelsen af stedspotentialer. Ud fra en
undring af hvilken udvikling strategien om stedspotentialer skaber, opstilles der i denne rapport følgende
problemformulering:
Hvilken udvikling har projekt “Landsbyen de 7 sogne” skabt i Sydvestmors?
Ud fra ovenstående problemformulering er hensigten med denne rapport at undersøge, hvad der siden
dannelsen af Landsbyen de 7 sogne i 2012 er opnået af udvikling gennem projektet, frem til april 2015,
hvor indsamlingen af empiri vil foregå. I den sammenhæng vil fokus i denne rapport være på de tiltag og
ændringer, som er foretaget gennem projektet, hvad end disse ændringer er af materiel eller ikke-materiel karakter. Dette gøres, fordi begrebet udvikling kan forstås på mange måder, og det kan have mange
forskelligartede betydninger, afhængigt af det emne som udviklingsbegrebet bruges i sammenhæng med
og til at beskrive. Eksempelvis kan dette illustreres gennem forskellen i at anvende udviklingsbegrebet om
selvrealisering hos et individ eller som beskrivende for et områdes økonomiske fremskridt. I begge disse
tilfælde vil udviklingsbegrebet være positivt ladet, i den forstand at der er tale om en bevægelse og forandring mod noget ”bedre” (Johnston, Gregory, Pratt, Watts og Whattmore, 2009; Mackinnon og Cumbers, 2007). Udvikling kan dog også forstås som et mere neutralt ladet begreb, hvor der er tale om en
forandrende proces, hvad enten processen er positiv eller negativ (Potter et al., 2008). I denne rapport
anses udvikling som begreb at være neutralt, idet der i rapporten er et ønske, om at undersøge hvilke
forandringer og ændringer, Landsbyen de 7 sogne har skabt. For at undersøge værdien af udviklingen vil

Side 28 af 104

der i denne rapport derfor lægges vægt på, hvordan forandringerne og ændringerne værdisættes af borgerne i Sydvestmors. Værdisætningen er dermed central, i beskrivelsen af om der er tale om en positiv
eller negativ udviklingsproces i Sydvestmors. Landsbyen de 7 sogne har til formål at imødekomme samfundstendenser, såsom centralisering og urbanisering, der påvirker Sydvestmors negativt gennem blandt
andet affolkning og lukning af faciliteter. Derfor vil Landsbyen de 7 sognes tiltag og værdisætningen af
disse, efterfølgende vurderes i forhold til påvirkningen overfor samfundstendenserne, samt i forhold til
hvilke udfordringer der er forbundet hermed. Dette gøres, for at nuancere besvarelsen af hvilken udvikling
Landsbyen de 7 sogne har skabt, og om denne udvikling kan forventes at fortsætte i et længere perspektiv.
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2.0 Videnskabsteori
I det følgende kapitel vil der være en redegørelse af rapportens position omkring udvikling i de danske
yderområder som genstandsfelt. Kapitlet vil bestå af en beskrivelse af genstandsfeltets kompleksitet, i
forhold til hvordan det kan anskues fra forskellige perspektiver. Dette vil bruges til at argumentere for
rapportens vinkel på genstandsfeltet og den dertilhørende problemformulering. Rapportens valgte vinkel
vil efterfølgende uddybes ved at beskrive de ontologiske og epistemologiske overvejelser, der ligger til
grund for genstandsfeltet og den dertilhørende problemformulering. Dette gøres for at klarlægge rapportens opbygning, samt den dertilhørende metode til bevarelse af problemformulering.
Igennem problemanalysen er det beskrevet, hvordan forskellige processer er med til at skabe de udkantsproblematikker, der opstår i nogle yderområder i Danmark, og som danner baggrunden for denne
rapports genstandsfelt. Genstandsfeltet er således komplekst, fordi det består af mange forskellige elementer og processer, der tilsammen kan anses for at være kausale, påvirke hinanden indbyrdes og derigennem have en selvforstærkende effekt, der ofte benævnes som fænomenet Udkantsdanmark. En sådan kompleksitet betyder samtidig også, at genstandsfeltet kan anskues og undersøges fra mange forskellige vinkler og fagretninger. Dette betyder samtidig også, at en undersøgelse kan anskues ud fra mange
forskellige videnskabelige grundantagelser, og det er derfor nødvendigt at redegøre for hvilken vinkel der
i rapporten vil være på genstandsfeltet (Christensen, 2011).
Denne rapport vil have en kulturgeografisk vinkel på genstandsfeltet, med fokus på det sociale aspekt
i hvordan borgerne i Sydvestmors oplever den udvikling, som projekt Landsbyen de 7 sogne har skabt. I
denne rapport søges der derfor at opnå indsigt i, hvordan lokale borgere oplever og beskriver Landsbyen
de 7 sognes materielle og ikke materielle ændringer, og hvordan disse ændringer værdisættes. Denne
rapport er deraf inspireret af den kritisk teoretiske forståelse af livsverden, hvor udgangspunktet er aktørernes forståelse af sociale fænomener, sådan som de selv oplever dem (Andersen, 2011). Det er denne
forståelse, som efterfølgende vil analyseres og fortolkes, i forhold til hvilken udvikling, der er sket som
følge af Landsbyen de 7 sogne.
Livsverden, som begreb, kan beskrives som den opfattelse af verden, enkelte individer har. Denne
subjektive opfattelse kan gennem koordinering med andre subjektive opfattelser skabe normative fælleskaber, dannet ud fra normer. Koordineringen mod et normativt fællesskab foregår inden for livsverdenen
gennem kommunikation af fælles normer, værdier, mål mm. mod en accept af en fælles verdensopfattelse (Andersen, 2011). I denne rapport arbejdes der dog ligeledes med det perspektiv, at der eksisterer
et system adskilt fra livsverdenen, som påvirker og påvirkes af livsverdenen. Systemet beskrives, ifølge
Andersen (2011), som de anonyme systemmekanismer, i form af markedet og det politisk-administrative
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system, der er skjult for menneskers dagligdag, men som sikrer en koordinering og tilpasning af forskellige
menneskers handlemønstre. Koordineringen af forskellige individers handlinger anses at foregå gennem
blandt andet markedsmekanismer, som bygger på den antagelse, at alle aktører handler rationelt, strategisk og egoistisk i et forsøg på at profitmaksimere eller opnå størst mulig nytteværdi. Samtidigt med dette
foregår der gennem det politisk-administrative system en koordinering og tilpasning af disse individuelt
orienterede handlemønstre gennem regler, love og bureaukrati for at sikre, at der ikke opstår en situation
af kaos og konflikt (Andersen, 2011).
Systemtankegangen er, i denne rapport, inddraget i problemanalysen igennem en redegørelse af,
hvordan forskellige systemmekanismer ligger til grund for undersøgelsens genstandsfelt. Disse systemmekanismer omhandler blandt andet de økonomiske markedskræfter og de politiske beslutninger, som i
denne rapport, bevidst eller ubevidst, anses at skabe en situation, hvor centralisering og urbanisering er
beskrivende for de tendenser, der opstår, når der opstår en bevægelse af økonomisk aktivitet og mennesker mod de større byer i Danmark. Dette skaber modsatrettet en periferiseringsproces i udkanten til
centrene, der medvirker et fald i service og en tendens til, bevidst eller ubevidst, marginalisering af periferien til fordel for centrene.
Mens systembegrebet i denne rapport, gennem problemanalysen, ligger til grund for rapportens problemstilling, er begrebet livsverden i højere grad i fokus i selve undersøgelsen og beskrivelsen af den udvikling som Landsbyen de 7 sogne har skabt i Sydvestmors. Dette gøres, fordi der i denne rapport er en
opfattelse af, at begrebet udvikling både kan opfattes positivt og negativt, afhængigt af hvilken udvikling
der er tale om, og om denne udvikling er ønskværdig. Derfor anses værditilæggelsen af de materielle og
ikke-materielle ændringer, der er foretaget gennem Landsbyen de 7 sogne, at være beskrivende for den
udvikling, der er skabt. Værditillægelsen anses i denne rapport for at være en del af livsverdenen, fordi
værditillægelsen er forstået som værende bestemt af individuelle opfattelser. Derfor vil undersøgelsen i
denne rapport omhandle et deltagerorienteret perspektiv, hvor deltagerne udgør befolkningen i Sydvestmors. Senere i denne rapport anvendes systemtankegangen igen til, at vurdere potentialet for videre udvikling i området, med kobling til den viden og erfaring der er opnået fra deltagerne gennem en undersøgelse af livsverdenen.
Livsverden som genstandsfelt for rapporten betyder, at der i rapporten er valgt en kvalitativ tilgang til
besvarelsen af problemformulering. Den kvalitative tilgang har sit fokus på at komme i dybden med sit
genstandsfelt ved at lægge vægt på meningen eller betydningen af det pågældende fænomen ud fra forskellige aktørers perspektiver (Hay, 2000). I forlængelse af den kvalitative tilgang, er der i rapporten derfor
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valgt at anvende interview som metode. Igennem interviews vil der i rapporten således forsøges at afdække, hvad forskellige respondenter mener, at Landsbyen de 7 sogne har opnået i Sydvestmors.
Ud fra den ovenstående valgte metode betyder dette, at den empiri som, i denne rapport, produceres
vil være kontekstuel på flere forskellige måder. På den ene side kan dette anskues ved, at denne rapport
netop har i sinde at opnå kontekstuel og dybdeborende viden om de enkelte respondenters livsverden fra
et individniveau. På den anden side kommer kontekstualiteten også til udtryk gennem rapportens arbejde
med et casestudie, som i denne rapport er Sydvestmors og det lokale udviklingsprojekt; Landsbyen de 7
sogne. Arbejdet med casestudie skaber netop kontekstuel og detaljeorienteret viden omkring et specifikt
område og problemstilling (Flyvbjerg, 2006).
I denne rapport er der udvalgt en ekstrem case (Flyvbjerg, 2006), som er særligt sigende for udkantsproblematikken. Begrundelsen, for at denne rapports udvalgte case er en ekstremcase, findes i, at Sydvestmors anses at befinde sig i en periferiseringssituation i forhold til Nykøbing Mors, samtidigt med at
Morsø Kommune befinder sig i en periferiseringssituation til de større byer i Danmark. Formålet med at
udvælge en ekstremcase er at opnå specifik viden og information om den udvikling, der opstår, når et
særligt positivt udviklingsprojekt foregår i et særligt hårdt ramt område (Flyvbjerg, 2006). I denne rapport
er der således interesse i at få specifik viden om denne case, for senere at kunne kommentere på hvilke
erfaringer der kan overføres til andre steder, men ikke med henblik på at generalisere på baggrund af
erfaringerne fra dette lokale udviklingsprojekt. Formålet er derfor i denne rapport at producere dybdegående viden om udviklingsprojektet og dets resultater samt et indblik i de lokales livsverden.
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3.0 Teori
I det følgende kapitel vil der være en redegørelse af Sustainable Livelihoods Framework (SLF), fordi denne
understøtter, hvordan udvikling forstås i rapporten, og hvordan denne vil blive undersøgt. Der vil således
være en gennemgang af det udviklingsparadigme, der ligger bag SLF, og som er bestemmende for teoriens
indhold og formål, hvilket efterfølgende vil blive kortlagt. Dette gøres for at argumentere for, hvordan
teorien kan overføres til rapportens genstandsfelt og skal samtidig danne den teoretiske ramme for rapporten. SLF danner således også rammen for, hvordan rapportens interviews er blevet udarbejdet, jf. metodekapitel 5.0.

3.1 Sustainable Livelihoods Framework
SLF er en måde at forstå og skabe udvikling i ulande på og er skabt af Robert Chambers og Gordon Conway
i 1990’erne. Ordet livelihood henviser til de aktiver og evner mennesker har, og som er definerende for
den måde, de lever på (Chambers og Conway, 1991). Livelihood er derfor i denne rapport oversat til levevis, fordi der ved levevis forstås måden at leve på. SLF opstod som en kontrast, til hvordan udviklingspolitikken op gennem 1950'erne havde været. I 1950’erne og 1960’erne blev der satset på at skabe udvikling
i ulandene gennem et fokus på byerne og industri. Ideen med denne udviklingsstrategi var, at der skulle
skabes en trickle down effekt med et top-down perspektiv, så væksten kunne brede sig til de urbane og
rurale områder. Op igennem 1970’erne og 80’erne ændrede strategierne til udvikling sig, idet det ikke
skabte forbedrede levevis i de rurale og urbane områder at satse på økonomisk vækst i byerne alene.
Udviklingen skulle således indbefatte forbedring af sundhed, uddannelse og transport i de rurale og urbane områder. Top-down tilgangen ændrede sig til at være mere bottom-up med private organisationer
som NGOer, der havde et bedre kendskab til de lokale områder. Det var således et fokus på et mere lokalt
niveau, hvor de lokale borgere var omdrejningspunktet for udviklingsstrategien. Paradigmeskiftet i udviklingsstrategien fra 1950’erne til 1980’erne var således udslagsgivende for, hvordan udviklingsstrategien i
ulande blev forstået i 1990’erne, hvor Chambers og Conway udviklede ideen om SLF (Potter et al., 2008).
SLF opstod i 1990’erne som en del af det paradigmeskift, The rural paradigm, der var sket i udviklingsstrategierne. Tilgangen til sustainable livelihood var oprindelig tiltænkt til skabelsen af udvikling i de rurale
områder men blev senere også overført til de urbane områder. Udviklingen skulle ud fra denne tilgang
skabes ved at forstå den fattige del af befolkningens situation med det formål at reducere fattigdommen
i ulandene (Rakodi, 2002). Fattigdom kan ud fra denne tilgang forstås som grupper eller enkelte individer,
som er fattige på grund af en manglende ressource, der ikke gør det muligt for dem at opretholde en
fornuftig levevis. Ressourcerne er i den sammenhæng vigtige, fordi de repræsenterer nogle kompetencer
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og styrker, som danner grundlag for en måde at leve på (Rakodi, 2002). For at kunne reducere fattigdommen i ulandene handler det således om at se på de styrker og kompetencer, som den fattige del af befolkningen besidder, i stedet for at have fokus på de svagheder og problematikker, der var kendetegnet for
måden at betragte fattige på tidligere. Styrkerne og kompetencerne danner således udgangspunkt for
fattige menneskers levevis og har betydning for, hvorvidt der er mulighed for at kunne opretholde eller
forbedre deres levevis (Rakodi, 2002). Styrkerne og kompetencerne er samtidig med til at bestemme, hvor
sårbare personer kan være i forhold til ændringer i deres omgivelser. Disse ændringer kan være med til at
påvirke den levevis, disse mennesker har og samtidig influere på, hvorvidt der er mulighed for, at der kan
skabes udvikling. Mennesker med begrænset kompetencer og styrker kan dermed betragtes som værende sårbare overfor påvirkninger og vil samtidig have sværere ved at komme sig efter disse ændringer.
Formålet med SLF er derfor at skabe bæredygtig levevis, således mennesker har mulighed for at tilpasse
eller imødekomme disse ændringer, samtidig med at deres kompetencer og styrker bevares eller forbedres (Rakodi, 2002).

3.2 DFID-modellen
Sustainable livelihood har igennem tiden været anvendt af forskellige organisationer, hvilket har medført
at selve tilgangen har været anvendt ud fra forskellige udgangspunkter. UK Department of International
Development (DFID) introducerede deres model over SLF i år 1998 (Potter et al., 2008). I denne tilgang
fokuseres der på de dynamiske processer, der er årsager til fattigdom i de urbane og rurale områder med
henblik på at udarbejde eller evaluere udviklingsstrategier, der imødekommer disse (DFID, 1999). Dets
fokus er således på at undersøge de forskellige faktorer, der har betydning for fattigdom og betydning for,
hvorvidt der kan forekomme en reducering af denne. Dette giver således en bedre indsigt i de fattige
menneskers situation samt giver mulighed for at kunne udarbejde mere effektive tiltag til at hjælpe disse
mennesker. Derudover giver tilgangen også mulighed for at kunne evaluere de forskellige udviklingsprojekter i forhold til reducering af fattigdom (Rakodi, 2002). Figur 7. viser, hvordan DFIDs model over SLF er
bygget op.
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Figur 7: Sustainable Livelihoods Framework i forhold til DFID. Kilde: DFID, 1999

Som det ses på figur 7 består DFID-modellen af forskellige kasser, som er med til at beskrive levevis og de
faktorer, der spiller ind på udvikling af en person eller en gruppes levevis. Pilene på figur 7 illustrerer
således, hvordan de forskellige kasser influerer på hinanden. Centralt i DFID-modellen er pentagonet, der
består af fem forskellige kapitaler, som tilsammen er et udtryk for en person eller en gruppes levevis. De
fem kapitaler kommer også til udtryk i SLF, udtrykt som styrker og kompetencer, som er vigtige parametre,
når der er tale om fattigdom og det at skabe udvikling. Kapitalerne spiller sammen og er centrale i forståelsen af udvikling i ulande (DFID, 1999). Begrebet kapital og de fem forskellige typer af kapital vil derfor i
det følgende blive præsenteret og efterfølgende sat i forbindelse med de øvrige kasser i DFID-modellen.

3.2.1 De fem kapitaler
Begrebet kapital anvendes ofte som et synonym for penge, men i forståelsen af ordet penge er ikke blot
det materielle i det papir, der indgår i pengesedler og det metal, der indgår i mønter. Pengesedler og
mønter tillægges også en værdi, der ligger ud over den materielle værdi, og ligeledes kan kapital ses som
noget bredere end et materielt objekt. Kapital er et udtryk for en socialt konstrueret værditillæggelse af
”noget”, og hvor det pågældende ”noget” ikke nødvendigvis behøver at være materielt (Goodwin, 2003;
Johnston et al., 2009). Dette understøtter samtidig også den forståelse af udvikling, som benyttes i denne
rapport. Værditillæggelsen sker blandt andet gennem sociale relationer eksempelvis udtrykt gennem prissætningen af ressourcer, varer, services, arbejdskraft osv. (Johnston et al., 2009). Igennem de sidste ca.
50 år har der i stigende grad været et fokus på at definere kapital som noget bredere end blot tilhørende
økonomien, eksempler på dette kan være politisk kapital eller kulturel kapital. Fælles for de forskellige
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former for kapitaler er dog, at der er tale om puljer, der kan mobiliseres af et individ, en gruppe eller en
institution for at opnå velstand (Johnston et al., 2009).
De fem kapitaler i DFID’s model henviser til forskellige former for aktiver, hvad enten det er penge,
viden, netværk, naturressourcer eller infrastruktur, der kan mobiliseres med det formål at skabe udvikling
mod en bedre og en mere sikker levevis. De fem kapitaler er alle lige vigtige og nødvendige for at opretholde eller forbedre en persons levevis men udgør hver især forskellige dele af en persons livsgrundlag.
Kapitalerne kan anskues som de tilgængelige ”puljer”, der er til rådighed, som kan mobiliseres eller substitueres med hinanden for at opnå en bedre levevis (DFID, 1999).
Økonomiske kapital kan beskrives som den af de fem kapitaler, der er mest alsidig i den forstand, at
denne kapital, til en vis udstrækning, kan omdannes til de øvrige kapitaler. Hvad enten det er gennem
direkte substitution af økonomi for f.eks. infrastruktur eller økonomi for at sikre tilgangen til netværk eller
beslutningsprocesser (DFID, 1999). Økonomisk kapital kan eksemplificeres som de puljer af økonomisk
aktiver, der kan være tilgængelige for enkeltpersoner, grupper mm. Disse kan omfatte opsparinger, pensioner, lånemuligheder eller lignende. Disse kan også være omsat til økonomiske opsparinger i f.eks. smykker og husdyr (Potter et al., 2008; DFID,1999).
Fysisk kapital beskrives også nogle gange som produceret kapital i den forstand, at det omhandler
menneskelige producerede ting, der muliggør, at mennesker kan opnå deres basale behov som adgangen
til vand, energi og sanitet. Samtidigt muliggør den fysiske kapital, at mennesker kan agere mere produktivt
og effektivt, derfor er typiske eksempler på den fysiske kapital infrastruktur og bygninger, og den fysiske
kapital kan også facilitere vidensdeling, hvilket kan understøtte opbygningen af netværk og kompetencer
(Potter et al., 2008; DFID, 1999; Goodwin, 2003).
Naturkapital omfatter ikke-menneskeskabte objekter, der har værdi. Naturkapitalen kan indeholde en
direkte og indirekte værdi. Den direkte værdi kommer til udtryk ved de objekter, der anvendes for eksempel naturressourcer, landarealer, skove osv. Den indirekte naturkapital omhandler de dele af naturen, der
leverer services til mennesker, men er sværere at værdisætte. Eksempler på indirekte naturkapitaler kan
være biodiversitet og atmosfæren, der har en værdi for mennesker, men som er sværere at værdisætte,
end et landareal der kan anvendes til landbrug. Hvad enten der er tale om direkte eller indirekte naturkapitaler, er denne form for kapital, den der leverer de ydelser og services, som er nødvendige for levevis
(Potter et al., 2008; DFID, 1999). Mens fysisk og naturkapital begge er udtryk for forskellige materielle
objekter, der har en værdi for mennesker, er human kapital ikke en materiel type af kapital.
Human kapital henviser til evner, kompetencer, uddannelse, sundhed og andre personlige karakteristika (Potter et al., 2008; Goodwin, 2003). Human kapital kan både midlet til at opnå en bedre levevis,
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men det kan også være målet i sig selv. Eksempelvis kan uddannelse være et primært mål for en bedre
levevis, men uddannelse kan også være midlet til at opnå andre mål eksempelvis bedre sundhed (Potter
et al., 2008; DFID, 1999). Da human kapital beskriver kompetencer og evner, betyder dette, også at der
ikke kan skabes udvikling uden human kapital. Grunden til dette er, at de andre typer af kapitaler ikke kan
mobiliseres mod målet om at skabe udvikling uden viden, evner og kompetencerne til at gøre dette (DFID,
1999).
Social kapital beskrives i DFID-modellen som de samlede sociale ressourcer, som personer kan trække
på gennem relationer til andre. Der er i denne forstand ikke kun fokus på værdien af de konkrete evner
og kompetencer, der kan udveksles igennem netværk og grupper. Social kapital dækker samtidigt over
den værdi, der opstår i netværk og grupper, ofte udtrykt som fællesskaber, der skaber tryghed og reciprocitetsfordele. Social kapital beskriver dermed også værdien af de underliggende elementer i netværk og
grupper, som fælles forventninger og livsværdier der muliggør udvikling (Hayter og Patchell, 2011). Social
kapital kan også beskrive værdien af det, der kan opnås gennem større netværk. Eksempelvis kan der
lægges større pres på institutioner og beslutningstagere, hvis der er et stærkt netværk og en stærk social
kapital. Derfor er social kapital også den af de fem kapitaler i DFID-modellen, der er mest forbundet til
”strukturer og processer”, idet grupper og netværk er med til at skabe disse. Trygheden og de gensidige
reciprocitetsfordele, der opnås gennem en stærk social kapital, påvirker samtidigt de øvrige kapitaler,
eftersom de nedsætter omkostningerne ved at arbejde sammen. Social kapital kan i nogle områder være
målet i sig selv igennem skabelsen af identitet og tilhørsforhold, der kan have stor værdi for individer,
grupper og samfund (DFID, 1999).
En persons levevis og muligheden for at forbedre denne kan således beskrives ud fra de fem kapitaler.
Som det fremgår af DFID-modellen kan kapitalerne blive påvirket negativt eller positivt af forskellige udefrakommende faktorer, hvilket har betydning for, hvorvidt der kan skabes en udvikling. I det følgende vil
de resterende kasser og deres indbyrdes forhold i DFID-modellen blive præsenteret.

