
Hvordan kan I bruge kommunikation i jeres 
bosætningsarbejde?



Strategisk kommunikation

Hvad ved vi? 

Hvad har vi? 

Med hvilken 
fortælling?

Hvem vil vi nå? 

Hvordan? 

Hjemmeside

Youtube

Tilflytterservice

Instagram

Øge 
kendskab

Forbedre 
image

Facebook



Tilflytterundersøgelsen 

• 32 besvarelser 

• Respondenten: 
• Kvinde (59,4 %)

• 56-65 år (40,6%)

• Par uden hjemmeboende børn (62,5%)

• Par med mindst et hjemmeboende barn (21,9%)  



Pointer fra undersøgelsen

Primære årsager til at du flyttede til øen?

• Naturen og roen (68,8%)

• Drømmen om et enkelt og roligt liv (53,1%)

• Det nære fællesskab (34,4%)



Pointer fra undersøgelsen

• 68,8% af respondenterne undersøgte ikke forholdene på andre øer 
inden de besluttede sig for at flytte til øen

• De 31,3% der undersøgte andre øer, fravalgte disse pga.:
➢Færgeforbindelser (herunder at pendling ikke var muligt) 

➢Manglende skole, børnehave 

➢Manglen på børn/børnefamilier

➢ Udbuddet af huse til salg

➢For stor afstand fra tidligere hjemsted



Pointer fra undersøgelsen

Hvor søgte du informationer om øen, som du flyttede til?

• Ved at besøge øen selv (56,3%)

• Øens hjemmeside (50%)

• Google (34,4%)

• Ingen steder, jeg kendte øen i forvejen (31,3%)

• Venner, familie og øvrigt netværk (15,6%)

• Sociale medier (9,4%)



Pointer fra undersøgelsen

Hvilke informationer søgte du viden om, inden du flyttede til øen?

• Færgeforbindelse (62,5%)
• Naturforhold -kyst, stier m.m. (56,3%)
• Indkøbsmuligheder (46,9%)
• Pendlermulighed til job på fastlandet (40,6%)
• Foreninger (28,1%)
• Udbud af lejeboliger (25%)
• Internethastighed (28,1%)
• Skole (20%)
• Daginstitution/dagpleje 18,8%



Pointer fra undersøgelsen

• Hvordan fungerer affaldssortering og tømning af containere?

• Hvordan fungerer fragt af gods med færgen?

• Info om leje-/prøvebolig

• Noget om færgeforbindelsen

• Internethastighed

• Flere billeder og personlige beskrivelser af hverdagslivet

• Hvem man skal kontakte ved besøg på øen (bosætning) – gerne flere forskellige

• Øens beredskab i tilfælde af brand og anden ulykke

• Fyldestgørende aktivitetskalender med alle foreninger/aktiviteter skrevet ind

• Mere opdateret materiale

43,8% savnede 
nogle 

informationer på 
øens 

hjemmeside

Hvilken information savnede du på hjemmesiden?



Pointer – modtagelse på øen

• 84,3% oplevede at de blev taget godt imod af øboerne (meget enig/enig)

• 25% oplevede at modtagelsen var meget velorganiseret

• 84,3% oplevede at de hurtigt blev en del af det lokale fællesskab

”Ingen modtagelse. Måtte 
selv opsøge information”

”Vores udlejere var 
til stor hjælp”

”Alle er flinke 
til at hjælpe, 
når man selv 

tager initiativ”

”Enkelte vi kendte i 
forvejen bød os 

velkommen. Men 
ikke noget officielt”

”De oplysninger vi har fået 
omkring øen og beboerne har vi 
gennem vores udlejer. Vi er selv 

meget åbne, men øboerne på Xø
er meget reserverede”

” Vi kendte forholdene vi flyttede til 
og generelt blev vi godt modtaget, 
da vi blev fastboende. Men når det 

så er sagt, er der tendens til 
'klikedannelse'. Dette er ikke altid 

heldigt”

”Jeg ventede lidt i 
starten på at blive budt 

velkommen på øen, men 
hvor skulle de vide fra, 

at jeg var tilflyttet”



Vil du/din familie blive boende på øen?

Studiestart
Færgeforbindelse 
Færgepris biler 

Mangler lejebolig i nogenlunde stand 
Grundlag for at drive forretning? 
Besværligt med indkøb, transport m.m.? 
Tilstrækkeligt med aktiviteter og socialt netværk?  



Hvad har overrasket ved ølivet?

• Dårlig færgeservice ifm. Aftenaktiviteter på fastlandet

• Alt for få jævnaldrende (25-40 år)

• At ikke alle betaler samme pris for Ø-bil! – og at vi ikke kan møde 
til tiden på job

• Komplikationer ved både at arbejde/være ansat og være ”naboer”

• Generel mangel på lyst og initiativ til at prøve nye tiltag. Især øens 
ældre beboere vil gerne at alting ”forbliver ved det gamle”

• Vi føler os overladt til os selv i en meget stor kommune... Det føles 
som om kommunen og politikerne er utrolig langt væk, og det 
føles som om at der ikke er reel mulighed for indflydelse

• At mange melder hinanden for alt mulig ligegyldigt småting

• Øen er opdelt i små mindre enheder af kliker (men alle hjælper 
hinanden på kryds og tværs)



Hvad har overrasket ved ølivet?

• Er meget imponeret over sammenholdet og måden man støtter og 
hjælper hinanden på…

• Hjælpsomheden, den oprigtige interesse i hinanden, 
børnesammenholdet.

• Glade, hjælpsomme mennesker og man bliver hurtigt en del af 
lokalsamfundet

• Folk er utrolig venlige og imødekommende 

• Stor foreningsaktivitet og passion for øens fremtid

• Den ”hjemlige hygge” på færgen

• Et trygt og godt miljø for børn med masser af frihed