3.2.2 Sårbarhed
En persons levevis og udvikling af denne afhænger af, hvorvidt den er sårbar og derved let påvirkelig overfor udefrakommende forstyrrelser. Kassen til venstre for pentagonet består af de udefrakommende tendenser, som kan have betydning for sårbarheden af en persons levevis (DFID, 1999). Disse kan blandt
andet være tidsmæssige tendenser, pludselige forstyrrelser ellers sæsonbestemte ændringer. De kan
være gentagne påvirkninger eller uventede hændelser, og ligeledes være kortvarige eller langvarige, og
de påvirker en persons levevis positivt eller negativt, jf. figur 7 (DFID, 1999; Potter et. al, 2008; Rakodi,
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2002). En persons levevis er sårbar, hvis en persons levevis ikke er i stand til at komme sig efter ændringer,
hvilket vil medføre risiko og usikkerhed for en persons velvære. Denne tilstand i en persons velvære og
levevis har betydning for, hvorvidt der kan opnås en udvikling mod bedre levevis. Hvis en persons levevis
bliver påvirket negativt udefra og bliver skrøbelig, er det nemlig svært at skabe en positiv udvikling, og
personen bliver derfor yderligere sårbar overfor udefrakommende påvirkninger. For at opnå en bæredygtig levevis, som det er hensigten med at bruge DFID-modellen, skal en persons levevis derfor være i stand
til at imødekomme og komme sig efter påvirkning af de udefrakommende faktorer. Det vil sige, at de
samme eller lignende evner og fordele, som fandtes før påvirkningen udefra, også vil forekomme fremover. Det er dog samtidig vigtigt, at der ikke blot ses på en stabilisering af levevis efter en ændring, men
at der også sigtes efter en forbedring af disse (Rakodi, 2002). De elementer, der befinder sig i sårbarhedskassen, har således stor betydning for en persons levevis, og hvorvidt disse kan udvikles. Det kan være
svært for en enkelt person at styre de udefrakommende faktorer, men disse kan påvirkes gennem strukturer og processer, som også har indflydelse på en persons levevis, jf. figur 7 (DFID, 1999; Potter et. al,
2008).

3.2.3 Strukturer og processer
Strukturer og processer, som blandt andet kommer fra politik, institutioner og organisationer, har indflydelse på en persons levevis direkte gennem politiske beslutninger, men også indirekte gennem påvirkning
på de faktorer, som gør en persons levevis sårbart, jf. figur 7. Disse kan forekomme på alle niveauer fra
det lokale til det globale (Rakodi, 2002; DFID, 1999)
Strukturer er de private eller offentlige instanser, som angiver den lovgivning, politik og andre faktorer, der er processerne, og som påvirker borgernes levevis (Rakodi, 2002; DFID, 1999). De institutionelle
strukturer har en betydning for en persons levevis, idet de definerer mulighederne for at omsætte en
kapital til en anden for eksempel i forhold til retten til at sælge en grund som byggegrund og derigennem
opnå finansiel kapital (Rakodi, 2002). Processer er derimod de bagvedliggende faktorer, som er bestemmende for, hvordan strukturer og enkeltpersoner agerer og spiller sammen. Det kunne for eksempel være
den kultur strukturerne udformes i, magtrelationer mellem aktører og de regler, der gør sig gældende.
Processerne har en betydning, fordi de influerer på adgangen til de forskellige kapitaler og værdien af det,
der er adgang til (Rakodi, 2002; DFID, 1999). Et eksempel herpå kunne være værdien af et stykke land,
som blandt andet afhænger af, hvad en person har ret til at bruge jorden til, og hvad personen har lov til
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at dyrke og sælge (DFID, 1999). Strukturer og processer har således en indirekte en betydning for en persons levevis, men de har også betydning for udformning og udbytte af de strategier, der udformes for at
forbedre levevis, jf. figur 7 (Rakodi, 2002).

3.2.4 Strategier
De strategier, der udformes, har til formål at styrke og forbedre de muligheder og valg, som en person
foretager for at nå et mål. Dette kunne være et mål om at forbedre levevis, og disse kan være forskellige
og vil afhænge af udgangspunktet for en persons levevis. Strategierne kunne omhandle adgang til goder
som for eksempel færdigheder (human kapital), penge (finansiel kapital) eller netværk (social kapital).
Adgangen til disse goder/kapitaler har betydning for, hvorvidt der kan ske udvikling, da der er flere muligheder for at skabe udvikling ved adgang til flere forskellige kapitaler, jf. figur 7 (DFID, 1999).
Ud fra strategierne opnås et udbytte, og dette burde defineres af den berørte person selv, da DFIDmodellen bygger på ideen om at skabe udvikling ud fra den lokales principper. Udbyttet skulle gerne være
bæredygtigt og ligge til grund for handling og udvikling. Udbyttet kan omfatte økonomisk eller miljømæssig bæredygtighed, reduceret sårbarhed, større velvære og fødevaresikkerhed, jf. figur 7 (DFID, 1999; Rakodi, 2002).

3.3 Sustainable livelihoods framework i en dansk sammenhæng
SLF er, som tidligere nævnt, udarbejdet til anvendelse i en ulandssammenhæng. Der har traditionelt været
en opdeling mellem udviklingsarbejde og strategier for henholdsvis ulande og ilande, men der er flere
forskere, der taler imod den traditionelle opdeling i Nord og Syd og taler for at nedbryde og lade sig inspirere på tværs af den traditionelle opdeling (McFarlene, 2006). Et af kerneområderne i SLF er netop, at
teorien har fokus på at undersøge kontekstualiteten i udviklingen i undersøgelsesområdet. Udgangspunktet for udvikling vil således være forskelligt afhængigt af konteksten, og i det følgende vil ligheder mellem
udviklingsstrategier i ulands- og ilandskontekst anvendes som argument for denne rapports overførelse
og anvendelse af SLF til undersøgelse og evaluering af udvikling i en dansk kontekst. Ligheden mellem
baggrunden for SLF og den danske strategi om stedspotentialer vil i det følgende blive præsenteret. Efterfølgende vil situationen vedrørende de danske yderområder blive sat ind i DFID-modellen. Overførelsen
af modellen til en dansk kontekst har til formål at beskrive rapportens analyseramme, for at undersøge
udviklingen i et dansk yderområde, og hvordan borgerne i yderområdernes levevis kan blive påvirket af
eksterne tendenser.
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Der er flere ligheder mellem SLF, og den måde udvikling er tænkt på i den danske landdistriktspolitik, jf.
ændringen i landsdistriktspolitikken, som er beskrevet i problemanalysen 1.0. En af grundene, til at SLF og
den danske landdistriktspolitik er sammenlignelige, kan blandt andet forklares ud fra, at begge tilgange
udspringer af de paradigmeskift, der skete i 1990'erne angående udvikling i henholdsvis ulandene og ilandene. Begge tilgange til udvikling har således fokus på, at udvikling skal ske på lokale præmisser, og det
kunne dermed også tyde på, at der er tale om et mere generelt paradigmeskift inden for udviklingsarbejde. SLF er udarbejdet i en ulandskontekst med fokus på at skabe udvikling på de lokales præmisser,
sådan at deres levevis bliver forbedret. Dette kan sammenlignes med, hvordan den nuværende førte landdistriktspolitik i Danmark er udformet. I en dansk kontekst er der således også fokus på det lokale og dets
potentiale i forhold til at skabe udvikling i yderområderne. I dansk sammenhæng er det de stedsbundne
ressourcer ved det specifikke område, og derigennem det lokale engagement, som skal danne grobund
for udviklingen i yderområderne og dermed forbedre borgernes levevis i området. Der tages derved udgangspunkt i de lokale kompetencer og styrker, som både er forbundet med de lokale borgere, men også
hvordan de fysiske omgivelser kan styrke et område. Dette er således sammenligneligt med SLF, hvis udgangspunkt også er at finde på det lokale niveau og med en bottom-up tilgang. SLF i en ulandskontekst
kan samtidig sammenlignes med den danske landdistriktspolitik, idet der i begge tilgange lægges vægt på
en bottom-up metode. Det kommer i en dansk kontekst til udtryk gennem de lokale aktionsgrupper og
LEADER-metoden, hvorved det sikres, at projekterne bliver lokalforankret, fordi borgerne bliver inddraget
under udarbejdelsen og opretholdelsen af projekterne.
Udover at skabe udvikling på de lokales præmisser har SLF til formål at reducere fattigdommen i ulandene. Konteksten for fattigdom er anderledes i en ilands- og en ulandsammenhæng, og forskellen ligger
i, hvordan levevis betragtes i den pågældende kontekst. SLF tager dog udgangspunkt i de lokale borgeres
levevis, og dette begreb kan også overføres til en dansk kontekst, selvom der er forskel på levevis. Begrebet levevis dækker over en måde at leve på, og der vil blot være forskellige udgangspunkter, når udviklingen af levevis skal undersøges. Fælles for de to kontekster er dog, at der bliver lagt vægt på manglende
adgang til ressourcer, materielle såvel som immaterielle, der ellers skulle danne grundlag for deres levevis.
Når der ses på fattigdom i yderområderne, kan det således betragtes som en situation, hvor borgerne ikke
er i stand til at opretholde deres levevis, hvilket på baggrund af problemanalysen kan skyldes nedskæringer i blandt andet offentlige services grundet fraflytning.
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3.4 Modellen i dansk kontekst
I det følgende vil den udvikling, som foregår i de danske yderområder, blive sat ind i DFID-modellen. Dette
gøres for at illustrere den udviklingsstrategi, der foregår i yderområderne, og hvorledes borgerne i disse
områders levevis kan blive påvirket af udefrakommende faktorer. De enkelte kasser i modellen vil således
i det følgende blive forklaret, i forhold til hvordan udviklingen i yderområderne finder sted. Dette vil danne
grundlag for beskrivelsen af rapportens analyseramme, som vil blive præsenteret i det efterfølgende kapitel.
I SLF er formålet at skabe bæredygtig levevis således individet, gruppen eller området kan imødekomme ændringer, uden at det påvirker borgernes levevis negativt, samt at der ved hjælp af en bæredygtig levevis også kan skabes udvikling. Levevis kan ifølge SLF være sårbart, hvis denne bliver udsat for udefrakommende faktorer, herunder tidsmæssige tendenser, pludselige forstyrrelser eller sæsonbestemte
ændringer. De borgere, som bor i yderområderne, kan betragtes som værende sårbare, idet de bliver
påvirket af udefrakommende tendenser, som det ses på figur 8.

Figur 8: DFID i en dansk kontekst. Kilde: Egen model.

De udefrakommende tendenser, som er med til at påvirke sårbarheden af yderområderne, kan blandt
andet anses, som værende urbaniseringen og centraliseringen/periferiseringen, jf. figur 8. Urbaniseringen
medfører en tilflytning til byerne, fordi de unge tager til byerne for at få en uddannelse, hvilket skaber en
fraflytning fra yderområderne. Centraliseringen kommer til udtryk i at services, arbejdspladser og arbejdskraft bliver centraliseret i de større byer, hvorved der opstår en periferiseringsproces i yderområderne,
som føler sig forskelliggjort, som kan lede til en marginalisering af yderområderne i forhold til vækstcentrene og byområderne. Disse udefrakommende tendenser er med til at gøre yderområderne mere sårbare
og medfører derved dårligere forudsætninger for at skabe udvikling i disse områder. Dette påvirker beboerne i yderområdernes levevis og dermed forværres den situation, de befinder sig i.
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De udefrakommende faktorer, der påvirker sårbarheden af borgernes levevis i yderområderne, kan
ifølge SLF, påvirkes gennem strukturer og processer. I en dansk kontekst kan strukturerne betragtes som
offentlige eller private aktører. De offentlige indbefatter blandt andet staten, regionerne og kommunerne,
mens de private kunne være private fonde, jf. figur 8. Strukturerne kan gennem blandt andet politiske
redegørelser og strategier diktere processerne, jf. figur 8, som har betydning for udviklingen i hele Danmark, men også i yderområderne. Processerne kan samtidigt omhandle normer og værdier, som er med
til at bestemme, hvilke af kapitalerne, der burde prioriteres i yderområderne ved at lægge op til, at udvikling skal ske gennem satsning på de stedbundne ressourcer, såsom stærke lokale fællesskaber eller de
naturlige omgivelser.
I en dansk sammenhæng vil definitionerne af de fem kapitaler være de samme som i SLF, da disse ikke
nødvendigvis knytter sig til en ulandskontekst. Der vil dog være forskel, idet der i en ulandssammenhæng
ofte kan være tale om opretholdelse af en basal levevis, mens levevis i en udkantssammenhæng i Danmark
kan anses at have et andet udgangspunkt end en basal levevis. I modellen på figur 8 ses det, at kapitalerne
bliver påvirket af tendenserne i sårbarhedskassen, samt af strukturer og processer, som det er forklaret
ovenfor. I forbindelse med udvikling i yderområderne, igangsættes der udviklingsstrategier, som har fokus
på stedspotentiale, men det formål at skabe forbedringer i borgernes levevis, jf. figur 8. Udviklingsstrategierne skulle, ifølge SLF teorien, gerne føre til styrkelser af kapitalerne på en sådan måde at der er tale om
en selvgenerende og bæredygtig udvikling, og ikke blot en midlertidig forbedring af levevisen.
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4.0 Analyseramme
Denne rapport har til formål at undersøge, hvilken udvikling Landsbyen de 7 sogne har skabt i Sydvestmors. Dette vil blive gjort ved at undersøge ændringen og værditillæggelsen af de fem kapitaler, samt
hvordan dette påvirker robustheden af Sydvestmors. Det følgende kapitel vil således indeholde en gennemgang af rapportens analyseramme. Analyserammen har til formål at illustrere, hvordan problemformuleringen vil blive besvaret.

Figur 9: Analyseramme. Kilde: Egen model.

DFID-modellen, som blev beskrevet i forrige kapitel, vil være med til at danne rammen for denne rapports
analyse, og det vil være kapitalbegrebet, der er i fokus. Dette skyldes, at kapitalerne er et udtryk for de
lokale borgers levevis, og det er dermed ændringerne i kapitalerne som følge af Landsbyen de 7 sogne,
der undersøges, jf. figur 9. Hver af kapitalerne vil blive analyseret, i forhold til hvordan disse er ændret,
samt hvilken værdi ændringen tillægges. Dette gøres, fordi ændringen og værditillæggelsen af denne understøtter denne rapports forståelse for udvikling. Udviklingen af kapitalerne vil blive undersøgt på baggrund af interviews med forskellige respondenter, jf. metodekapitel 5.0, som har tilknytning til Sydvestmors eller Landsbyen de 7 sogne. Dette gøres for at undersøge hvordan de tiltag, som Landsbyen de 7
sogne foretager, værdisættes af respondenterne i området med henblik på at afdække deres livsverdenforståelse for udviklingen.
I analysen vil der være fokus på udviklingen af de fem kapitaler enkeltvis, men også på hvordan kapitalerne påvirker hinanden og kan substitueres med hinanden for at skabe udvikling. For at kunne undersøge udviklingen i Sydvestmors, som følge af projekt Landsbyen de 7 sogne, vil udviklingen af kapitalerne
efterfølgende sættes i forbindelse med de udfordringer, der opleves i Sydvestmors. Disse udfordringer
skabes igennem den urbaniseringsproces og periferiseringsproces, der foregår i Danmark, og som er beskrivende for fænomenet Udkantsdanmark. Disse processer kan på baggrund af SLF beskrives som værende de tendenser, der kan være med til at påvirke levevisen i det pågældende område, og dermed gøre
dem sårbare. På baggrund af dette vil denne rapport således sammenholde ændringerne i kapitalerne, i
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forhold til en vurdering af hvordan Sydvestmors kan imødekomme disse eksterne tendenser, og dermed
gøre områdets levevis mere robust overfor nuværende udfordringer, og om denne robusthed kan bevares
i fremadrettet.
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5.0 Metode - Interview
Dette kapitel vil omhandle den metode, der anvendes i denne rapport til at indsamle empiri til besvarelse
af problemformuleringen. Eftersom denne rapport har til hensigt at undersøge den udvikling, der er sket
i forlængelse af Landsbyen de 7 sogne fra et livsverden-perspektiv, er der i rapporten valgt en kvalitativ
metode. I den forbindelse er interview anvendt som metode, fordi der igennem verbal kommunikation
kan opnås viden om livsverdenen. Interviewene blev foretaget i dagene den 22., 23. og 24. april 2015.
Dette understøtter interview som metode, idet interviewmetodens formål netop er: “at forstå hvordan
individuelle personer oplever og opfatter deres egne liv” (egen oversættelse fra Longhurts, 2010 side 108)
og desuden giver mulighed for at gå i dybden med de involveredes holdninger, følelser og tanker om
projektet (Kitchin og Tate, 2000). Hensigten med denne rapports interviews er dermed at opnå en dybere
forståelse for, hvordan beboerne på Sydvestmors oplever projektet Landsbyen de 7 sogne, og om projektet har påvirket dem og skabt udvikling i området. Interviewene er i den sammenhæng udarbejdet ud fra
denne rapports teoretiske ramme, der har fokus på kapitalerne, og som indgår i SLF. De følgende afsnit
vil omhandle en gennemgang af, hvordan interview som metode i praksis er brugt i denne rapport, samt
hvilke overvejelser der er gjort før og efter udførelsen af interviewene.

5.1 Forberedelse til interview
Til besvarelse af problemformuleringen er der i denne rapport foretaget semistrukturerede interviews.
Dette er gjort på baggrund af et ønske om at opnå viden om hver af de fem kapitaler, der indgår i den
teoretiske ramme, samtidigt med der var mulighed for at anden viden og andre perspektiver, fra respondenternes livsverden, også kunne opnås. De semistrukturerede interviews blev derfor lavet, så der på
forhånd var lavet interviewguides til hver af respondenterne, men hvor der var mulighed for at ændre på
rækkefølgen af spørgsmål, samt tilføje yderligere spørgsmål til det respondenterne havde at sige. Dette
muliggjorde, at der kunne stilles uddybende spørgsmål til respondenternes udtalelser vedrørende kapitalerne, som ikke på forhånd var indtænkt i interviewguidene.

5.1.1 Respondenter
I denne rapport blev respondenterne udvalgt ud fra et kriterium om, at respondenterne var bosat i Sydvestmors, havde tilknytning til området og/eller kendte til projektet Landsbyen de 7 sogne. Foruden dette
kriterium blev respondenterne udvalgt efter et princip om at afdække forskellige borgere i Sydvestmors
kendskab og tilknytning til Landsbyen de 7 sogne. Derfor blev der overordnet fokuseret på at interviewe
respondenter, der enten havde et indgående kendskab til Landsbyen de 7 sogne igennem deres arbejde
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med projektet eller i mindre grad var involveret i projektet men alligevel, igennem deres bopæl eller arbejde, var tilknyttet til Sydvestmors og derved blev påvirket af Landsbyen de 7 sognes tiltag. Dette blev
gjort for at forstå baggrund, resultater og holdninger til projektet fra forskellige synsvinkler, afhængigt af
hvor tæt personerne var på selve projektudviklingen. Nedenstående tabel, jf. figur 10, viser en oversigt
over de 7 respondenter samt deres tilknytning til Sydvestmors og forbindelse til Landsbyen de 7 sogne.
Respondent

Relation til Landsbyen de 7 sogne

”Indefra”
Poul Erik Olsen

Er bosat i Nykøbing Mors men kommer oprindeligt fra København. Tidligere fagdirektør i Morsø Kommune, i forbindelse med skoler, børn og familie samt kultur. Han er for 5 år siden gået på pension og har i 3 år været
en del af styregruppen inden for Landsbyen de 7 sogne. Her fungerer han
som frivillig projektkoordinator, fundraiser og rådgiver for Landsbyen de 7
sogne.

Chresten Søndergaard

Er bosat i Sydvestmors og er pensioneret landmand. Derudover har han
været meget aktivt indenfor foreningslivet, hvor han blandt andet har været formand for idrætsforeningen i Hvidbjerg. Han har samtidig også lavet
meget frivilligt arbejde i området. Søndergaard betegner sig selv som ressourceperson i Landsbyen de 7 sogne og er desuden en af hovedmændene
bag projektet.

Ann-Sophie Øberg

Er bosat i Nykøbing og har arbejdet i Morsø Kommune som byplanlægger
i 6,5 år. Har i en periode arbejdet i Thisted Kommune men er på nuværende tidspunkt kommet tilbage til Morsø Kommune, hvor hun arbejder
med landdistriktsudvikling. Øbergs relation til projektet er igennem hendes funktion som kommunemedarbejder, hvor hun blandt andet fungerer
som rådgiver og mellemled imellem kommunen og Landsbyen de 7 sogne.
Hun har indirekte været involveret i Landsbyen de 7 sogne siden 2010, ved
at hun deltog i et projekt, der senere var startskuddet til Landsbyen de 7
sogne.

”Udefra”
Benedicte Tønsberg

Er bosat i Karby og har været sognepræst i 23,5 år for Karby, Tæbring og
Rakkeby. For 2 år siden er der sket en omstrukturering af embederne, der

Side 48 af 104

gør, at hun nu 50 procent af arbejdstiden er med til at dække et pastorat,
der også inkluderer Hvidbjerg, Agerø og Redsted. De øvrige 50 procent af
tiden er Tønsberg tilknyttet Aalborg Stift. Hun har ikke en direkte forbindelse til Landsbyen de 7 sogne men er relateret til projektet, ved at hun
arbejder og bor i Sydvestmors.
Brita Mogensen

Har boet i Sydvestmors i 18 år og har tidligere været bosat forskellige steder i Danmark, blandt andet i København. Hun var formand for den gamle
brugsforening, og på nuværende tidspunkt er hun udlejer af lokalerne i
den gamle friskole i Karby. Dette er under omdannelse til Karby Kuber,
hvorved hun har en relation til Landsbyen de 7 sogne.

Jesper Veng

Er bosat i Hvidbjerg men er oprindeligt opvokset i Karby. Han arbejder ved
Sydvestmors Kultur og Fritidscenter, som er lokaliseret i Hvidbjerg. Dette
er et center, som består af idrætshaller, mødelokaler, forsamlingshus og
cafeteria. Veng har ikke en direkte forbindelse til Landsbyen de 7 sogne
men er relateret til projektet, ved at han arbejder og bor i Sydvestmors.

Karina Thøgersen

Er bosat uden for det område Landsbyen de 7 sogne dækker men kommer
oprindeligt fra Mors. Hun har arbejdet i den tidligere friskole i Karby som
lærer og er flyttet med til Sydvestmors Friskole efter, at den blev oprettet.
Her er hun ansat som lærer, men skal efter sommerferien være leder af
friskolen. Thøgersen har ikke en direkte forbindelse til Landsbyen de 7
sogne men er relateret til projektet, ved at hun arbejder i Sydvestmors.

Figur 10: Tabel over respondenter. Kilde: Interviews.

Den ene gruppe af respondenter repræsenterede projektet “indefra” set fra et planlægnings- og beslutningsperspektiv. Det vil sige, at denne gruppe repræsenterede personer, der har været med til at opstarte,
udvikle og gennemføre projektet til det stadie projektet er på nuværende tidspunkt. Disse personer forventedes at kunne bidrage med viden omkring de bagvedliggende tanker og visioner med projektet, samt
hvordan forløbet havde været i praksis, og hvordan status for projektet var set fra et organisatorisk syn.
Den anden gruppe af respondenter repræsenterede projektet set “udefra” i forhold til at blive påvirket
af projektet, fordi de boede og/eller arbejdede i Sydvestmors. Disse personer kunne være inddraget i
planlægnings- og beslutningsfaser igennem eksempelvis borgermøder. Personerne var dog ikke nødvendigvis inddraget men indgik stadigvæk på den en eller anden måde i lokalsamfundet, fordi de enten boede
i området, benyttede faciliteterne fra projektet eller havde anden tilknytning til området. Målet med
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denne gruppe af personer var at opnå indsigt i, hvilken værdi projektet blev tillagt, og hvad der havde
ændret sig i lokalområdet gennem projektforløbet. Denne gruppe af respondenter var valgt, fordi de i
kraft af deres positioner i lokalsamfundet forventedes at have en indsigt i Sydvestmors.
Ud fra ovenstående kriterier blev der fundet respondenter indenfor de forskellige kriterier, og disse
blev kontaktet pr. mail. Interviewene blev arrangeret således, at interviews med de respondenter, der
havde et indgående kendskab til Landsbyen de 7 sogne blev foretaget først, fordi der så var mulighed for
at opnå yderligere viden om Landsbyen de 7 sogne og bruge denne viden i de øvrige interviews. Formålet
hermed var, at kunne sammenligne de udtalelser som respondenterne, med indgående kendskab til
Landsbyen de 7 sogne, kom med omkring projektets resultater, med den oplevelse de øvrige respondenter havde af projektets resultater og den udvikling, der var skabt.

5.1.2 Interviewguide
Da denne rapport har til hensigt at undersøge den udvikling, der er skabt ud fra de fem kapitaler, jf. teorikapitlet 3.0, blev interviewguidene sammensat på en sådan måde, at der indgik spørgsmål, som sikrede,
at der kunne opnås viden om hver af de fem kapitaler. Eksempler på interviewguides til begge respondent
typer er vedlagt som bilag 1 og bilag 2. Interviewguidene er opbygget af emner, hovedspørgsmål og underspørgsmål for at skabe overblik. Emnerne er de fem kapitaler eller andre emner, som eksempelvis
beskrivelse af respondenten. I hovedspørgsmålene bliver der spurgt ind til de informationer, der ønskes
svar på igennem interviewene. Underspørgsmålene er tænkt som hjælpespørgsmål til at opnå yderligere
viden indenfor hovedspørgsmålene og deraf emnerne. Emnerne, hvortil der ønskes viden, som kan overføres og tolkes som ændringer i de fem kapitaler, er stillet som spørgsmål, der indeholder ord, som er
beskrivende for den pågældende kapital. Det vil sige, at de enkelte kapitalers navne ikke er anvendt i
spørgsmålene. Dette er gjort for at opnå størst mulig fælles forståelse mellem interviewer og respondent
om de ord, der bliver anvendt i interviewet. De ord, der bliver brugt som erstatning for de forskellige
kapitaler, er valgt ud fra den teoretiske definition af kapitalerne, jf. teorikapitlet 3.0.
Interviewguidene ligner hinanden, men der er foretaget justeringer for at tilpasse spørgsmål og emner, i forhold til respondenternes kendskab og tilknytning til Landsbyen de 7 sogne. Der var på forhånd
forberedt og færdiggjort interviewguides til den gruppe af respondenter, der har et indgående kendskab
til Landsbyen de 7 sogne, mens de øvrige interviewguides er færdiggjort løbende i interviewprocessen.
Denne fremgangsmåde er anvendt for at sikre, at nye erfaringer og viden, opnået gennem de første interviews, kunne inddrages i de senere interviews. Samtidigt har dette også muliggjort at erfaringer omkring
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struktur af interviewguides, formulering af spørgsmål og selve interviewformen kunne revideres og udvikles løbende. Interviewguidene er bygget op, så der først kommer en beskrivelse af denne rapport, for
at give respondenten viden om baggrunden for interviewet, og hvorfor de er udvalgt som respondenter.
I forlængelse heraf forekommer en række spørgsmål om respondenterne og deres erhverv, tilknytning til
foreninger og lignende, hvilket skal danne baggrund for en forståelse af dem og deres udtalelser. Spørgsmålene i interviewguidene er struktureret, således at der først stilles overordnede åbne hovedspørgsmål
omkring det umiddelbare kendskab til Landsbyen de 7 sogne fra respondenten og herefter Landsbyen de
7 sognes resultater. Denne opbygning af spørgsmål er valgt for at opnå indblik i respondentens umiddelbare kendskab og indtryk af Landsbyen de 7 sogne, uden at have påvirket respondenten gennem besvarelsen af de øvrige spørgsmål i interviewguiden. I forlængelse heraf er stillet mere specifikke spørgsmål
om Landsbyen de 7 sognes resultater i forhold til ændringen af de fem kapitaler, og hvilken værdi disse
ændringer har for respondenten. Igennem udarbejdelsen af interviewguidene er der gjort nogle overvejelser omkring udformningen af de stillede spørgsmål. Spørgsmålene i interviewguidene er lavet åbne for
at give mulighed for en bred besvarelse med henblik på at opnå dybdegående viden gennem respondenternes besvarelser, så respondenterne bruger egne formuleringer. Alle spørgsmål er desuden stillet, så de
enten ligger op til respondentens personlige vurdering af den udvikling, der er sket, eller respondentens
vurdering af hvordan den generelle opfattelse af udviklingen er blandt borgerne i området.

5.2 Efterbearbejdning af interviews
Som dokumentation af interviewene, og som grundlag for den videre bearbejdelse, blev alle interviewene
optaget efter godkendelse fra respondenterne. Lydoptagelserne af interviewene, som er vedlagt på cd,
dannede således baggrunden for den efterfølgende transskription, kodning, inddeling og analyse.
Transskriptionen af interviewene er udført, så respondentens egne ord og formuleringer så vidt muligt
er skrevet ned, som det blev sagt. Ved overførsel af talesprog til skriftsprog har det i visse passager været
nødvendigt at foretage fortolkende oversættelser af respondenternes udtalelser. Dette er gjort, fordi der
har været fokus på meningen af respondenternes udtalelser og ikke på sproget og den måde, de sagde
tingene på. Udtalelserne er blandt andet tilpasset i sætninger, hvor respondenten ikke færdiggjorde den
fulde sætning, eller steder hvor respondenten gentog sig selv flere gange. Transskriptionsprocessen er
derved allerede starten på en fortolkende proces af respondenternes udtalelser, og alt arbejdet med
transskriptionerne og den efterfølgende behandling er derfor det indledende led i analysen, som derved
også er en fortolkende proces.

Side 51 af 104

Transskriptionerne har dannet baggrund for en begrebsstyret kodning af interviewene, hvilket betyder, at der før arbejdet med transskriptionerne var fastlagt koder ud fra teorien (Kvale og Brinkmann,
2009). Denne kodning skulle bruges til at udvælge de passager fra interviewene, der kunne anvendes i
analysen og til besvarelsen af problemformuleringen. Kodningen bestod derfor i at finde de passager, hvor
respondenterne kom med information, der kunne sige noget om de fem kapitalerne, jf. teorikapitlet 3.0.
De udvalgte passager, for hver respondent, blev efterfølgende inddelt efter 3 spørgsmål;
1. Hvordan var kapitalen før projektet?
2. Hvordan har kapitalen ændret sig som følge af projektet?
3. Hvad er værdien af ændringen på kapitalen?
På baggrund af de kodede passager og inddeling af disse, blev der lavet et resume af hver respondents
udtalelser til de enkelte kapitaler. Disse resumeer dannede baggrund for analysen, hvor de forskellige
respondenters udtalelser i forhold til kapitalerne er blevet holdt op overfor hinanden. Dette er gjort med
henblik på at kunne svare på hvilken udvikling, der er sket indenfor de forskellige kapitaler som følge af
Landsbyen de 7 sogne.
For at validere tolkningen af interviewene er der foretaget en medlemsvalidering. Dette beskrives
ifølge Kvale og Brinkmann, som det, at respondenten tager stilling til forskerens fortolkninger (Kvale og
Brinkmann, 2009). Dette er foretaget, ved at resumeerne af de fem kapitaler blev sendt til hver af respondenterne, så de fik mulighed for at godkende fortolkningen af deres udtalelser, samt komme med uddybende bemærkninger eller korrektioner til resumeerne, resumeerne er vedlagt på cd.

Side 52 af 104

6.0 Analyse af de fem kapitaler
I det følgende kapitel vil der være en analyse af de fem kapitaler, i forhold til hvordan disse har udviklet
sig i forbindelse med Landsbyen de 7 sogne. Dette gøres ud fra respondenternes opfattelse af ændringerne, og hvordan disse bliver værdisat af respondenterne. Det følgende kapitel vil først være bygget op
med en analyse af hver kapital, hvor der også er fokus på de indbyrdes relationer mellem kapitalerne.
Inden for hvert afsnit vil der være en inddeling af temaer. Disse temaer vil afspejler de spørgsmål, som i
forbindelse med rapporten blev stillet respondenterne, men der vil også inddrages elementer, der ikke på
forhånd var kendskab til, men som efter udførelsen af interviewene blev fundet relevante at inddrage i
analysen. Disse temaer vil sættes i sammenhæng med rapportens teoretiske forståelse af kapitlerne, og
hvordan ændringen i kapitalerne kan være med til at påvirke kapitlerne indbyrdes. Dette gøres for til sidst
at kunne konkludere, hvilken udvikling Landsbyen de 7 sogne har skabt i Sydvestmors set ud fra rapportens teoretiske ramme. Udviklingen i kapitalerne vil efterfølgende sættes i sammenhæng med de udfordringer Sydvestmors står overfor, og som kan påvirke robustheden. Derudover vil der være en vurdering
af, hvorvidt det er muligt at opretholde denne nye tilstand i Sydvestmors.

6.1 Human kapital
Human kapital kan ud fra et teoretisk perspektiv forstås som en ikke-materiel værdi, der henviser til de
evner, kompetencer eller erfaringer som en enkeltperson eller gruppe kan have eller få forbedret. Den
humane kapital er vigtig, fordi denne danner grundlag for, at der kan skabes udvikling. Igennem interviewene blev respondenterne spurgt ind til, hvilke kompetencer der var nødvendige for Landsbyen de 7
sogne, og om det havde været nødvendigt med hjælp udefra. I det følgende afsnit vil disse temaer blive
belyst på baggrund af respondenternes svar.

6.1.1 Frivillighed i Sydvestmors
Igennem interviewene blev det af respondenterne påpeget, at frivillighed var en kompetence for området. Frivillighed kan tolkes som værende en human kapital i form af en kompetence, fordi denne kan være
grobund for at et projekt kan påbegyndes og gennemføres og dermed være med til at skabe udvikling.
Før Landsbyen de 7 sogne blev etableret, eksisterede der allerede en stor grad af frivillighed blandt de
lokale borgere i Sydvestmors (Olsen, Veng og Tønsberg). Den frivillige arbejdskraft, mener Olsen og Veng,
eksempelvis allerede kom til udtryk, da der før Landsbyen de 7 sogne kørte et projekt omkring to nye
idrætshaller, som skulle bygges, jf. figur 11. Derudover påpegede Veng, at der også lå et arbejde blandt
borgerne i forhold til at få skaffet penge til at få gennemført oprettelsen af de to idrætshaller. Både Olsen
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og Veng mener, at frivilligheden er et kendetegn for Sydvestmors, og Olsen påpeger, at dette ikke kun
kom til udtryk i arbejdet med idrætshallerne. Igennem projektet med idrætshallerne udgjorde frivilligheden dog en vigtig kompetence for realiseringen af projektet både i form af fysisk arbejdskraft og til at
skaffe penge (Søndergaard, Olsen og Veng). Realiseringen af projektet kan i den sammenhæng tolkes som
værende et udtryk for udvikling i området, fordi der blev skabt fysiske forbedringer. Der kan samtidig
argumenteres for, at den humane kapital, i form af frivilligt arbejdskraft, medførte en ændring i den fysiske kapital. Dette skyldes, at den frivillige arbejdskraft var med til at realisere hallerne, som er et udtryk
for menneskeskabte objekter, og som er kendetegnet for den fysiske kapital.

Figur 11: Idrætshal i Sydvestmors Kultur og Fritidscenter. Kilde: Eget billede.

Efter at Landsbyen de 7 sogne er blevet etableret, er der sket en ændring i den allerede eksisterende
humane kapital i Sydvestmors (Olsen og Veng). Dette udtrykkes, ved at frivilligheden er blevet organiseret
og samlet. Ifølge Olsen var der ved projektets start og oprettelsen af styregruppen, sket en samling af de
forskellige aktører og deres kompetencer samt evner, og dermed blevet koordineret en samlet indsats
mod at skabe udvikling i Sydvestmors. Dette er blandt andet kommet til udtryk, da Landsbyen de 7 sogne
stod for omdannelsen af den tidligere Hvidbjerg Skole, som blev nedlagt, og hvor de frivilliges arbejdskraft
blev organiseret og dermed styrkede den fysiske kapital, jf. figur 12. Formålet med styregruppen har således været at organisere frivilligheden og samtidig prioritere indsatsen, idet projektet bygger på samarbejdet mellem forskellige borgerforeninger. Ifølge Veng er der efter Landsbyen de 7 sogne kommet flere
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frivillige, hvilket kunne indikere at med organisering af den frivillige arbejdskraft, er lysten til at lave frivilligt arbejde steget i Sydvestmors.

Figur 12: Maling af Kernehuset ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Kilde: Søndergaard, ukendt årstal.

Organiseringen af den frivillige arbejdskraft er også en økonomisk gevinst for Sydvestmors Kultur og Fritidscenter og Friskolen (Veng og Thøgersen). For Veng har det en betydning, at de frivillige for eksempel
hjælper med at gøre rent efter arrangementer, så der ikke skal bruges penge på rengøringspersonale. Han
fortæller desuden, at Landsbyen de 7 sogne har oprettet grupper som for eksempel pedelgruppen, der
består af frivillige fordelt på fire hold. Denne gruppes opgave er blandt andet at ordne praktiske ting på
Sydvestmors Friskole, såsom at klippe hækken eller at slå græsset. Dette har, ifølge Thøgersen, betydning
for friskolen, fordi der ikke er ansat nogen pedel, og dermed kan den frivillige arbejdskraft ordne ting,
uden at det kommer til at koste for mange penge. I dette tilfælde har udviklingen i den humane kapital
således betydning for den økonomiske kapital, idet institutionerne i Sydvestmors kan spare penge ved at
have gratis arbejdskraft. Gennem den frivillige arbejdskraft kan institutionerne i Hvidbjerg således spare
på de omkostninger, der er forbundet med driften, og dermed gøre de økonomiske puljer, som er til rådighed, større. Besparelsen ved driften giver således mulighed for, at der kan investeres i andre tiltag, som
kan skabe udvikling for institutionerne. Derudover kan besparelsen samtidig også være med til at sikre, at
institutionerne stadig kan bevares.
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6.1.2 Eksterne kompetencer til Landsbyen de 7 sogne
Igennem interview med respondenterne blev det påpeget, at der under oprettelsen af Landsbyen de 7
sogne, samt efter etableringen, blev inddraget eksterne personer med ny viden. Dette kan tolkes som et
udtryk for en human kapital, som er blevet overført til Landsbyen de 7 sogne, og som dermed har muliggjort eksistensen af Landsbyen de 7 sogne, men samtidig også har skabt grobund for udvikling.
Ved igangsætning af Landsbyen de 7 sogne blev blandt andet Jørgen Møller fra Aalborg Universitet
inddraget, og han holdt et foredrag omkring strategisk tilpasning og en anden måde at tænke udvikling på
(Olsen). Dette var med til at danne grobund for Landsbyen de 7 sogne, og der foregik således en videregivelse af Jørgen Møllers viden og kompetence om lokal udvikling til borgerne i området (Olsen og Søndergaard). Desuden blev der afholdt et landskabsstrategisk planlægningsmøde i 2011 af Øberg, hvor Jørgen
Møller også deltog, og hvor der blev videregivet vigtige kompetencer fra andre universiteter herunder
Aalborg, København og Odense til den lokale befolkning. Dette var med til at hjælpe befolkningen med at
formulere, hvad det unikke og særlige ved området var (Tønsberg).
Derudover har Landsbyen de 7 sogne også inddraget ekstern human kapital i form af Olsen til styregruppen. Ifølge Olsen manglede styregruppen en projektkoordinator, hvilket de har fået igennem hans
deltagelse. Dette har ifølge ham, styrket styregruppens kompetencer i forhold til at kunne søge fonde, og
samtidig drage på den erfaring han har fra sin tid i Morsø Kommune, hvilket Søndergaard bakker op om.
Han nævner, at styregruppen tidligere havde en professionel fundraiser tilknyttet, og at Olsen erstattede
vedkommende, hvilket var økonomisk positivt, fordi han bidrager med gratis arbejdskraft. Olsens tid i
kommunen har givet ham nogle kompetencer og evner, som har gjort det muligt for ham at være vejledende for styregruppens arbejde, og samtidige kunne bruge hans netværk. Tilføjelsen af Olsens humane
kapital til styregruppen har ifølge ham selv gjort den mere professionelt og mere effektiv, og dermed
styrket den humane kapital inden for styregruppen. Der kan samtidig argumenters for, at styrkelsen i den
humane kapital også har styrket den økonomiske kapital, fordi styregruppen har formået at tiltrække økonomiske midler til Landsbyen de 7 sogne. Dette har dermed medført, at der er en større økonomisk pulje
til rådighed inden for Landsbyen de 7 sogne, som kan bruges til at sætte yderligere projekter i gang, og
dermed skabe udviklingen i Sydvestmors. Den styrkede humane kapital har samtidig også givet mulighed
for, at den økonomiske kapital kan styrkes yderligere, idet det er blevet nemmere at søge fondsmidler og
dermed skabe en større økonomisk pulje inden for Landsbyen de 7 sogne. Dette skaber potentiale for
videreudvikling i fremtiden, ved at det for eksempel er muligt at påvirke den fysiske kapital på baggrund
af den økonomiske pulje.

Side 56 af 104

Udover tilføjelsen af human kapital til styregruppen, i form af Olsens kompetencer, har Landsbyen de
7 sogne også inddraget Øberg, der repræsenterer Morsø Kommune. I den anledning har Øberg udarbejdet
rapporten; Strategisk tilpasning i Landsbyen de 7 sogne (2014), der ifølge Olsen har systematiseret og
professionaliseret projekt Landsbyen de 7 sogne. Det har været med til at få skabt en fælles forståelse af
området og en strategi for området. Denne tilføjelse af human kapital har givet styregruppen mere indsigt
i området kvaliteter. Ifølge Øberg har hun også fungeret som konsulent for projektet og samtidigt bidraget
med kompetencer i forhold til at være facilitator for ideer, holde oplæg og være ordstyrer i diskussioner.
Ifølge Søndergaard har det også været vigtigt, at få Øberg ind over projektet, fordi styregruppen manglede
kompetencerne til at kunne finde rundt i lovgivningen. Dermed sikrer Øberg, at de overholder reglerne,
mens det samtidig også giver dem mulighed for at kunne benytte sig af kendskabet til regler, så der kan
sættes andre projekter i gang (Søndergaard). Øberg har desuden forsøgt at vejlede styregruppen til at
tage mere strategisk beslutninger. Øberg har således bidraget med evner og kompetencer til at understøtte styregruppens arbejde og ideer, samt styrket dens humane kapital, således de selv tager beslutningerne på et velovervejet grundlag (Øberg). Øberg har dermed forsøgt at videregive kompetencer, men
hun mener samtidig også, at styregruppen ikke er så gode til at videregive de tilførte kompetencer til dem,
som ikke har været i direkte samarbejde med kommunen. Øberg og Søndergaard fremhæver begge værdien af, at have en fast kontaktpersonen fra kommunen i forhold til Landsbyen de 7 sogne, fordi processen
mellem kommune og borgere er blevet hurtigere og nemmere.
Dette samarbejde mellem kommunen og Landsbyen de 7 sogne har været vigtigt for Søndergaard,
fordi dette giver mulighed for et større spillerum, da kommunen har tillid til, hvad der fortages i Landsbyen
de 7 sogne. Her nævner han blandt andet et eksempel, hvor der ude i området blev givet 1,5 mio. som
kompensation for, at der kunne placeres vindmøller. Der fik Landsbyen de 7 sogne i samarbejde med
naboborgerforeningerne lov til selv at forvalte, hvordan disse penge skulle bruges. Dette gav ifølge ham
en fordel for kommunen, da de slap for at skulle vælge blandt forskellige forslag som borgerforeningerne
kom med.
Ifølge Olsen har projektet dog bevæget sig over i en ny fase, hvor der er behov for kommunens kompetencer til at håndtere de mere fysiske anlægsprojekter. Projektet har således ifølge Olsen fået tilføjet
human kapital, men der er også i fremtiden behov for ny human kapital for at køre projektet videre. Dette
understøtter Øberg, idet hun tror, at kommunen højst sandsynligt fremover vil skulle have førertrøjen på
i forhold til udførelsen af de fysiske planer, fordi de besidder kompetencer i forhold til anlægspraktiske
ting, forvaltning af økonomien, samt indsigt i den nuværende lovgivning. Den eksterne humane kapital fra
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kommunen til Landsbyen de 7 sogne har således også en relation til den fysiske kapital, fordi kommunen
sætter rammerne for, at der kan ske en styrkelse af den fysiske kapital i Sydvestmors.

6.2 Social kapital
Social kapital kan ud fra et teoretisk perspektiv forstås som en ikke materiel værdi, der henviser til de
fordele, som ligger i at have et fællesskab. Den sociale kapital udtryk i et fællesskab muliggør også, at der
kan skabes udvikling, fordi fællesskabet har samme forventninger og livsværdier og dermed kan skabe en
fælles indsats mod et fælles mål. Værdien af den sociale kapital kan også være, at der sker en styrkelse af
identiteten og tilhørsforholdet, hvilket kan have stor værdi for individer, grupper og samfundet. I interviewene blev respondenterne spurgt ind til fællesskabet og identiteten, samt hvilken betydning Landsbyen de 7 sogne havde i forhold til disse. Disse vil således indgå som temaer i det følgende afsnit og vil
blive belyst ud fra respondenternes svar.

6.2.1 Fællesskab
De adspurgte respondenter fastslog i interviewene, at fællesskabet har en stor betydning for området,
fordi det giver livsglæde og netværk. I en teoretisk forståelse er netværk og fællesskab vigtigt i forhold til
at kunne samarbejde om hvilken udvikling, beboerne ønsker, at der skal ske i området og i forhold til at
skabe denne udvikling.
Før Landsbyen de 7 sogne blev fællesskabet i området styrket, som følge af at kommunens lukkede
offentlige institutioner. Dette kunne skyldes, at lukningen af offentlige institutioner medførte, at borgerne
er blevet nødt til at stå sammen og kæmpe (Mogensen). Kommunens lukning af skolen i Hvidbjerg var en
af de hændelser, som skabte et fællesskab mellem borgerne i området (Olsen). Dette skyldes, at borgerne
i området ønskede at købe og bevare idrætshallen, men ikke følte at de fik hjælp af kommunen under
denne proces. Borgerne var derfor nødt til selv at tage ansvar og stå sammen i arbejdet med at renovere
hallen og bygge endnu en hal til. Fællesskabet og det sammenhold, der var knyttet til arbejdet med hallerne, kom til udtryk i den frivillighed, der var blandt borgerne til at få realiseret projektet. Arbejdskraften
heri blev estimeret til at svare til 3 millioner kr. arbejdskraft fra frivillige. Derudover lå der også et arbejde
blandt borgerne til at få skaffet penge til at få gennemført arbejdet med hallerne (Veng). Det fællesskab,
som blev skabt i forbindelse med modstanden mod kommunen og lysten til at opkøbe hallen og bygge til,
dannede baggrund for dannelsen af projekt Landsbyen de 7 sogne. Der var således et godt grundlag for
opstart af projekt Landsbyen de 7 sogne, fordi borgerne var vant til at samarbejde (Olsen). Ud fra rapportens teoretiske forståelse af social kapital kan modstanden mod kommunen ses som et fællesskab, hvor
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sammenhold var med til at realisere opkøb og bevarelse af hallen, fordi der var et fælles mål. Fællesskabet
og sammenholdet var således med til, at der kunne skabes udvikling, i form af at der blev bygget til.
Fællesskabet i området eksisterede også før Landsbyen de 7 sogne blev startet op og før modstanden
mod kommunen begyndte. Dette fællesskab kom blandt andet til udtryk gennem foreningslivet, hvor borgere med fælles interesser mødtes (Olsen, Mogensen og Tønsberg). Dette kom især til udtryk i form af
idrætsforeningen, som altid har spillet en vigtig rolle i forhold til at skabe fællesskab blandt beboerne i
området (Olsen og Mogensen). Det kendetegnede ved fællesskabet før Landsbyen de 7 sogne var således,
at det var grupperet efter beboernes interesser. Som følge af Landsbyen de 7 sogne er der skabt et fællesskab på tværs af de forskellige foreninger, hvilket kan ses ud fra, at foreningerne nu i større grad arbejder sammen (Tønsberg). Tønsberg eksemplificerer dette, ved at skytteforeningen og kirken nu er begyndt
at samarbejde, hvilket de ikke gjorde før i tiden. Søndergaard understreger også Landsbyen de 7 sognes
rolle i forhold til at skabe større fællesskaber, med at de borgerforeninger, som før konkurrerede, nu er
begyndt at arbejde sammen i Landsbyen de 7 sogne. Han fortæller desuden, at de fællesskaber, som før
eksisterede i forhold til interessegrupper, nu i højere grad er blandet sammen. Dette skyldes for eksempel
samlingen af børnehave, skole og idrætsforening, fordi forældrene på tværs af egne interesser nu mødes
der i forbindelse med børnenes aktiviteter.
Ud over fællesskabet i de enkelte foreninger var fællesskabet før projekt Landsbyen de 7 sogne også
kendetegnet ved at være koncentreret omkring de enkelte landsbyer. Dette understøttes også af, at landsbyerne før projekt Landsbyen de 7 sogne havde et rivaliserende forhold til hinanden og konkurrerede mod
hinanden (Øberg og Mogensen). Tønsberg oplevede den usynlige grænse mellem landsbyerne og sognene
gennem sit arbejde som præst i området. Hun mener, at sognebevidstheden har været meget tydelig, i
og med at borgerne altid kom i den kirke, hvor deres familie var døbt og begravet, og at det var svært at
bryde denne grænse og benytte en anden kirke. Der har også været en tydelig opdeling mellem sognene,
hvilket kom til udtryk ved kirkekoncerter og kirkeblade samt grænsen mellem hvilken skole, der benyttede
hvilken kirke til for eksempel konfirmationer. Fællesskaberne i området har således eksisteret før Landsbyen de 7 sogne men var fordelt i de enkelte landsbyer og sogne og i de forskellige foreninger.
Projekt Landsbyen de 7 sogne har medført, at der er sket en styrkelse af fællesskabet på tværs af
landsbyerne til fordel for den konkurrence, der før eksisterede (Veng, Mogensen og Tønsberg). Det styrkede fællesskab mellem landsbyerne kommer blandt andet til udtryk i, at de gamle sognegrænser er under
nedbrydning (Tønsberg). Tønsberg fortæller, at sognene nu er lagt sammen til et fælles pastorat med to
sognepræster, der skal deles om aktiviteter og faciliteter. De to præster har nu lavet et fælles kirkeblad,
som udover kirkelige tiltag også indeholder informationer om eksempelvis sport og andre tiltag i området.
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Samarbejdet mellem de forskellige landsbyer blev ifølge Tønsberg startet op på de borgermøder, der lå
forud for projekt Landsbyen de 7 sogne, hvor borgerne skulle arbejde sammen på kryds og tværs i arbejdsgrupper. Dette medførte, at de lærte nye personer at kende og fik et indblik i, hvilke ressourcer der var i
området. Tønsberg tillægger fællesskabet og sammenholdet stor betydning, fordi det giver håb for fremtiden. Desuden mener både Tønsberg og Mogensen, at det større fællesskab er områdets eneste mulighed
for at overleve. Det udvidede fællesskab på tværs af landsbyerne har derved en stor betydning i forhold
til områdets videre udvikling.

Figur 13: Senioridræt i Sydvestmors Kultur og Fritidscenter. Kilde: Søndergaard, ukendt årstal.

Det er dog ikke alle respondenterne, der er enige i at fællesskabet mellem landsbyerne er blevet styrket
som følge af Landsbyen de 7 sogne. Thørgersen, som dog ikke selv bor i Sydvestmors, har den opfattelse,
at der stadig er en opdeling mellem landsbyerne, hvilket især kommer til udtryk i de ældre generationers
aktiviteter. Hun oplever for eksempel, at Hvidbjerg har deres eget hold knipledamer, mens Karby har deres. Dette står imidlertidigt i modsætningen til Mogensens kommentar, om at de damer, der knipler, tager
til Hvidbjerg for at gøre dette. Thøgersen mener også, at seniorgymnasterne, jf. figur 13, er opdelte, så
det er Hvidbjerg-folk, der kommer til gymnastik i Sydvestmors Kultur og Fritidscenter, mens der er bobspil
i Karby. Hun tror, at dette skyldes, at nogle borgere holder fast i gamle vaner, og hun har indtryk af, at det
er den ældre generation, der tænker, at de gør, som de gør, for sådan har det altid været. Dette kunne
dermed også tolkes som at, Thøgersen mener fællesskaberne er knyttet til landsbyerne, mens flere af de
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andre respondenter mener, at fællesskabet efter Landsbyen de 7 sogne eksisterer på tværs af landsbyerne. I den sammenhæng udtaler Thøgersen, at fællesskabet i de enkelte områder indbyrdes er blevet
styrket, som følge af Landsbyen de 7 sogne, og at dette er sket blandt den ældre generation. Hun tror,
fællesskabsfølelsen er styrket, og at de har opnået en følelses af, at de har en værdi, og af at de betyder
noget og dermed givet dem livsglæde, jf. figur 14. Hun siger, at de muligvis også havde dette fællesskab
før, men nu har de fundet en anden mening med det frivillige arbejde. Dette begrunder hun blandt andet
med, at de ældre beskæftiger sig med forskellige frivillige arbejdsopgaver som at ordne ting i børnehaven
eller på skolen. Der kan her argumenteres for, at fællesskabet blandt andet kommer til udtryk i det frivillige arbejde, der udføres på friskolen. Landsbyen de 7 sogne har således skabt en styrkelse i den sociale
kapital, som også har medført en styrkelse i den humane kapital, fordi beboernes fællesskaber kan overføres til at blive en kompetence for lokalsamfundet og er derved en human kapital.

Figur 14: Julefrokost for de frivillige. Kilde: Søndergaard, ukendt årstal.

For Thøgersen har fællesskabet blandt de ældre i Hvidbjerg værdi, fordi fællesskabet og det dertilhørende
frivillige arbejde muliggør, at friskolen kan spare på nogle områder ved for eksempel ikke at have nogen
pedeller ansatte. Søndergaard nævner også fællesskaberne mellem institutionerne i området, som en
økonomisk gevinst. Dette skyldes, at institutionerne har samme bank og mulighed for at låne penge af
hinanden, hvis det skulle være nødvendigt. I begge eksempler er der således tale om, at den sociale kapital
kan medføre en styrkelse af den økonomiske kapital.
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I forhold til styrkelse af den sociale kapital mener Thøgersen, at det ville være bedre, hvis fællesskabet
blandt de unge også blev styrket. Hun mener dog samtidig, at det også kan være svært at samle de unge,
fordi disse også er vant til, at nogle arrangementer bliver holdt bestemte steder. Af Thøgersens udtalelser
kan det udledes, at der stadig eksisterer en opdeling mellem områderne, som Landsbyen de 7 sogne ikke
har været i stand til at imødekomme. Dette kan samtidig også tolkes som, at der i Sydvestmors eksisterer
flere fællesskaber inden for landsbyerne, og at disse kan være defineret ud fra alder. Øberg mener samtidig, at det stadig er en udfordring at skabe fuld opbakning til Landsbyen de 7 sogne, da der stadig er nogen,
der foretrækker at gøre tingene, som de altid har gjort. Derfor er det stadig nødvendigt at styrke fællesskabet på tværs af landsbyerne i Sydvestmors. Søndergaard fortæller om en ide til et tiltag, der blandt
andet skal foregå blandt forældre til børn i børnehaven. Dette går ud på at koble nytilflytteres interesser
med de nuværende beboeres interesser, så det bliver nemmere at skabe et fællesskab, når nytilflyttere
kommer til området.

6.2.2 Identitet
Det følgende vil omhandle Sydvestmors fællesidentitet, som den var før, og hvordan denne er blevet påvirket af Landsbyen de 7 sogne. En fælles identitet kan i den sammenhæng forstås som de kendetegn, der
er definerende for en bestemt gruppe, og som er afgrænset ud fra sociale og/eller rumlige grænser i forhold til andre grupper (Panelli, 2004). Identitet er ifølge den teoretiske forståelse vigtigt, fordi det giver
værdi for individer og grupper, men også fordi en fælles identitet vil gøre det nemmere at skabe udvikling
mod et fælles mål.
Før Landsbyen de 7 sogne blev startet op, var der stor forskel på de enkelte områder i Sydvestmors,
hvilket især kom til udtryk i forskellen mellem Karby og Hvidbjerg. Forskellen kom blandt andet til udtryk
i landsbyernes identitet, hvor Karby var kendt som karlenes by, mens Hvidbjerg var lidt finere (Mogensen).
Thøgersen mener, at forskellen hænger sammen med, at borgerne har haft forskellige vilkår. Hun mener,
at borgerne i Karby har været vant til at kæmpe mere for tingene, end borgerne i Hvidbjerg. Hun uddyber
dette ved, at Karby-borgerne har lagt meget arbejde i den gamle friskole i Karby, mens Hvidbjerg har haft
en kommuneskole og derved måske har taget tingene mere for givet (Thøgersen). Thøgersen og Mogensen udtalelser kan således ses som et udtryk for, at den identitet, der var før Landsbyen de 7 sogne, var
knyttet til landsbyerne og derved var rummeligt afgrænset. Borgerforeningen i Karby omtales også som
værende meget velfungerende (Thøgersen, Olsen og Søndergaard), hvilket måske kan hænge sammen
med, at Karbys borgere har været vant til at samarbejde om områdets aktiviteter og udvikling. Der er
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således flere faktorer, som kan have betydning for, at borgerne i de to landsbyer har haft forskellige identiteter.
På trods af forskellighederne i landsbyernes stedsidentitet har der dog ifølge Søndergaard også inden
Landsbyen de 7 sogne eksisteret en form for sammenhold mellem områderne i Sydvestmors. Dette kom
til udtryk i en følelse af sammenhold i området, der stod i modsætningen til et sammenhold med de øvrige
områder på Mors. Der er således også tale om en stedsbunden identitet, men som i modsætning til Thøgersen og Mogensens udtalelser forekommer på en anden skala. Den rumlige afgrænsning ligger dermed
imellem Sydvestmors og det resterende Mors frem for mellem landsbyerne. Sammenholdet i Sydvestmors
var også understøttet af, at kirkesognene og idrætsforeningens geografiske område faldt sammen. Selvom
landsbyerne havde forskellige identiteter og havde konkurreret indbyrdes mod hinanden var der således
stadig en følelse af noget fælles, inden Landsbyen de 7 sogne blev en realitet. Dette kan hænge sammen
med, at Sydvestmors på flere sider er omgivet af vand, hvilket betyder, at der er en naturlig afgrænsning
mod syd og vest i forhold til andre identiteter.
Da Landsbyen de 7 sogne blev startet op, var Jørgen Møller fra Aalborg Universitet på besøg i området.
Han foreslog, at Sydvestmors skulle tænke over, hvad der var kendetegnet for deres område. De skulle
således sætte ord på en fælles identitet og bygge videre på denne for at have grobund for at skabe en
fælles udvikling for hele området (Søndergaard og Øberg). På baggrund af denne tankegang fremkom
navnet Landsbyen de 7 sogne, fordi området skulle satse på at blive en netværkslandsby med deling af
faciliteter (Søndergaard). Det blev således et kendetegn for Landsbyen de 7 sogne, at de enkelte områder
skulle gå sammen og blive en stor landsby, hvilket også understreger behovet for en fælles identitet. Om
navnet Landsbyen de 7 sogne, fortæller Mogensen, at hun i højere grad identificerer sig med navnet Sydvestmors. Dette kan have den betydning, at hun kan have sværere ved at identificere sig med Landsbyen
de 7 sogne.
I forbindelse med styrkelsen af den fælles identitet i området blev hjemmesiden, superlandsbyen.dk,
oprettet. Dette kan ses som et udtryk for et forsøg på en styrkelse af den fælles identitet ved at nedbryde
de sociale og rumlige grænser, som er mellem landsbyerne og foreningerne i Sydvestmors. Det skal ifølge
Olsen og Søndergaard, som er repræsentanter for styregruppen, ske ved at gøre information omkring
aktiviteter i hele Sydvestmors synlige og tilgængelig for alle og dermed skabe en fælles platform for områdets aktiviteter. Tønsberg er blandt de beboere, som kender til hjemmesiden, blandt andet fordi kirkens
aktiviteter også synliggøres der, og hun mener, at kendskabet generelt er stort. Tønsbergs kendskab til
hjemmesiden kan forklares ud fra hendes relation til Sydvestmors igennem hendes pastorat, hvor det kan
være nødvendigt at have kendskab til området og dets aktiviteter. Det kan dog også skyldes, at hun kan
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identificere sig med denne fælles identitet på tværs af landsbyerne. I modsætningen til dette kender Thøgersen ikke meget til hjemmesiden, og hun synes ikke den giver meget information om Landsbyen de 7
sogne og benytter den heller ikke i hverdagen. Det kan tyde på, at Thøgersen ikke kan identificere sig med
Landsbyen de 7 sogne og den fælles identitet, der vil opbygges på tværs af landsbyerne. Hun tilføjer desuden, at det er hendes indtryk, at den yngre generation, som for eksempel forældrene til børnene i friskolen eller i børnehaven, ikke kender meget til hjemmesiden. Der er således forskel på, hvorvidt borgerne
kender til hjemmesiden, hvilket kan influere på, hvorvidt denne kan være med til at styrke den fælles
identitet på tværs af landsbyerne. Dette bekræftes af Søndergaard og Olsen, som også mener, at der
fremover skal arbejdes på at styrke den fælles identitet på tværs af landsbyerne.
Ud over hjemmesiden er der også på andre områder forskel på, hvorvidt respondenterne mener, at
Landsbyen de 7 sogne har skabt en fælles identitet i området. Nogle respondenter mener, at styrkelsen
af sammenholdet og fællesskabet mellem områdets beboere også har været medvirkende til at styrke
den fælles identitet for borgerne (Tønsberg og Veng). Thøgersen, som dog ikke kender meget til Landsbyen de 7 sogne, kan ikke umiddelbart se, at Landsbyen de 7 sogne har styrket den lokale identitet. Hun
mener derimod, at det har været den fælles modstand mod kommunens lukning af offentlige institutioner, der har fået borgerne til at stå sammen og derved har skabt en fælles identitet i området (Thøgersen).
Der kan dermed argumenteres for, at modstanden mod kommunen har styrket den fælles identitet i Sydvestmors, fordi der er skabt et os-dem forhold mellem borgerne og kommunen. Herved er den fælles
identitet ikke knyttet til landsbyerne, men til de sociale relationer, der foregår ved modstand mod kommunen. Mogensen synes godt om, at Landsbyen de 7 sogne vil udvide fællesskabet i området og styrke
den fælles identitet, men hun mener ikke, at styregruppen har gjort nok for at udbrede kendskabet til
Landsbyen de 7 sogne i lokalsamfundet, hvilket er ærgerligt. Derved bliver det svært at skabe en fælles
identitet på tværs af landsbyerne. Hun forklarer, at en af grundene til at folk måske har svært ved at
identificere sig med det større fællesskab kan skyldes, at de er bange for at opgive den landsbyidentitet,
som stadig er meget stærk, til fordel for en ny identitet. Dette skyldes, at denne identitet stadig ligger
stærkt forankret i borgerne, som dermed ikke er villige til at nedbryde de grænser, der eksisterer mellem
landsbyerne. Hun tror, at nogle borgere stadig holder fast i gamle vaner, og at disse ikke ser det større
fællesskab som en fordel. Der er således forskel på, hvorvidt respondenterne mener, at Landsbyen de 7
sogne har styrket den fælles identitet i Sydvestmors.
Olsen og Søndergaard, som repræsenterer styregruppen, er godt klar over, at der ikke er fuld opbakning til projekt Landsbyen de 7 sogne endnu og pointerer, at der også fremadrettet skal arbejdes videre
på at skabe et samlet tilhørsforhold til området og en større bevidsthed om at tilhøre området. Det skal
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blandt andet ske ved at lave skilte, der illustrerer, at vedkommende er i området og på den måde understøtte følelsen af en fælles identitet. Søndergaard påpeger også, at der er ideer om at flage i hele Landsbyen de 7 sogne, hvis der for eksempel er konfirmation i området eller traktortræk i Karby, for at styrke
den fælles identitet i området. Både skilte og flag kan dermed tolkes som symboler, som skal illustrere de
rummelige grænser, der markerer fællesskabet og den fælles identitet i Sydvestmors.
Dette er således et udtryk for, at der i Sydvestmors eksisterer forskellige identitetsforståelser, og forståelser for hvordan identiteten kan styrkes. Dette kan samtidig også ses som et udtryk for, at det kan
være svært at nedbryde de oprindelige grænser, der har været imellem landsbyerne. Ud fra en teoretisk
forståelse kan dette have indflydelse på, hvorvidt der er et potentiale for videreudvikling i hele Sydvestmors. Dette skyldes, at den udvikling, som Landsbyen de 7 sogne skaber, kan opleves positiv for nogle,
mens andre ikke værdisætter denne.

6.3 Økonomisk kapital
Økonomisk kapital henviser til de økonomiske puljer, der er tilgængelige for området. Disse puljer kan
både omfatte ekstern eller intern kapital til området, som eksempelvis støttemidler, lån eller opsparinger.
I interviewene blev respondenterne spurgt ind til deres opfattelse af de økonomiske aspekter i Landsbyen
de 7 sogne, samt deres syn på hvorvidt projektet burde have økonomiske hensigter og visioner. Som svar
på dette blev den økonomiske situation før Landsbyen de 7 sogne beskrevet ud fra kommunens økonomiske situation, samt manglen på arbejdspladser i Sydvestmors. Respondenterne blev i den forbindelse
spurgt, hvilken ændring Landsbyen de 7 sogne har medført i forhold til den økonomiske situation i Sydvestmors. Derudover blev det påpeget, at støttemidlerne spiller en stor rolle for Landsbyen de 7 sognes
oprettelse og videre forløb. Disse temaer vil således blive uddybet i det følgende afsnit.

6.3.1 Den økonomiske situation i Sydvestmors
Området som Landsbyen de 7 sogne omfatter, var ifølge alle respondenter før projektets opstart præget
af lukninger af kommunale institutioner samt lukninger af private virksomheder som eksempelvis købmænd. Der var således tale om en økonomisk situation i Sydvestmors, hvor det i stigende grad var svært
at opretholde visse services og faciliteter, hvor særligt nedskæringer af offentlige institutioner og ydelser
har været påpeget af respondenterne. Veng og Olsen udtrykker dette ved, at den eneste kommunale
institution, der er tilbage i Sydvestmors, er et plejehjem. Olsen beskriver, med et blink i øjet, at denne
situation er beskrivende for den demografiske udvikling i området. Lukning af offentlige institutioner kan
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således ses som en presset økonomi for Morsø Kommune, fordi der ikke er penge til at bevare alle institutionerne på Morsø. Derudover kunne det tyde på, at der ikke har været en stor nok kritisk masse til at
bevare disse institutioner i Sydvestmors, og at kommunen derfor har valgt at placere disse institutioner
andre steder. Kommunens økonomiske situation kan samtidig være med til at gøre det sværere at tiltrække borgere til Sydvestmors, fordi lukning af offentlige institutioner kan gøre området mindre attraktivt.
Udover lukningen af offentlige institutioner har der også i Sydvestmors været tilfælde med lukning af
private virksomheder. Mogensen nævner blandt andet, at Karby tidligere var en by med mange butikker
og var blandt de største byer i Morsø Kommune. Efterfølgende har der været en del lukninger af private
virksomheder som blandt andet bagere, slagtere og købmænd, jf. figur 15. Dette kan ligeledes ses som et
udtryk for, at private virksomheder med et lokalt forankret opland har en presset økonomisk situation,
fordi der ikke er nok forbrugere eller nok opbakning til at opretholde virksomhederne.

Figur 15: Nedlagt købmand i Karby. Kilde: eget billede.

Flere af respondenterne tilskriver manglende arbejdspladser, som værende kendetegnet for den økonomiske situation i Sydvestmors (Thøgersen og Tønsberg). Arbejdspladser kan ses som et udtryk for den
økonomiske kapital, idet der gennem arbejdspladsen opstår job, som giver individer mulighed for at opbygge en økonomisk pulje. Denne økonomiske pulje kan samtidig overføres til andre individers puljer gen-
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nem f.eks. forbrug, hvilket kan være med til at støtte de private virksomheder og dermed muliggøre udvikling på individniveau og for hele Sydvestmors. De manglende arbejdspladser har betydning for en
manglende tilflytning samt en fraflytning fra Mors (Thøgersen og Tønsberg). Thøgersen beskriver blandt
andet dette ud fra hendes egne oplevelser, hvor kun 5 personer, fra hendes Handelsskoleklasse på 32, nu
er bosat på Mors. Den manglende tilflytning kan samtidig også hænge sammen, at det kan være svært
som par at flytte til Mors, fordi begge partnere kan have svært ved at finde jobs (Thøgersen). Dette kan
dermed også være med til at påvirke potentialet for udvikling i Sydvestmors, da der er færre penge til
rådighed. Søndergaard påpeger dog, at der i de senere år er sket en økonomisk vækst blandt virksomhederne i Sydvestmors, og dette kommer til udtryk ved, at virksomhederne i Sydvestmors har kunnet ansætte flere folk. Forskellen på disse virksomheder og de mere lokalt forankrede virksomheder kan være,
at disse har et større opland og i princippet kan sælge til hele verden. Han mener dermed ikke, at problemet er, at der mangler arbejdspladser, men at problemet ligger i, at 30 procent af arbejdsstyrken pendler
ind i området, og at det ville være bedre, hvis de også var bosat i området. Det, at en stor del af arbejdsstyrken er bosat udenfor området, kan derved have betydning for hvilke aktiviteter, der kan opretholdes.
Dette kan blandt andet anskues ud fra at de økonomiske puljer, der forudsætter opretholdelsen af aktiviteter, påvirkes af eksempelvis kommunalbeskatning eller forbrug i området. Den pendlende arbejdskraft
kan dermed have betydning for den tilgængelige pulje af økonomisk kapital i Sydvestmors, og have indflydelse på potentialet for videreudvikling.

6.3.2 Den økonomiske kapital i Landsbyen de 7 sogne
Landsbyen de 7 sognes visioner eller formål omhandler ikke en direkte styrkelse af den økonomiske situation i Sydvestmors (Søndergaard, Olsen og Øberg). Olsen mener, at dette er op til andre organisationer,
som det lokale erhvervsråd og Mors Erhvervsråd i forhold til at styrke økonomien i Sydvestmors. I stedet
sigter projektet i højere grad mod at skabe nogle gode forhold og rammer, der måske indirekte kan understøtte en økonomisk udvikling i området (Søndergaard og Olsen). Dette stemmer godt overens med
udtalelser fra flere af de personer, der ikke direkte er med i Landsbyen de 7 sogne. Disse respondenter
støtter op om, at Landsbyen de 7 sogne, i stedet for arbejdspladser, skal have til hensigt at skabe de gode
rammer og forhold for den nuværende befolkning i området (Tønsberg og Veng). Tønsberg beskriver dette
ved, at Landsbyen de 7 sogne skal sørge for, at folk kan lide at bo og trives i området, og at det samtidigt
er muligt at få børnene i skole og have en arbejdsplads. Nogle respondenter mener dog, at det ville være
godt, hvis projektet kunne skabe nogle jobs, men flere af dem mener samtidigt, at det synes urealistisk,
og at det ikke skal være hovedfokusset (Mogensen og Thøgersen). Mogensen tror ikke, at det er realistisk
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at skabe arbejdspladser, og hun mener, de fleste har en forståelse af, at Landsbyen de 7 sogne skal være
på frivillig basis med frivillige kræfter. Ud fra den teoretiske forståelse af økonomisk kapital kan det således tolkes som, at Landsbyen de 7 sogne ikke har til hensigt at styrke den økonomiske kapital i forhold til
at øge de økonomiske puljer internt blandt borgerne i Sydvestmors.
Landsbyen de 7 sogne har ikke økonomiske visioner, men økonomi i form af støttemidler udgør en
vigtigt rolle, for at kunne realisere og opretholde tiltag (Øberg). Dette skyldes, at kommunen ikke støtter
lokale projekter nok, og derfor er en af de store udfordringer at søge og få del i fondsmidler for at kunne
realisere de mindre projekter (Søndergaard). Øberg mener dog, at kommunen gerne ville støtte mere end
den gør, hvis kommunen havde de økonomiske midler til dette. Kommunen har således ikke råd til at give
økonomisk støtte til alle lokale projekter, og det er derfor vigtigt, at Landsbyen de 7 sogne kan få bevilliget
økonomiske midler fra fonde til at realisere deres projekter (Søndergaard, Olsen og Øberg). Dette illustrerer samtidig også, at den økonomiske kapital er afgørende for, at Landsbyen de 7 sogne kan styrke den
fysiske kapital. Landsbyen de 7 sogne har formået at hente midler fra forskellige fonde hjem til deres
projekter. Søndergaard påpeger, at det kan være svært at få midler fra fonde, men at der opstår en synergieffekt, når der først er givet midler fra enkelte fonde. Han beskriver dette ud fra, at lokal- og anlægsfonden gav penge til Karby Kuber projektet, og at Landsbyen de 7 sogne er kommet med i Stedet Tæller
fra Realdania-fonden. Dette har bevirket, at det er blevet meget nemmere at søge midler fra andre fonde,
fordi Sydvestmors er blevet udpeget som et område med potentiale, og det medfører, at andre fonde
gerne vil være med på succeshistorien (Søndergaard). Ud fra den teoretiske forståelse af økonomisk kapital kan midlerne fra fondene dermed tolkes som eksterne økonomiske puljer, som giver mulighed for,
at Landsbyen de 7 sogne kan sætte projekter i gang med fokus på udvikling i Sydvestmors. Som følge af
Landsbyen de 7 sogne er der sket en ændring i den økonomiske kapital, idet den eksterne økonomiske
pulje, i form af støttemidler, er blevet tilføjet.

6.4 Fysisk kapital
Ifølge rapportens teoretiske ramme kan fysisk kapital forstås som enhver menneskelig produceret ting,
der gør, at mennesker kan agere mere produktivt og effektivt og skaber dermed grobund for udvikling. I
interviewene blev respondenterne spurgt ind til, hvilke fysiske forbedringer Landsbyen de 7 sogne har
skabt, og hvilken værdi disse forbedringer har. I den anledning nævnte respondenterne omstrukturering
af de fysiske faciliteter, samt fremtidige planer for fysiske tiltag. Desuden blev der ud fra respondenterne
nævnt situationen før Landsbyen de 7 sogne i forhold til lukning af faciliteter. Disse temaer vil således
indgå i det følgende afsnit og belyses ud fra respondenternes svar.
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6.4.1Lukning af faciliteter
Før Landsbyen de 7 sogne blev etableret, var der en oplevelse af, at mange af de private virksomheder og
kommunale faciliteter blev fjernet fra Sydvestmors (Olsen, Veng og Tønsberg). Olsen giver udtryk for, at
før Landsbyen de 7 sogne startede, var området domineret af lukninger af kommunale institutioner, hvor
blandt andet lukningen af kommuneskolen i Hvidbjerg var et eksempel på dette, og hvor der nu kun er et
plejehjem tilbage. Derudover har kommunen også indstillet Næssundfærgen, jf. figur 16, hvilket ifølge
Tønsberg har haft stor betydning for Karby, da det ud fra hendes oplevelse har medført mindre liv i området.

Figur 16: Den indstillede Næssundfærge. Kilde: Eget billede.

Indstillingen af Næssundfærgen mener Søndergaard også har stor betydning for Karby som område, fordi
der kan være risiko for, at der kommer færre til området. Om sommeren transporterer færgen 6-8 biler
af 3 gange i timen, og disse vil muligvis ikke køre til Karby-området, når færgen ikke kan benyttes (Søndergaard). Derudover mister Landsbyen de 7 sogne muligheden for at informere tilrejsende og turister
om Sydvestmors for at uddele flyers på selve færgen eller ved færgelejet.
Samtidigt med lukning af kommunale institutioner var der ifølge Olsen også mange bygninger, der
stod tomme eller i mindre omfang blev brugt i området. Dette mener han blandt andet hang sammen
med, at de fysiske faciliteter og tilhørende aktiviteter i området tidligere var lokaliseret ved hver enkelt
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landsby, men i takt med at området har ændret sig, var det ikke muligt at opretholde alle faciliteterne.
Tønsberg understøtter Olsen og siger samtidig, at hun har oplevet lukninger af friskolen og købmanden i
Karby, som ud over lukningen af færgen har været medvirkende til, at der er mindre liv i Karby. Denne
tendens med lukning af faciliteter og aktiviteter ser hun som værende en trussel mod udviklingen i området. Lukningen af private virksomheder og offentlige faciliteter kan dermed tolkes som værende et udtryk
for en afvikling i området i forhold til den fysiske kapital, hvilket samtidigt er medvirkende til at besværliggøre udvikling i Sydvestmors.
Efter at Landsbyen de 7 sogne er blevet etableret, er der sket en omstrukturering af faciliteterne i
området for at imødekomme denne tendens med afvikling af private virksomheder og offentlige faciliteter. Før Landsbyen de 7 sogne havde hver landsby sine aktiviteter, men nu har hver fået et hovedfokus,
så aktiviteterne foregår på tværs af landsbyerne. Karby skal have naturcenter, mens Hvidbjerg har fået
sports- og kulturfaciliteter (Øberg). Olsen understøtter dette og siger samtidig, at det er nødvendigt at
bevæge sig mod en deling af faciliteterne i området. Dette, mener Øberg, skyldes, at der ikke eksisterer
en kritisk masse, der er stor nok til at bevare alle faciliteterne. Desuden skal der fjernes bygninger og
faciliteter nogle steder for at andre bygninger og faciliteter kan overleve. Som et eksempel på dette der
dog går forud for Landsbyen de 7 sogne, fremhæver Olsen lukningen af friskolen i Karby til fordel for en
større, nyere og fælles Sydvestmors Friskole. Samtidigt er den tidligere friskole i Karby i gang med at blive
ombygget til Karby Kuber, som ligger under Karby beboerforening, og dermed også er med i Landsbyen
de 7 sogne. Tønsberg fremhæver også, at Landsbyen de 7 sogne har været med til at skabe et fokus på, at
der ikke konkurreres om, hvor faciliteterne er i området men i stedet fokuseres på at supplere hinanden.
Landsbyen de 7 sogne har således imødekommet denne tendens med afvikling ved at omstrukturere
faciliteterne i Sydvestmors, således at nogle af faciliteterne stadig kan bevares. Dette kan således også ses
som et udtryk for den fysiske kapital, idet blandt andet Friskolen i Sydvestmors er gjort mere effektiv ved
at flytte den til Hvidbjerg, samtidig med at muligheden for at have en uddannelsesinstitution i området er
bevaret.

6.4.2 Fysiske tiltag
Ud over omstruktureringen af faciliteter har Landsbyen de 7 sogne medført en fysisk forbedring fra år
2013 i form af ombygning af den tidligere Hvidbjerg Skole til Kernehuset i Hvidbjerg (Olsen). Denne ligger
i forlængelse af bygningen, hvor Sydvestmors Kultur og Fritidscenter og Sydvestmors Friskole holder til.
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Kernehuset består af Mødestedet, som er det mødelokale, hvor styregruppen holder til, samt værksteds- og undervisningslokaler og daginstitution, jf.
figur 17, (Olsen). Denne styrkelse af den fysiske kapital kan tolkes som havende betydning for den humane kapital, fordi de fysiske faciliteter sætter rammerne om styregruppens arbejde.
Ud over Kernehuset er der ikke sket mange fysiske fremskridt i forbindelse med projektet, men
der er lagt mange planer, for hvad der skal ske, og
der er også skaffet penge til at udføre nogle af disse
(Øberg). Af disse fremtidige fysiske tiltag påpeger
respondenterne Karby Kuber og den dertilhørende
vandplatform samt stiforbindelsen mellem Karby
og Hvidbjerg.
Karby Kuber, jf. figur 18, er et fysisk tiltag, der
går forud for Landsbyen de 7 sogne, men er efterfølgende blevet en del af Landsbyen de 7 sognes
udviklingsstrategi. Veng er positiv overfor Karby Ku- Figur 17: Samling af faciliteter i Hvidbjerg.
ber, fordi det giver mulighed for, at der kan skabes

Kilde: Eget billede:

nye tilbud fra Sydvestmors Kultur og Fritidscenters side grundet et muligt samarbejde med Karby Kuber.
Han nævner blandt andet, at der kan laves arrangementer, hvor der kan foregå aktiviteter i Sydvestmors
Kultur og Fritidscenter i Hvidbjerg, og hvor Karby Kuber kan benyttes som overnatningssted. Dette kan
således være med til at tiltrække for eksempel virksomheder, der er interesserede i at have et længere
ophold i området. Thøgersen mener også, at Karby Kuber er en fordel for Sydvestmors Friskole, fordi det
giver mulighed for at benytte nogle faciliteter, som friskolen ikke har i forvejen. Hun nævner for eksempel,
at der på Sydvestmors Friskole ikke er hjemkundskabslokaler, hvilket Karby Kuber har. Tønsberg støtter
op omkring de praktiske forhold ved Karby Kuber, idet hun nævner, at det også giver mulighed for overnatning i forbindelse med hendes projekt Pilgrim Mors.
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Figur 18: Karby gl. friskole, under omdannelse til Karby Kuber. Kilde: Eget billede.

Karby Kuber kan således anses som værende et tiltag, der i fremtiden kan styrke den fysiske kapital i området, fordi det kan være med til at skabe samarbejde mellem institutionerne. Ifølge Mogensen er det
også godt, at Karby Kuber er sat i gang, fordi dette giver mulighed for, at der er et samlingssted for borgerne med for eksempel fællesspisning eller andre arrangementer. Dette betyder meget for Mogensen,
fordi dette kan styrke det sociale imellem borgerne. Karby Kuber kan dermed anses som en fremtidig
styrkelse inden for den fysiske kapital, der kan være med til at styrke den sociale kapital i Sydvestmors.
Dette skyldes, at Karby Kuber giver mulighed for sociale interaktioner imellem borgerne og dermed understøtter et stærkere fællesskab. Karby Kuber er således ikke et fysisk tiltag, som er startet op af Landsbyen de 7 sogne, men det er dog med til at understøtte de andre faciliteter i Sydvestmors og lever derved
op til Landsbyen de 7 sognes vision omkring udvikling i Sydvestmors.
Foruden Karby Kuber er Mogensen og Thøgersen også meget positiv over for det kommende stisystem
mellem Hvidbjerg og Karby. For Thøgersen giver stisystemet mulighed for, at børnene kan færdes og cykle
et sted, hvor det ikke er farligt i forhold til biler. Derudover er stisystemet også med til at forbinde skolen
med naturen, fordi det åbner op for en bedre adgang til den. Stisystemet som fysisk kapital, i form af
infrastruktur, kan dermed også være med til at styrke naturkapitalen, fordi stisystemet styrker adgangen
til naturen. At stisystemet kan være med til at forbinde stederne understøtter Mogensen også ved, at
stien giver mulighed for at binde byerne mere sammen og dermed øge interaktionen mellem landsbyerne.
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Den fysiske kapital i form af stien kan således også være med til at styrke den sociale kapital i Sydvestmors,
fordi der med stisystemet kan skabes et større fællesskab blandt landsbyerne, idet de har nemmere ved
at komme i fysisk kontakt med hinanden. Ifølge Mogensen støtter de fysiske forbedringer dermed fællesskabet og gør det samtidig også muligt, at der kan tiltrækkes turister. For Thøgersen har disse forbedringer
også værdi, fordi dette gør, at Sydvestmors kan blive mere attraktivt i forhold til at få folk til at flytte
derud.

6.5 Naturkapital
I modsætningen til den fysiske kapital henviser naturkapitalen til de ikke menneskeskabte fysiske objekter, og denne kapital kan have en direkte eller indirekte værdi. Den direkte værdi omhandler anvendelsen
af de fysiske objekter, såsom landareal eller skove, mens den indirekte værdi omhandler de services eller
ydelser, som naturen leverer, og som kan være sværere at værdisætte, såsom biodiversitet. I interviewene
blev respondenterne spurgt ind til, hvordan naturen er indtænkt i Landsbyen de 7 sogne. Derudover blev
der spurgt til, hvordan naturens rolle værdisættes af respondenter ud fra deres egen forhold til naturen i.
Dette blev gjort for at se, hvorvidt der var overensstemmelse mellem Landsbyen de 7 sogne og borgerne
i Sydvestmors’ værditillæggelse af naturen. Disse indgår som temaer i det følgende til belysning af naturkapitalen.

6.5.1 Naturens rolle i Landsbyen de 7 sogne
Naturen spiller en stor rolle i Sydvestmors og er derfor indtænkt i Landsbyen de 7 sogne. Dette er gjort
som virkemiddel til at skabe udvikling og tiltrække turister, fordi naturen har nogle kvaliteter, som kan
være attraktive (Olsen, Søndergaard og Thøgersen). Olsen mener derudover, at fokus på naturen muligvis
også kan have den effekt, at der kan tiltrækkes tilflyttere til Sydvestmors.
Foreløbigt er der sket få tiltag på naturfronten, men der er lagt en del planer for flere ting, og disse
omhandler især forbedring af tilgængeligheden til naturen og udnyttelse af den natur, der allerede er der.
Af konkrete ændringer på naturfronten, i forbindelse med Landsbyen de 7 sogne, nævner Mogensen en
fuglekiggerplads, som er blevet opsat ved Mågeodde, hvorfra der er mulighed for at se ugler og gæs. Hun
mener, at dette tiltag er en forbedring i forhold til at opleve og værdisætte naturen. Fuglekiggerpladsen
kan dermed ses som et udtryk for en forbedring af naturkapitalen ved en styrkelse i anvendelsen af naturområdet, hvor fuglekiggerpladsen er lokaliseret. Fuglekiggerpladsen kan dog også anses for at være en
fysisk kapital, da den er et fysisk menneskeskabt objekt, men den styrker naturkapitalen, fordi den gør det
muligt at opleve naturen.
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Derudover snakker Olsen om et fremtidigt tiltag, som omhandler en applikation til mobilen. Dette
tiltag skal være med til at styrke anvendelsen af naturen ved at informere brugeren af applikationen om
de forskellige tilbud, der er i Sydvestmors i forhold til interessante naturområder. Dette skal samtidig også
være med til at kunne tiltrække turister. Derudover er Karby Kuber sat i gang, hvor Landsbyen de 7 sogne
blandt andet har planlagt en tilhørende vandplatform. Dette understøtter Landsbyen de 7 sognes visioner
om at øge anvendelsen af naturen, hvilket også kommer til udtryk ved den planlagte frilæggelse af Ejstrup
Bæk ved Karby, som kan bruges til kano og kajak. Landsbyen de 7 sogne har således fokus på at styrke
brugen af naturen, hvilket Øberg også mener, der burde gøres. Dette understøttes af Søndergaard, der
mener, at den aktive brug af naturen også er noget, der fremover lægges vægt på i Landsbyen de 7 sogne.
Flere af de respondenter, der ikke er med i styregruppen, mener også, at naturen spiller en stor rolle for
Sydvestmors, og at det er det, området kan tilbyde og sælge sig selv på overfor omverdenen (Tønsberg og
Thøgersen). Derved udgør naturen også områdets største ressource (Thøgersen). Det kan dermed ud fra
den teoretiske forståelse af naturkapital tolkes, som om Landsbyen de 7 sogne har til hensigt at styrke
den direkte værdi af naturkapitalen ved at have fokus på anvendelsen af landskabet, men dette er endnu
ikke opnået.

6.5.2 Værditillæggelse af naturen
Naturen og anvendelsen af denne spiller en rolle for Landsbyen de 7 sogne. Dette er samtidig også i overensstemmelse med respondenternes udtalelser, i forhold til hvordan disse værdisætter naturen. Øberg
fremhæver blandt andet, at de lokale beboere i Sydvestmors tillægger naturen positiv værdi. I den sammenhæng henviser hun til en undersøgelse, hvor de lokale blev bedt om at udpege steder, de brugte og
holdt af, og her spillede fjorden en særlig rolle foruden udsigter og fugleliv, jf. figur 19. Naturen har således
en æstetisk værdi for nogle af respondenterne. Mogensen nævner blandt andet, at naturen har en æstetisk værdi, idet det betyder meget for hende, at den er omkring hende, når hun kører i bil eller har den i
nærheden af sit hjem. Hun nævner også, at hun gerne vil bo et sted, hvor hun kan se fjorden, hvis hun
engang skal flytte. Respondenternes værditillæggelse af naturen stemmer således overens med Landsbyen de 7 sogne, idet der her er lagt op til, at naturen skal have en rolle. Landsbyen de 7 sognes vision om
at bruge naturen mere aktivt stemmer samtidig også overens med flere af de adspurgte respondenters
udtalelser. Thøgersen bruger ikke selv naturen men påpeger, at flere benytter den til gåture, jagt og fiskeri. Mogensen benytter heller ikke selv naturen men mener, at andre bruger den blandt andet til gå- og
løbeture. Tønsberg benytter selv naturen aktivt, idet hun går ture og sejler i kajak. Udover brugen af naturen på frivillig basis, nævner nogle af respondenterne også, at naturen bruges aktivt i forbindelse med
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arbejde. Tønsberg mener, at naturen er oplagt at bruge i det kirkelige arbejde, fordi det giver muligheder
for at lave en anden form for kirke, og hun har ikke lyst til at sidde inde i konfirmandstuen, når naturen er
lige uden for. Hendes projekt Pilgrim Mors er afhængigt af naturen, men hun bruger også naturen i sit
arbejde med blandt andet minikonfirmanderne. Her laver hun skattejagt i haven og på stranden, og hun
tager dem med op på bakken Ovbjerg, hvor de synger morgensang. Ligesom Tønsberg fortæller Thøgersen
også, at flere af hendes kollegaer på friskolen bruger naturen aktivt i deres undervisning. Både Tønsberg
og Thøgersen fortæller desuden, at de mindste elever fra friskolen benytter lokalerne i den gamle Karby
Friskole, det som skal laves til Karby Kuber, fordi der er muligheder for at bruge naturen. Dette stemmer
godt overens med Landsbyen de 7 sognes plan om at gøre Karby Kuber til et naturformidlingscenter, som
blandt andet Sydvestmors Friskole kan bruge fremover.

Figur 19: Strandenge ved Karby. Kilde: Eget billede.
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6.6 Delkonklusion
Det følgende afsnit vil bestå af en opsummering af analysen over hver af de fem kapitaler i forhold til de
ændringer som Landsbyen de 7 sogne har skabt i Sydvestmors, samt hvordan disse ændringer er blevet
modtaget og værdisat af respondenterne. Dette gøres, for i det efterfølgende kapitel, at vurdere disse
ændringers effekt overfor de samfundstendenser Sydvestmors påvirkes igennem.
Den humane kapital er som følge af Landsbyen de 7 sogne blevet styrket, ved at den allerede eksisterende frivillighed er blevet organiseringen og koordineret mod at skabe udvikling, hvilket respondenterne
har værdisat positivt. Organiseringen af den frivillige arbejdskraft har været med til at styrke institutionerne i Sydvestmors, ved at den frivillige arbejdskraft som kompetence har fungeret som en økonomisk
besparelse. Dette har været med til at sikre bevarelsen af disse institutioner i Sydvestmors. Landsbyen de
7 sogne har derudover fået styrket den humane kapital, ved at der er tilføjet eksterne kompetencer til
styregruppen. Dette har medført, at styregruppen kan agere mere effektivt og strategisk indenfor det
planlægningsmæssige felt men også har styrket deres kompetencer i forhold til at kunne søge økonomiske
midler. Dette har betydet, at Landsbyen de 7 sogne har nemmere ved at realisere projekter og dermed
skabe udvikling. Samlet set er ændringen i den humane kapital således værdisat positivt af respondenterne og kan derved anses som værende en positiv udvikling.
Indenfor den sociale kapital er der uenighed blandt respondenterne, i forhold til hvorvidt Landsbyen
de 7 sogne har styrket fællesskabet og den fælles identitet i Sydvestmors. Ifølge nogle respondenter har
Landsbyen de 7 sogne skabt et fællesskab på tværs af foreningsliv og tidligere grænser mellem landsbyer,
hvilket har skabt værdi i form af livsglæde. Dette kan dermed ses som værende en positiv udvikling indenfor den sociale kapital for disse respondenter. Andre respondenter mener dog, at fællesskabet på tværs
ikke er blevet styrket, og at der stadig ligger nogle udfordringer i at styrke dette større fællesskab. Landsbyen de 7 sogne har dog ifølge en af respondenterne styrket de interne fællesskaber, men særligt for den
ældre generation. I forhold til den fælles identitet er denne ifølge nogle respondenter forbedret, som
følge af Landsbyen de 7 sogne, mens andre mener, at der stadig er stor forskel på landsbyernes identiteter. Forskellen i udtalelserne om fællesskabet og den fælles identitet kan dermed tolkes som et udtryk
for, at der eksisterer forskellige fællesskaber i Sydvestmors og forskellige identitetsforståelser, hvilket der
blandt respondenterne ikke er enighed om, hvorvidt Landsbyen de 7 sogne har formået at samle til et
større fællesskab og en samlet identitet. Det, at der blandt nogle af respondenterne er en oplevelse af et
styrket fællesskab og identitetsfølelse, kan dog anses som en positiv udvikling i Sydvestmors som følge af
Landsbyen de 7 sogne.
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I forbindelse med den økonomiske kapital har Landsbyen de 7 sogne ikke haft til hensigt at styrke
denne igennem oprettelsen af arbejdspladser i Sydvestmors. Den økonomiske kapital er dog styrket, idet
Landsbyen de 7 sogne har skaffet eksterne økonomiske puljer fra fonde til projekter i Sydvestmors. Denne
styrkelse af den økonomiske kapital vil derfor fremadrettet kunne muliggøre en styrkelse af den fysiske
kapital og anses derfor som positiv.
Den fysiske kapital i Sydvestmors er på baggrund af Landsbyen de 7 sogne blevet styrket ved, at der
er sket en omstrukturering af faciliteterne i Sydvestmors, således området har imødekommet tendensen
med lukning af private og offentlige faciliteter, og dermed bevaret nogle af disse. Derudover har Landsbyen de 7 sogne ombygget den tidligere kommunale Hvidbjerg Skole til Kernehuset. Bevarelsen af faciliteterne og ombygningen af institutioner har for respondenterne værdi, fordi institutionerne bliver mere
effektive. Dette skyldes, at der er stærkere samarbejde imellem institutionerne og ved, at der skabes gensidige fordele mellem disse. Styrkelsen af den fysiske kapital og de planer, der er lagt for fremtiden, kan
således betragtes som værende en del af en positiv udvikling.
Naturkapitalen er den af de fem kapitaler, hvor der er sket færrest ændringer som følge af Landsbyen
de 7 sogne. På nuværende tidspunkt er kapitalen blev styrket ved opsætning af et fugleobservationstårn,
hvorved adgangen til naturen og brugen af denne er styrket. Landsbyen de 7 sogne har dog lagt planer for
fremtidige tiltag, der kan styrke naturkapitalen i Sydvestmors, og som understøtter bedre adgang til naturen. Det nuværende og de fremtidige tiltag værdisættes af respondenternes som værende positive,
hvilket dermed må anses som værende positiv udvikling.
Resultaterne af denne analyse, med fokus på de fem kapitaler, er dermed, at der hovedsageligt er sket
ikke-materielle ændringer i form af human-, social- og økonomisk kapital som følge af Landsbyen de 7
sogne. I modsætning til dette er der som følge af Landsbyen de 7 sogne kun sket få materielle ændringer
indenfor den fysiske kapital og naturkapitalen. De ændringer, der er foretaget igennem Landsbyen de 7
sogne, værdisættes af respondenterne som værende positive.
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7.0 Vurdering af robustheden i Sydvestmors
I det forrige kapitel er ændringerne i de fem kapitaler, der er sket som følge af Landsbyen de 7 sogne, og
som er værdisat af respondenterne, blevet undersøgt. Ifølge SLF kan ændringerne i kapitalerne være med
til at medføre en forbedret levevis i det pågældende område, og samtidig gøre borgerne mere robuste
overfor de eksterne tendenser, der kan påvirke deres levevis. Eksterne tendenser er i den sammenhæng
den urbaniseringsproces, der foregår i Danmark, hvor unge flytter ind til de større byer for at tage uddannelse eller få job. Igennem interviewene blev det påpeget, at Sydvestmors oplever lignende tendenser,
hvor unge flytter ind til de større byer, som for eksempel Aalborg eller Århus, for at tage uddannelse og
samtidig ikke flytter tilbage. Urbaniseringsprocessen kan således ses som en ekstern påvirkning, som skaber affolkning af særligt unge fra Sydvestmors. I det følgende kapitel vil denne affolkningsproces blive
uddybet ud fra respondenternes udtalelser i forhold til de udfordringer denne skaber. Dette vil efterfølgende sammenholdes med de ændringer, der er sket i kapitalerne i Sydvestmors. Dette gøres for at vurdere, hvorvidt disse ændringer har gjort borgerne i Sydvestmors’ levevis mere robuste i forhold til affolkning, og gjort dem i stand til at imødekomme nogle af de udfordringer denne proces skaber. Denne robusthed vil til sidst vurderes i forhold til, om det er muligt at bevare denne tilstand i fremtiden.

7.1 Affolkning i Sydvestmors
Ud fra interviewene kan det tolkes, at der blandt respondenterne er en oplevelse af en urbaniseringsproces, som påvirker Sydvestmors. Dette bliver sat i forbindelse med en affolkning, hvor især unge flytter til
de større byer som Århus og Aalborg og ikke flytter tilbage igen efter endt uddannelse (Thøgersen). Dette
er således sammenligneligt med de generelle tendenser, som er kendetegnet for udkantskommunerne,
og som er redegjort for i problemanalysen. Den manglende tilbageflytning mener Thøgersen skyldes, at
når de unge flytter ind til byen kan det være svært at få dem tilbage til Sydvestmors, fordi de har fået
skabt relationer i byen og derved styrket deres tilknytning til byen. Dette knytter hun samtidig op på, at
der ikke er nok jobmuligheder på Mors, og at det derfor er svært som par at få job i området. Dette kan
have den betydning, at de unge ikke vender tilbage til Sydvestmors efter endt uddannelse. Fraflytningen
af de unge kan samtidig have betydning for det faldende børnetal i Sydvestmors, som opleves af respondenterne (Veng og Thøgersen). Dette kan samtidig bevirke, at der er et faldende befolkningstal i Sydvestmors, hvilket Olsen også påpeger. Denne urbaniseringsproces og dets påvirkning på befolkningsudvikling
i Sydvestmors skaber således nogle udfordringer.
Fraflytningen har blandt andet været en udfordring for Sydvestmors, fordi dette har medført lukning
af Hvidbjerg Skole, da der ikke har været nok børn, til at skolen har kunnet køre rundt (Thøgersen). Lukning
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af Hvidbjerg Skole er samtidig også et udtryk for, at Morsø Kommune er økonomisk presset (Øberg), og at
det derfor bedre kan betale sig for kommunen at samle eleverne i større enheder i de større byer. Dette
kan dermed ses som et udtryk for, at kommunen har været nødsaget til at centralisere nogle af de kommunale skoler på grund af det faldende børnetal. Nogle af respondenterne beskriver i den sammenhæng
en følelse af, at Morsø Kommune prioriterer Nykøbing Mors frem for Sydvestmors, og dermed føler de sig
marginaliseret i forhold til de større byer (Veng, Mogensen og Thøgersen). Det faldende børnetal kan også
have betydning for andre institutioner end skolen, fordi institutionerne i Sydvestmors understøtter hinanden. Thøgersen og Veng bekræfter dette i deres udtalelser, om at friskolen og VIF idrætsforening afhænger af hinanden, idet børnene bruger VIF idrætsforening. Fraflytningen af unge til byerne og det faldende børnetal har dermed medført en lukning af Hvidbjerg Skole, hvilket kan have betydning for, om de
andre institutioner i Sydvestmors kan bevares.
Lukningen af faciliteter og fraflytningen af unge, der ikke flytter tilbage, skaber således nogle udfordringer for Sydvestmors, idet området bliver mindre attraktivt. Dette kan blandt andet forklares ud fra, at
hvis institutionerne lukker, er der færre tilbud til borgerne i form af aktiviteter og services. Det sociale liv
i Sydvestmors kan samtidig også påvirkes ved lukning af institutionerne, fordi disse er med til sætte rammerne for fællesskaberne. Dette kan medføre, at området bliver mindre attraktivt og gør det sværere at
tiltrække eller fastholde borgere i Sydvestmors. Institutionerne er således et element, der er vigtigt, for
at der kan eksistere et lokalsamfund i Sydvestmors.

7.2 Ændring i robustheden
Lukning af de offentlige faciliteter i Sydvestmors er således en udfordring, som gør området mere sårbart.
Udviklingen i kapitalerne vil i det følgende sammenholdes med denne udfordring, for at vurdere hvorvidt
Landsbyen de 7 sogne har skabt en udvikling, som også har styrket borgerne i Sydvestmors’ robusthed i
forhold til at imødekomme dette.
I forhold til den fysiske kapital er der i Sydvestmors igennem Landsbyen de 7 sogne omstruktureret
faciliteterne i området og dermed sikret bevarelse af de private faciliteter, som blev igangsat før Landsbyen de 7 sogne. Denne omstrukturering havde til formål at sikre bevarelsen af nogle institutioner, ved at
fjerne de faciliteter der ikke kunne køre rundt på grund af manglende brugere. Dette kom blandt andet til
udtryk i den omstrukturering, der skete i forbindelse med den gamle Karby Friskole, da den blev flyttet til
Hvidbjerg, og skiftede navn til Sydvestmors Friskole, som erstatning for den lukkede kommunale skole.
Flytningen af friskolen fra Karby til Hvidbjerg var med til at sikre, at der kunne bevares en skole i Sydvestmors. Dette skyldtes, at friskolen i Karby var blevet for lille, (Olsen) og eleverne i den gamle folkeskole i
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Hvidbjerg i princippet skulle flyttes over på den nyrenoveret folkeskole i Vils (Søndergaard). Styrkelsen i
den fysiske kapital i form af ombygning af den tidligere Hvidbjerg Skole til Kernehuset har samtidig været
med til at understøtte bevarelsen af Sydvestmors Friskole. Dette skyldes, at Kernehuset indeholder undervisningslokaler, som eleverne på friskolen kan benytte. Landsbyen de 7 sogne har således gennem
styrkelsen af den fysiske kapital været med til at sikre, at friskolen i Hvidbjerg som facilitet kan besvares.
Sydvestmors Friskole har således også været med til at sikre bevarelsen af de andre faciliteter i Hvidbjergområdet (Thøgersen og Veng).
Landsbyen de 7 sogne har derudover også styrket den økonomiske kapital, idet de har modtaget
fondsmidler. Dermed har Landsbyen de 7 sogne haft mulighed for at realisere fysiske tiltag, da der er
økonomiske puljer til rådighed. Dette har betydning, fordi det er med til at understøtte de allerede eksisterende faciliteter. Et eksempel på dette er ombygningen af den tidligere Karby Friskole til Karby Kuber,
hvis faciliteter både kan bruges af Sydvestmors Friskole til undervisningsformål og i sammenhæng med
Sydvestmors Kultur og Fritidscenter og deres træningslejre. Styrkelsen af den økonomiske kapital kan
hænge sammen med styrkelsen af den humane kapital, hvilket skyldes, at der er blevet tilføjet eksterne
kompetencer til styregruppen, så de er blevet bedre til at søge midler.
Den humane kapital er derudover igennem Landsbyen de 7 sogne blevet styrket, ved at frivilligheden
i Sydvestmors er blevet mobiliseret. Frivilligheden kan ses som en væsentlig kompetence i forhold til at
kunne styrke og bevare faciliteterne i Sydvestmors. Den frivillige arbejdskraft understøtter nemlig vedligeholdelsen af faciliteterne i området gennem den gratis arbejdskraft og er derved med til at sikre driften
af disse grundet økonomiske besparelser. Landsbyen de 7 sogne har samtidig også styrket den sociale
kapital i form af fællesskabet og den fælles identitet og understøtter dermed frivilligheden i Sydvestmors,
fordi fællesskabet kommer til udtryk i det frivillige arbejde.
Landsbyen de 7 sogne har derved været medvirkende til, at der i Sydvestmors er sket en udvikling fra
en økonomisk trængt situation med lukninger af offentlige institutioner, til at disse services kan opretholdes gennem et system, der bygger på private institutioner og frivillige kræfter. Landsbyen de 7 sogne har
dermed formået at tilpasse Sydvestmors i forhold til situation, hvor Morsø Kommune har lukket offentlige
faciliteter. Dette er gjort ved at bevare de private faciliteter, der var før Landsbyen de 7 sogne gennem
styrkelse af de forskellige kapitaler. Dette har betydet, at Sydvestmors har kunnet opretholde borgernes
levevis ved at kunne tilbyde forskellige ydelser igennem faciliteterne. Det kan derfor siges, at Landsbyen
de 7 sogne har skabt grobund for fremtidig udvikling gennem et alternativt lokalbaseret frivillighedssystem, og dermed gjort området mere robust i forhold til lukning af faciliteter. Bevarelsen af faciliteter kan
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samtidig være med til at gøre området mere robust i forhold til urbaniseringsprocessen, fordi disse faciliteter kan gøre området mere attraktivt, således de unge kan flytte tilbage. Affolkningen blev i forbindelse
med respondenterne sat i sammenhæng med unges ønske om at tage en uddannelse, hvilket Sydvestmors
ikke kan dække, da disse uddannelsesinstitutioner ikke findes i Sydvestmors. Bevarelsen af faciliteterne
ændrer derfor ikke nødvendigvis på en affolkning af de unge, da de nuværende faciliteter ikke afspejler
de unges behov for eksempel i forhold til at få en uddannelse. Der kan dog argumenteres for, at bevaringen af faciliteter kan være med til at tiltrække unge efter endt uddannelse til at bosætte sig i området,
fordi området tilbyder nogle faciliteter, som kan være attraktive i forhold til bosætning efter endt uddannelse.

7.3 Fremtidige udfordringer
Som det fremkommer af det forrige er der således sket en udvikling af kapitalerne og derved borgerne i
Sydvestmors’ levevis, hvilket har gjort dem mere robuste overfor eksterne tendenser. På baggrund af de
forskellige respondenters udtalelser kan det dog diskuteres, hvorvidt denne udvikling også kan fortsætte
fremover. Dette kan også sættes i forbindelse med SLF, da det kan diskuteres, om den udvikling, der er
skabt, er selvforstærkende og derved bæredygtig.
En af de udfordringer, der er i forhold til at fortsætte Landsbyen de 7 sogne i Sydvestmors, er det
generationsskifte, der på et tidspunkt kommer til at ske. Både Øberg og Olsen understøtter, at generationsskiftet bliver en udfordring fremover. Det skyldes, at de frivillige i styregruppen og de frivillige, som
ordner praktiske ting ved friskolen og Sydvestmors Kultur og Fritidscenter, er i den ældre aldersgruppe.
Dette pointeres også af Mogensen, som selv er frivillig, samt af Thøgersen. Thøgersen oplever endda, i
forbindelse med arbejdet på friskolen, at det ofte er elevernes bedsteforældre og ikke forældrene, som
engagerer sig i skolen. Det, at den yngre generation, ikke er engagerede i det frivillige arbejde, kan blive
et problem, hvis Landsbyen de 7 sogne skal fortsætte fremover, fordi en stor del af deres arbejde og resultater afhænger af frivilligt arbejde. Dette gælder i forhold til opførelse og vedligeholdelse af fysiske
tiltag, som muliggør institutionernes overlevelse. Fællesskabet i Sydvestmors orienterer sig samtidig også
omkring det frivillige arbejde. Det kan derfor være et problem, at de yngre ikke udfører frivilligt arbejde,
hvis Landsbyen de 7 sogne som projekt skal overtages af de næste generationer. Det kan således diskuteres, hvorvidt den udvikling, som Landsbyen de 7 sogne skaber, er bæredygtig, når projektet ikke kan få de
unge indover og dermed sikre fremtidig udvikling.
Til spørgsmålet om hvorfor de unge ikke udfører frivilligt arbejde, svarer Thøgersen, at dette blandt
andet kan hænge sammen med, at der ikke bliver gjort nok for at tiltrække de unge. Dette modsiges dog
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af Mogensen, som påpeger, at de unge også bliver inviteret, når der for eksempel holdes borgermøder.
Det er derfor måske i højere grad den manglende interesse fra de yngres side, som ligger til grund for, at
de ikke engagerer sig i lokalsamfundet og det frivillige arbejde, hvilket Thøgersen også pointerer. Både
Thøgersen og Mogensen mener, at dette blandt andet kan hænge sammen med, at de yngre, som både
har arbejde og børn at passe, ikke har tiden til at lave frivilligt arbejde. Derudover mener de begge, at den
yngre generation måske i højere grad prioriterer individuelle interesser, for eksempel i forbindelse med
sport, frem for holdsport. Det manglende engagement hos de unge kan også hænge sammen med, at de
unge måske ikke i ligeså høj grad prioriterer at have et lokalsamfund kørende, som de ældre gør. Thøgersen udtaler også, at afstand ikke betyder lige meget for den yngre generation, som ikke har noget imod
at skulle til Nykøbing for at arbejde, handle eller aflevere børn. Hun synes dog, dette er ærgerligt, fordi
manglende engagement og opbakning til lokalsamfundet, herunder friskolen, vil betyde, at faciliteterne
ikke kan køre rundt og vil lukke ned, hvorved lokalsamfundet vil gå tabt. For de ældre har lokalsamfundet
stor værdi, fordi de er vokset op i det og har deres hverdag og fællesskaber i lokalområdet. Der kan derved
argumenteres for, at hvis lokalsamfundet skal eksistere fremadrettet, er det nødvendigt i højere grad at
inddrage de unges interesser, så de tiltag, der bliver gjort, også afspejler tiltag, som har værdi for den
yngre generation, og som de har lyst til at arbejde for at holde kørende, for ellers vil lokalsamfundet i
Sydvestmors måske ikke eksistere på samme måde fremadrettet. Dette kan samtidigt yderligere problematiseres ved, at andelen af de ældre er større end andelen af de yngre i Sydvestmors, hvilket er beskrevet
i problemanalysen. Den skæve demografi er således en udfordring, idet der i fremtiden vil være færre
personer til at udfører det frivillige arbejde som Landsbyen de 7 sogne afhænger af. Dette kan dermed
påvirke projektets fremtidige potentiale for videreudvikling i Sydvestmors.
Det manglende engagement blandt de unge er dog ikke nødvendigvis et problem, som kan komme til
at præge Landsbyen de 7 sogne i fremtiden i forhold til generationsskiftet. Dette kan argumenteres ud
fra, at der er forskellige præmisser i forhold til at være i den yngre aldersgruppe kontra den pensionerede
aldersgruppe. Disse præmisser kan for eksempel være tiden til at engagere sig i lokalsamfundet, hvilket
kan forandre sig, når den yngre generation bliver ældre. En anden præmis, som kan ændre sig, er at den
yngre generation måske vil have et større behov for at have et fællesskab i lokalsamfundet, når de bliver
pensionerede og ikke længere har et fællesskab i forbindelse med deres arbejde. Lysten blandt den yngre
generation kan således ændres i takt med at den bliver ældre, fordi de får mere tid og måske et større
behov for at deltage i lokalsamfundet.
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8.0 Diskussion
I det følgende kapitel vil der være en diskussion og vurdering af rapportens anvendte metode; interview,
og dets brug af sustainable livelihood framework som analyseramme. Derudover vil rapportens resultater anvendes i en diskussion af muligheder og begrænsninger ved den danske landdistriktspolitik i forhold til stedspotentiale. Dette danner således grundlag for den konklusion som rapporten drager ud fra
analysen.

8.1 Metodediskussion
I det følgende vil der være en diskussion af rapportens anvendte metode; interview. Denne vil omhandle
interview som metode til indsamling af empiri til besvarelse af problemformuleringen. Dermed vil dette
afsnit omhandle mulige fejlkilder, ved den måde interviewmetoden er udført på, og en refleksion over de
udvalgte respondenters betydning for rapportens konklusion. Dette er elementer, som har kunnet påvirke
denne rapports validitet og reliabilitet. Validiteten omhandler, hvorvidt den anvendte metode også måler
på det, rapporten har til hensigt at afdække (Kvale og Brinkmann, 2008). I sammenhæng med interview
kan dette ses som et spørgsmål om, hvorvidt den producerede empiri afdækker den udvikling, der er sket
i Sydvestmors og i den forbindelse, hvorvidt denne rapport har formået at afdække respondenternes livsverden. Reliabiliteten omhandler, hvorvidt resultaterne fra interviewene kan genskabes ud fra samme
proces, hvis rapporten skulle gentages (Kvale og Brinkmann, 2008).
I forbindelse med spørgsmålene i interviewguidene blev der før udførelsen af interviewene foretaget
et valg om at undersøge udviklingen i Sydvestmors med kapitalbegrebet fra SLF. Dette medførte, at
spørgsmålene i interviewguiden blev formuleret på en sådan måde, at der blev anvendt ord, som var beskrivende for den pågældende kapital. Et eksempel på dette var social kapital, hvor ord som fællesskab
og identitet blev anvendt som udtryk for kapitalen. Det kan diskuteres, hvorvidt dette har påvirket rapportens validitet, fordi der i disse begreber kan ligge forskellige forståelser bag. Respondenterne kan således have forskellige tolkninger af, hvordan identitet kan forstås. Dette kan have betydning for rapportens resultater, da respondenternes udtalelser omhandlende samme begreb ikke nødvendigvis beror på
samme grundlag, og at det derfor kan være sværere at sammenligne respondenternes udtalelser. Dermed
er der i denne rapport muligvis blevet sammenlignet på tværs af forskellige forståelser af ord, hvilket kan
have betydning for, hvorvidt denne rapports resultater er et udtryk for borgerne i Sydvestmors’ livsverden. Dette har samtidig også spillet ind på rapportens reliabilitet, fordi manglende uddybning af disse
begreber kan medføre forskellige resultater, hvis rapporten foretages igen. For at imødekomme dette har
rapporten valgt at foretage en medlemsvalidering, hvor respondenterne er blevet bedt om at tage stilling
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til fortolkningerne af deres udtalelser. Dette er gjort ved, at de resumeer, der blev lavet af respondenternes udtalelser, efterfølgende er blevet sendt til respondenterne, så de har kunnet korrigere og godkende
dem.
Ud over diskussion af den anvendte metode og den måde denne er udført på, kan det også være
relevant at diskutere, hvorvidt respondenternes udtalelser afdækker udviklingen i Sydvestmors ud fra et
livsverden-perspektiv. Dette skyldes, at respondenterne måske havde interesse i at præsentere udviklingen anderledes end de oplevede den, grundet relationen mellem respondenternes funktion og Landsbyen
de 7 sogne. Til gennemførelsen af interviewene blev der udvalgt to grupper af respondenter til at kommentere på den udvikling Landsbyen de 7 sogne har skabt i Sydvestmors. Kriterierne for begge grupper
var, at de enten var bosat i Sydvestmors, havde en tilknytning til området og/eller havde kendskab til
Landsbyen de 7 sogne. Den ene gruppe repræsenterede Landsbyen de 7 sogne set ”indefra” i forhold til
et planlægnings- og beslutningsperspektiv, mens den anden gruppe repræsenterede Landsbyen de 7
sogne set ”udefra”. Det kan diskuteres, i hvilken udstrækning de udvalgte respondenter i Sydvestmors
beskriver forskelligheden af lokalbefolkningen gennem deres positioner i lokalsamfundet. De kan alle betragtes som at repræsentere en gruppe af mennesker, der aktivt omgås andre borgere i området, hvad
enten det er gennem erhvervsarbejde eller frivilligt arbejde i Sydvestmors. Det kan dog diskuteres, hvorvidt disse to opdelinger, i forhold til tilknytning til Landsbyen de 7 sogne, reelt set er så forskellige, som
de er valgt på baggrund af. Grunden til dette er, at denne rapport, gennem undersøgelsen og de senere
resultater, er blevet opmærksom på, hvor sammenhængende Landsbyen de 7 sognes arbejde er med de
institutioner, der er placeret i området. Det betyder dermed, at respondenternes relation og kendskab til
projektet er præget af respondenternes arbejdssted og de frivillige tiltag som respondenterne deltager i.
Dette kom blandt andet til udtryk igennem Veng, Thøgersen og Mogensen, som i forskelligt omfang har
en relation til Landsbyen de 7 sogne igennem deres tilknytning til friskolen, Sydvestmors Kultur og Fritidscenter eller Karby Kuber. Disse institutioner har således et tættere samarbejde med Landsbyen de 7 sogne
end forventet, og er en del af den udviklingsstrategi, der gennem Landsbyen de 7 sogne, er lagt for området. Dermed har valget af disse respondenter, og empirien fra de deraf følgende interviews, betydning for
denne rapports resultater.
Denne rapports resultater, om den gensidige afhængighed mellem institutionerne og Landsbyen de 7
sogne i Sydvestmors, kan ligeledes diskuteres i forhold til den betydning, dette har haft på det datamateriale, der er skabt gennem interview af respondenterne. På trods af at respondenterne i mange hensigter
er forskellige og har forskellig tilknytning til Landsbyen de 7 sogne, er de alle at betragte som en del af det
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”frivillighedssystem”, der er oprettet som alternativ til det offentlige system, der tidligere har været i området. Dette bevirker, at respondenterne, gennem deres aktive tilknytning til dette system, kan anses at
have et mere positivt billede af de tiltag som Landsbyen de 7 sogne iværksætter. På den måde kan det
diskuteres, hvorvidt respondenternes udtalelser er påvirket af ikke at nedtale og undergrave det system,
de selv afhænger af. Denne bevidste eller ubevidste positive italesættelse af Landsbyen de 7 sogne kan
dermed sættes i sammenhæng med den gensidige afhængighed indbyrdes mellem institutionerne og i
sammenhæng med Landsbyen de 7 sogne. Yderligere kan dette eksemplificeres ved, at flere af respondenterne beskriver nødvendigheden af god omtale. Dette gælder både i forhold til at bryde en negativ og
pessimistisk tankegang som præger området, og i forhold til at skabe et image der virker attraktivt overfor
mulige tilflyttere.
I og med at resultaterne i denne rapport beror sig på empiri fra de 7 respondenters udtalelser, vil
resultaterne derfor være præget af et perspektiv, hvor respondenterne repræsenterer institutioner og
foreninger, der på den ene eller anden måde afhænger af Landsbyen de 7 sogne. Den samlede konklusion
i denne rapport vil derfor indebære dette perspektiv, da der er tale om en fortolkning af respondenternes
livsverden, i forhold til den udvikling som Landsbyen de 7 sogne har skabt.
Dette perspektiv, hvor respondenterne måske omtaler Landsbyen de 7 sognes resultater bedre end
de opfatter dem, kunne måske have været undgået ved at udvælge respondenter, som ikke på samme
måde var engagerede i lokalsamfundet. Dette kunne have foregået ved at stoppe tilfældige respondenter
på gaden frem for på forhånd at udvælge respondenterne. Det kan dog diskuteres, hvorvidt en tilfældig
udvælgelse ville have givet et andet resultat, fordi alle borgere med en relation til Sydvestmors kan have
et ønske om at omtale deres område positivt.

8.2 Diskussion af teori
I det følgende afsnit vil der være en diskussion af rapportens valgte teori; SLF. I rapporten har teorien
været med til at skabe en analytisk ramme for, hvordan Landsbyen de 7 sogne som udviklingsprojekt har
skabt udvikling i Sydvestmors. Teorien har således fungeret som et analytisk evalueringsredskab til at vurdere effekten af Landsbyen de 7 sogne i Sydvestmors. Der vil i det følgende være en diskussion af SLF som
redskab til at undersøge udvikling i en dansk kontekst, efterfulgt af en diskussion af teorien som analytisk
evalueringsredskab. Dette vil ske på baggrund af rapportens case, og de muligheder og begrænsninger,
som har været deri.
SLF er, som nævnt tidligere i denne rapport, udtænkt som værktøj til evaluering og udarbejdelse af
udviklingsstrategier i en ulandskontekst. I denne rapport er der tidligere argumenteret for overførelsen af
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teorien, til undersøgelse af udvikling i en dansk kontekst med fokus på yderområder, grundet de sammenligneligheder der ligger i den måde udviklingsparadigmet, the new rural paradigm, kommer til udtryk i
både ilands- og ulandssammenhænge. Igennem denne rapport er det blevet bekræftet, at SLF teorien i
praksis også kan anvendes til undersøgelse af udvikling i danske sammenhænge. Dette kommer til udtryk
ved, at der gennem anvendelse af SLF teorien er opnået resultater omkring hvilke ændringer, af materiel
og ikke-materiel karakter, der er opnået gennem Landsbyen de 7 sogne, samt hvordan disse er værdisat i
forhold til kapital begreberne. Ligeledes har modellen anskueliggjort, hvorledes ændringer i kapitaler på
en lokal skala kan sættes i sammenhæng med systemmekanismer og samfundstendenser, der befinder
sig på et større nationalt og globalt skala, hvilket har muliggjort en diskussion af, hvordan lokale områder
kan tilpasse sig de samfundstendenser, der påvirker området. Det, at teorien kan overføres til anvendelse
i en dansk sammenhæng, kan anses at skyldes, at SLF netop er udtænkt til at skulle anvendes til at undersøge kontekstualiteten af det pågældende undersøgelsesområde, og derfor skal teorien kunne justeres til
at virke i forskellige sammenhænge. Ved overførelse af SLF teorien til en dansk yderområdesammenhæng
er anvendelsesmulighederne i teorien dermed gode grundet de justeringer, der er foretaget, hvor særligt
levevis er tillagt en anden værdi i dansk sammenhæng, hvor der ikke har fokus på basale fornødenheder
til overlevelse. Det kan dermed vurderes, at SLF teorien kan anvendes til undersøgelse af udvikling i forskellige kontekster, selvom udgangspunktet for levevisen er forskelligt.
SLF, som analytisk evalueringsredskab, har været hensigtsmæssigt at anvende i denne rapport, da det
har skabt en ramme for genstandsfeltet og dermed gjort udarbejdelsen og udførelsen af metoden, samt
den efterfølgende analyse mere overskuelig. Kapitalbegrebet har samtidig givet mulighed for, at rapporten ikke skulle være nødsaget til at inddrage en bestemt definition af udvikling, men en mere neutral og
bred forståelse med vægt på materielle og ikke materielle ændringer. På den måde afdækkes Sydvestmors
ud fra forskellige parametre i forhold til kapitalerne, og dermed bliver undersøgelsen ikke deterministisk
i forhold til en bestemt forståelse af udvikling. Dette kunne for eksempel være at måle udvikling ud fra
økonomiske variabler, og hvor der her vil være en forståelse af udvikling i form af udelukkende økonomisk
vækst. Derudover har rapporten ladet det være op til respondenterne selv at værdisætte ændringerne i
de materielle og ikke materielle ting, og på den måde selv definere, om der er tale om en positiv eller
negativ udvikling i Sydvestmors. På baggrund af dette foregriber rapporten således ikke, hvad der er rigtig
udvikling, men lader det være op til respondenterne ud fra en bred og neutral forståelse af udvikling i
forhold til kapitalerne. Dette er således også gjort for at i mindre grad at influere på resultaterne. Det kan
dog diskuteres, hvorvidt dette har været muligt, idet rapporten har omformuleret kapitalbegreberne i
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interviewguidene til ord, som var beskrivende for dem. På den måde har rapporten således anvendt bestemte ord som udtryk for kapitalerne og dermed gjort dem mindre neutrale.
SLF er en tilgang til udvikling, som er holistisk, idet der er inddraget flere forskellige delementer. Dette
kommer til udtryk ved, at kapitalerne til sammen udgør levevis for en gruppe eller individ, og ændringer i
disse kan betragtes som værende udvikling. Kapitalerne afhænger desuden også af hinanden og er forbundne til hinanden. Denne udvikling er dog samtidig i relation til de strukturer og processer, som påvirker
rammerne for levevis. Levevis kan samtidig blive påvirket af de tendenser som strukturerne og processerne skaber, og dermed kan levevis og de dertilhørende kapitaler ændres negativt eller positivt. Tilgangen er således holistisk i den forstand, at udvikling ikke bare skal forstås ud fra kapitalerne, men at disse
kapitaler også er i relation til andre elementer. Dette bevirker således, at rapporten opnår en bredere
forståelse af de muligheder og begrænsninger, der ligger i den udvikling som Landsbyen de 7 sogne skaber
i Sydvestmors. Det holistiske perspektiv i Sustainable livelihood framework kan dog også skabe nogle udfordringer i forhold til at være et analytisk evalueringsredskab. Dette skyldes, at nogle af de andre delelementer kan være omfangsrige at afdække, fordi de kan operere på forskellige niveauer og indeholde
mange elementer.

8.3 Diskussion af resultater
I denne rapport er Sydvestmors og Landsbyen de 7 sogne valgt som ekstrem case for et lokalbaseret udviklingsprojekt, i et område der er særligt hårdt ramt af udkantsproblematikker. Valget af denne type af
case er foretaget for at kunne bidrage med erfaringer omkring den type af udvikling, der kan drages fra
undersøgelse af denne case. Det ekstreme i casen kommer som udgangspunkt til udtryk i de præopstillede
parametre, som denne rapport anvendte til udvælgelsen af den pågældende case, hvor parametrene omhandlede erhvervsindkomst og befolkningsnedgang. Herudover var der foretaget en afgrænsning til at
undersøge cases i Region Nordjylland og en udelukkelse af kommuner, der ikke var brofaste med det øvrige Danmark. På den måde blev Morsø Kommune indsnævret som den kommune med den laveste erhvervsindkomst og med den største negative befolkningsvækst for perioden 2007-2013. Ud fra den valgte
casetype kan der ikke generaliseres til andre cases, men der kan argumenteres for, at delelementer af
resultaterne i rapportens analyse kan overføres som erfaringer til andre cases. Dermed kan rapportens
resultater anvendes til at nuancere og diskutere de muligheder og begrænsninger, der er ved en projektorienteret udviklingsstrategi med fokus på stedspotentialer for yderområder i Danmark.
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Ud fra rapportens resultater, blev blandt andet den store betydning af human kapital og kompetencer
for oprettelsen og udførelsen af lokalforankrede udviklingsprojekter klarlagt. Landsbyen de 7 sogne afhænger i stor udstrækning af, at der er tilført ekstern kompetence og inspiration til dannelsen. Denne
rapport har afdækket betydningen af kompetencer eksempelvis indenfor det politisk-administrative system og fondssøgning, som har haft betydning for videreførelsen af Landsbyen de 7 sogne. Disse kompetencer kommer blandt andet til udtryk gennem kompetencer, som er inddraget i styregruppen, eller gennem en forbedret assistance fra kommunen. Kombinationen mellem specifikke evner til at agere indenfor
det politisk-administrative system, organisatoriske egenskaber og mere personlige kompetencer som dedikation og engagement, har haft stor betydning for realiseringen af Landsbyen de 7 sogne. Dette indikerer dermed, at hvis lignende udviklingsprojekter skal have mulighed for gennemførelsen andetsteds, kan
muligheden for succes blandt andet afhænge af at få skabt gode forbindelser til det kommunale system
og få kombineret forskellige kompetencer på den rette måde.
Fra resultaterne af denne rapport er det ligeledes beskrevet, hvordan der, gennem Landsbyen de 7
sogne, er skabt en situation hvor fondssøgning og tiltrækning af andre økonomiske midler er blevet væsentligt lettere. Dette begrundes af nogle af de respondenter, der er tæt på styregruppen, med, at private
fonde er mest tilbøjelige til at støtte udviklingsprojekter, der har størst mulighed for succes. Disse erfaringer kan dermed overføres i forhold til at underbygge succesraten af lignende projekter andetsteds, hvor
tilføjelsen af kompetencer og skabelsen af en ”succeshistorie” for stedet kan anses som havende en stor
betydning for at sikre det økonomiske fundament til realisering af udviklingsprojektet. Resultaterne fra
rapporten er derved med til at indikere, at der ikke kan ske udvikling i de områder, der ikke har adgang til
de nødvendige kompetencer. Disse områder, der oplever udkantsproblematikker, men ikke har kompetencerne til at agere i det politisk-administrative system, kan dermed anses som at have væsentlige udfordringer i forhold til at få startet processen mod oprettelsen af et ”succesprojekt”, der kan være selvgenerende for yderligere udvikling og tiltrækning af kapital.
Foruden betydningen af kompetencer og evner til at agere i det politisk-administrative system har
denne rapports resultater også anskueliggjort betydningen af frivillighed og de frivillige kræfter, der ligges
i opførelsen og opretholdelsen af lokalbaserede udviklingsprojekter. I Sydvestmors-casen udtrykkes dette
blandt andet gennem bevarelsen af institutioner og faciliteter gennem mobilisering og aktivering af frivillige kræfter i området. Den store frivillighed i Sydvestmors kan dermed ses som fundamental for realiseringen af mindre projekter og for sikringen af de fysiske rammer og faciliteter i området der gør, området
attraktivt overfor tilflyttere og for at bibeholde borgere i området. Der er uvished om, hvorvidt frivilligheden og engagementet blandt borgerne i Sydvestmors er unikt, men hvis der andre steder også eksisterer
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et stort frivilligt arbejde, kan der fra Landsbyen de 7 sogne drages erfaringer om anvendelsen af frivillige
kræfter. Dette kan overføres til lignende steder, der oplever nedgang i udbuddet af offentlige institutioner
og ydelser, og som ønsker at bevare disse gennem privatisering og frivillighed. Her vil der særligt være
tale om at drage erfaringer i forhold til de succeser Landsbyen de 7 sogne har opnået ved at få mobiliseret
og organiseret frivilligheden.
Det kan dog diskuteres, om Landsbyen de 7 sogne, grundet det nuværende projektstadie, har opnået
en effekt ved at skabe nogle gode leverammer, som er nok til at overkomme affolkningen af området.
Eksempelvis bliver der fra respondenternes side pointeret, at børneantallet i området stadigvæk er faldende, og i denne rapport er der yderligere redegjort for, at folketallet ligeledes er faldende i Sydvestmors, jf. problemanalyse. Dette illustrerer dermed, hvordan Landsbyen de 7 sogne påvirker situationen
positivt for den bosiddende befolkning i Sydvestmors, men endnu ikke formår at vende de større samfundstendenser, med tiltrækning af unge mod uddannelsesbyerne og affolkning af yderområder, der påvirker området.
Det kan yderligere diskuteres, hvorvidt den lokale-projektorienterede udviklingsstrategi i Danmark er
i stand til at vende de overordnede samfundstendenser som skaber ændrede forhold i yderområder, herunder Sydvestmors-området. Strategien, der anvendes i Danmark, har et fokus på stedspotentialer, igennem et projektorienteret perspektiv, hvor borgerinddragelse og et princip om en bottom-up tilgang er
centrale aspekter. Som udgangspunkt kan disse aspekter anses som værende positive i den forstand, at
det muliggør øget indflydelse og opbakning fra borgere til udførelsen og realiseringen af projekterne, hvilket kan anses som mere demokratisk. Det kan skyldes, jf. denne rapports resultater, at der kan opnås en
stigende identificering, accept og ejerskabsfølelse blandt borgerne til de tiltag, der besluttes at gennemføre, fordi borgerne selv kan være med til at definere tiltagene, og hvordan disse skal realiseres.
På den anden side kan strategien omhandlende stedsbundne potentialer og projektudviklingstankegangen problematiseres ud fra, om det overhovedet er i stand til at ændre på de nuværende samfundstendenser, og om strategien ikke er sat sammen på en sådan måde, at der foretages en bevidst eller ubevidst favorisering af nogle yderområder på bekostning af andre yderområder. Strategien om borgerinddragelse og en bottom-up tilgang til udviklingsprojekterne kan stille store krav til borgernes kompetencer,
engagement og ansvar overfor selv at kunne påvirke udviklingen i lokalområdet, jf. denne rapports resultater. Disse krav til lokalbefolkningen i de danske yderområder betyder dermed, at områder, der på forhånd besidder kompetencer og evner eller et stærkt engagement og gå på mod, står stærkere stillet end
andre områder i forhold til at tiltrække samarbejdspartnere og økonomiske midler. Dermed opstår der en
favorisering og udpegning af yderområder, der satses på, til fordel for andre områder der glemmes og går
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mod afvikling, hvilket kan anses som en ulig udvikling på tværs af Danmark. Det kan dog diskuteres, om
der egentligt ikke er tale om en naturlig afvikling af områder, som ikke har de rigtige forudsætninger, eller
om denne ulig udvikling er problematisk.
Yderligere kan det diskuteres i hvilken udstrækning, den førte strategi for udvikling i yderområderne i
Danmark, reelt er borgerdrevet og styret. Flere af respondenterne i denne rapport har beskrevet, hvordan
nogle af de kriterier, der er for at få del i midlerne fra offentlige institutioner eller private fonde, er. Her
beskrives kriterierne om at skabe arbejdspladser og lave tiltag, der går mod en omstilling mod mere økologi, som nogle af nøglekriterierne på tværs af offentlige og private instanser. Dette illustrerer dermed,
hvordan den borgerdrevne udvikling på forhånd er sat i en politisk ramme, hvor politiske målsætninger er
med til at prioritere hvilke projekter, der udvælges til støtte, og hvilke der ikke udvælges.
Nødvendigheden af ekstern økonomisk støtte til realisering og gennemførelse af lokale udviklingsprojekter er ligeledes et af de aspekter, der kan diskuteres. De økonomiske midler til realisering af projekter
findes andetsteds end i den nærdemokratiske instans som kommunen repræsenterer. I stedet skal midlerne findes gennem bevillinger og fondssøgning fra andre instanser og aktører. Dette kan anskues som
positivt, i den forstand at der herigennem tiltrækkes nødvendige investeringer til opretholdelsen af institutioner og ydelser, som det kommunale system ikke har økonomien til at opretholde. Der kan dog sættes
spørgsmålstegn ved om fordelingen af økonomiske midler fra europæisk, statslig eller privat side, samtidigt kan hæmme yderkommuners planlægnings- og handlemuligheder. Ved denne anskuelse foregår
dette indirekte, ved at ressourcer, ansvarsområder og beslutningstagen føres væk fra det kommunale
system og andetsteds hen. Dette kan blandt andet anskues i denne rapports arbejde med Landsbyen de
7 sogne og Sydvestmors, hvor der er opnået en tilstand, hvor borgerne har overtaget de tidligere kommunale opgaver, som er forsvundet fra Sydvestmors gennem lukninger og nedskæringer af kommunale ydelser. Dette har, ifølge nogle af respondenterne, ikke altid været lige positivt mødt fra kommunens side,
hvor blandt andet opførelsen af Sydvestmors Friskole har haft indflydelse på elevantallet på en nærliggende og nyrenoveret kommunal skole. På den måde har borgernes overtagelse af offentlige institutioner
og services, påvirket de kommunale helhedsplaner indenfor skoleområdet i Morsø Kommune på en ikkeplanlagt måde.
Borgernes overtagelse af tidligere kommunale opgaver kan som rapportresultat i sig selv give anledning til yderligere diskussion, om hvorvidt det er borgernes opgave at overtage kommunale opgaver, og
om hvorvidt en landdistriktsudviklingsstrategi, som i Sydvestmors-tilfældet har skabt et system, hvor borgere og frivillige erstatter offentligt services, er hensigtsmæssigt og ønskeligt for Danmark som helhed.
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9.0 Konklusion
Landsbyen de 7 sogne er på nuværende tidspunkt i en fase, hvor det især er ikke-materielle ændringer, i
den humane, sociale og økonomiske kapital, der er forekommet i Sydvestmors. De ikke-materielle ændringer kommer særligt til udtryk gennem styrkelsen af kompetencer, organisering af frivillighed og igangsættelse af en proces mod dannelsen af et fællesskab og en fælles identitet på tværs af gamle foreninger,
landsbyer og sognegrænser. De materielle ændringer, i fysisk og naturkapital, er i mindre grad styrket,
men der er lagt planer for fremtidige tiltag.
Det kan på baggrund af rapportens analyse af kapitalerne konkluderes, at Landsbyen de 7 sogne har
medført materielle og ikke-materielle ændringer i Sydvestmors og dermed skabt en udvikling, som har
forbedret borgernes levevis. Denne forbedrede levevis har gjort borgerne i Sydvestmors mere robuste i
forhold til at imødekomme de udfordringer, som samfundstendenser som urbanisering og centralisering
skaber for Sydvestmors. Samfundstendenserne har medført en fraflytning fra Sydvestmors og en lukning
af de offentlige institutioner. Landsbyen de 7 sogne har imødekommet lukning af de offentlige institutioner ved at sikre at de services, der er forbundet med institutionerne, er blevet bevaret. Dette er sket, ved
at Landsbyen de 7 sognes tiltag har understøttet de allerede eksisterende private institutioner i Sydvestmors, gennem blandt andet organisering af det frivillige arbejde. Dette har også været medvirkende til, at
der har været mulighed for, at borgerne i Sydvestmors’ levevis har kunnet opretholdes, idet disse services
stadig er tilstede i området. Landsbyen de 7 sogne har således skabt en udvikling på baggrund af de materielle og ikke materielle ændringer, som har sikret at Sydvestmors både er attraktivt de allerede bosiddende, men også for tilflyttere.
Der er dog usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at opretholde denne robusthed fremover, da det
frivillige arbejde, som spiller en stor rolle for Landsbyen de 7 sogne, primært bliver udført af den ældre
generation i Sydvestmors. Hvis Landsbyen de 7 sognes aktiviteter og opretholdelse af faciliteter også skal
eksistere fremover kan det være nødvendigt, at den yngre generation også engagerer sig i det frivillige
arbejde og lokalsamfundet.
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Bilag
Bilag 1 – Interviewguide til respondenter (”indefra”)
Præsentation af vores projekt. Må vi optage?
Ida, Jonas og Anders fra 6. semester Geografi, Aalborg Universitet. BSc opgave (kulturgeografi) omhandlende udvikling i danske yderområder.

Case: Sydvestmors + “Landsbyen de 7 sogne”
-

Beskrivelse af hvorfor respondenten er interessant for undersøgelsen

Beskrivelse af respondenten
-

-

Kan du fortælle lidt om dig selv?
o

Tilknytning til området (bopæl, familie), Alder, Erhverv, Uddannelse mm.

o

Kort beskrivelse af institutionen/faciliteten som respondenten er tilknyttet

Hvilket kendskab har du til projektet Landsbyen de 7 sogne?
o

Hvorfor er du med i dette projekt (interesse)?

o

Hvor lang tid har du været involveret?

o

Kan du fortælle os lidt om styregruppens/kommunens arbejde?

o

Hvordan fungerer styregruppen?

Beskrivelse af levevis
-

Hvad er din opfattelse af at bo i Morsø kommune/Sydvestmors?
o

Hvad er godt ved at bo i Morsø kommune/Sydvestmors?

o

Hvilke udfordringer er der ved at bo i Morsø kommune/Sydvestmors?

Beskrivelse af Landsbyen de 7 sogne
-

-

Hvordan vil du beskrive projektet Landsbyen de 7 sogne?
o

Hvilke visioner var der oprindeligt med projektet?

o

Har visionerne ændret sig over tid?

o

Hvilken form for udvikling ønsker projektet?

o

Hvad er succeskriterierne for projektet?

Hvad er baggrunden for projektet?
o

Hvorfor opstod projektet?

o

Hvad ligger der bag (andre projekter)?

o

Hvornår startede projektet?

o

Hvilke udfordringer har der været i forbindelse med opstart af projektet?

o

Hvilke udfordringer er der på nuværende tidspunkt med projektet?

Projektets resultater
-

Hvad er resultaterne af projektet indtil videre?
o

Hvilke konkrete resultater har projektet givet?

o

Hvilken betydning har det fået for lokalsamfundet?

Side 100 af 104

Fysisk kapital
-

-

Hvilke konkrete fysiske forbedringer har projektet medført?
o

Bliver faciliteterne brugt?

o

Hvem bruger det?

o

Hvorfor har I foretaget disse forbedringer?

Hvilken betydning tror du disse forbedringer vil få for borgerne i området?

Økonomisk kapital
-

Hvordan har projektet haft nogle økonomiske hensigter?

-

Har projektet givet nogle arbejdspladser?

Naturkapital
-

Hvordan er naturen indtænkt i projektet?

-

Hvilke forbedringer er der sket i forhold til anvendelsesmulighederne af naturen?
o

Hvordan har anvendelsen af naturen ændret sig gennem projektet?

Social kapital
-

-

-

Hvordan vil du beskrive fællesskabet i området?
o

Har projektet påvirket fællesskabet? Hvordan?

o

Hvad betyder det for dig?

Hvordan synes du borgerne i området engagerer sig i lokalsamfundet?
o

Hvor stor opbakning er der til projektet?

o

Hvordan kan du mærke ændringer i engagementet blandt de lokale i området?

o

Er der kommet flere frivillige?

o

Hvad betyder det for dig at engagementet er (ikke) styrket?

Hvordan vil du beskrive den lokale identitet i området?
o

Har projektet medført en stærkere lokal identitet? Hvordan?

o

Hvordan har projektet påvirket borgernes tilhørsforhold til området?

o

Hvad betyder det for dig at den lokale identitet er styrket?

Human kapital
-

Kompetencer i styregruppen
o

Hvilke erfaringer har I opnået igennem projektprocessen?

o

Hvilke kompetencer har været nødvendige for gennemførelsen af projektet?

o

Har det været nødvendigt med hjælp udefra for gennemførelse af projektet?

o

Hvilke kompetencer har I fået forbedret gennem projektet?

Afrunding: Nu har vi snakket om de forskellige forbedringer: samlet set hvordan har projektets
initiativer så imødekommet de udfordringer der er ved at bo i Morsø Kommune, og derved forbedret tilværelsen i Sydvestmors?
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Bilag 2 – Interviewguide til respondenter (”udefra”)
Præsentation af vores projekt. Må vi optage?
Ida, Jonas og Anders fra 6. semester Geografi, Aalborg Universitet. BSc opgave (kulturgeografi) omhandlende udvikling i danske yderområder.

Case: Sydvestmors + “Landsbyen de 7 sogne”
-

Beskrivelse af hvorfor respondenten er interessant for undersøgelsen

Beskrivelse af respondenten
-

-

-

Kan du fortælle lidt om dig selv?
o

Tilknytning til området (bopæl, familie, Alder, Erhverv, Uddannelse mm.)

o

Kort beskrivelse af institutionen/faciliteten som respondenten er tilknyttet

Hvilket kendskab har du til projektet Landsbyen de 7 sogne?
o

Hvilken forbindelse har du til projektet (rolle)?

o

Hvorfor er du med i dette projekt (interesse)?

o

Hvor lang tid har du været involveret?

Hvordan har Landsbyen de 7 sogne påvirket facilitetens/institutionens rolle i området?

-

Hvad mener du projektet har opnået indtil videre?

Beskrivelse af levevis
-

Hvad er din opfattelse af at bo i Morsø Kommune/Sydvestmors?
o

Hvad er godt ved at bo i Morsø Kommune/Sydvestmors?

o

Hvilke udfordringer er der ved at bo i Morsø Kommune/Sydvestmors?

De 5 kapitaler:
Fysisk kapital
-

Har du kendskab til nogle fysiske forbedringer, der er sket som følge af Landsbyen de 7 sogne? Hvilke?

-

Hvilken betydning vil de fysiske forbedringer få for dig?

-

Hvilken betydning tror du disse forbedringer vil få for andre borgere i området?
(Stisystem mellem Karby og Hvidbjerg, Karby Kuber, Markedspladsen, Fjordpunkter og bevægelseslandskabet (legeplads) osv.)

Økonomisk kapital
-

Hvilken økonomisk betydning har Landsbyen de 7 sogne haft for dig personligt?

-

Hvilken økonomisk betydning har projektet haft for institutionen/faciliteten?

-

I hvilken udstrækning tror du andre borgere i området deler dit syn på dette?

-

Synes du projektet burde have nogle økonomiske hensigter?
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Naturkapital
-

Har du kendskab til nogle tiltag, Landsbyen de 7 sogne, har gjort i forhold til naturen? Hvilke?

-

Hvilken værdi tillægger du naturen i området?
o

-

Hvilken betydning har projektets fokus på natur for dig?
o

-

Hvordan anvender du naturen i området?

Hvad synes du om de tiltag der gøres i forhold til naturen?

I hvilken udstrækning tror du andre borgere i området deler dit syn på dette?

Social kapital
-

-

-

Hvordan vil du beskrive fællesskabet i området?
o

Har projektet påvirket fællesskabet? Hvordan?

o

Hvad betyder det for dig?

Hvordan synes du borgerne i området engagerer sig i lokalsamfundet?
o

Hvor stor opbakning er der til projektet?

o

Hvordan kan du mærke ændringer i engagementet blandt de lokale i området?

o

Er der kommet flere frivillige?

Hvordan vil du beskrive den lokale identitet i området?
o

Har projektet medført en stærkere lokal identitet? Hvordan?

o

Hvordan har projektet påvirket borgernes tilhørsforhold til området?

Human kapital
-

Kompetencer i lokalområdet
o

Hvilke kompetencer tror du er nødvendige for opstart af lokal projekter?

o

Hvor nødvendigt tror du det er med hjælp udefra for gennemførelse af projekter?

o

Synes du det er vigtigt at projekter medfører erfaringer og kompetencer til beboerne i området? Hvorfor?

o
-

Har projektet igangsat yderligere projekter?

Kompetencer i lokalsamfundet
o

Er du bevidst om nogle tiltag der gøres for at videreformidle de kompetencer der er opnået gennem arbejdet med projekt ”Landsbyen de 7 sogne”? Hvad? Hvordan?

o

Har borgerne været inddraget?

o

Hvad synes du om det?

Afrunding: Nu har vi snakket om de forskellige forbedringer: samlet set hvordan har projektets
initiativer så imødekommet de udfordringer der er ved at bo i Morsø Kommune, og derved forbedret din tilværelse?
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Bilag 3 – CD med lydoptagelser og Resumeer af de 7 interviews
Vedlagte cd indeholder lydoptagelser af de 7 interviews med respondenter, som er gennemført i forbindelse med denne rapport. Derudover indeholder cd’erne resumeer, som er skrevet på baggrund
af fortolkningen af hver af de 7 respondenters udtalelser i forhold til de fem kapitaler. Lydoptagelser
og resumeer er på cd’en vedlagt i rækkefølge efter udførelsestidspunkt.
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