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Abstract  

In year 2020 the central area of the Faroe Islands, will expand because of a new subsea 

tunnel between the capital Tórshavn and the Runavík area. This will change the mobility 

in a relative big area on the islands, as the commute time between Tórshavn and 

Runavík will be decreased with approximately 40 minutes, which is significant in 

Faroese terms. At present, it is impossible to predict the changes that the new 

connection will cause, however, the conditions will be changed for residents, businesses 

and municipalities on both sides of the tunnel. The aim of this thesis is to investigate 

how peoples understanding of place can be used as a factor in strategic development of 

places. This will be done using Runavík as case 

The identity of Runavík should be re-invented, in order to build a stronger identity for 

the area that will attract citizens, customers and tourists. The theoretical framework 

presented in this study treats identity in relation to space and several other factors, that 

can be influenced by changes in a location's mobility. The main source for data collection 

are three focus groups with informants, that all are affiliated with the Runavík area, 

either by being raised on the spot, or by moving to the area as adults. The research 

claims, that the Municipality of Runavík must to a much larger extent, implement a long 

term holistic strategic placedevelopment, that focuses on creating attractive identities 

for Runavík. The research also claims that access to housing, building sites and work is 

of great importance to where residents choose to settle. The same has spouses, access to 

childcare and a wide range of leisure activities. This research concludes that the specific 

factors, that Runavík can use in their recreation of their placeidentity, is the beautiful 

nature, the local weather in the area, and diversity as residents and municipality are 

good at accepting all kinds of people. 

The study is structured so that it can be used to investigate similar challenges in other 

cities and settlements in the Faroe Islands and elsewhere in the world. 
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1 Indledning 

Tirsdag den 21. februar 2017 var en festdag for beboere i Runavík, fordi da blev det 

første skud fyret af til Eysturoyartunellen, den undersøiske tunnel, der vil knytte 

Runavík1, Færøernes tredjestørste by, tættere sammen med Tórshavn, Færøernes 

hovedstad. Tunnellen skal stå færdig i 2020.  

Allerede på nuværende tidspunkt er Runavík en del af centralområdet på Færøerne med 

høj mobilitet og et godt vejnet, der giver mulighed for at køre til hele Eysturoy, Streymoy 

og flere af de nordlige øer. Men med den undersøiske tunnel vil byen ligge endnu mere 

centralt, da tunnellen vil reducere køretiden imellem hovedstadsområdet og Runavík fra 

60 til 16 minutter (P/F Eysturoyar- og Sandoyartunnil 2016).  

 

Billede 1 Den blå markering er nuværende rute mellem Runavík og Tórshavn. Den røde markering er 
fremtidig vejføring gennem Eysturoyartunnellen (Google 2018) 

Sådan en omstrukturering af vejnettet vil i høj grad ændre vilkårene for lokal udvikling 

og mobilitetspotentialet for de mennesker, som bor i de påvirkede områder. Og med 

ændringen vil der naturligt følge både potentialer og udfordringer.  

Det, at centralområdet bliver større, og indbyggerne bliver geografisk mere mobile, 

giver mulighed for et mere dynamisk samfund. Dette medfører, at der i fremtiden vil 

                                                        
1 Runavík udgør i denne afhandling de tre sammenvoksede bygder Runavík, Saltangará 
og Glyvrar. 
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være nemmere adgang til et større arbejdsmarked, til flere kulturelle tilbud og til evt. at 

flytte tilbage til der, hvor man er vokset op for at være tæt på ens familie og det netværk, 

som det måtte give. Det giver også muligheder for at udvikle nye arbejdspladser, da 

personer med al slags kvalifikationer vil med den øgede mobilitet have lettere ved at 

rejse imellem de forskellige byer, desuden vil der være en større befolkning at 

rekruttere arbejdskraft fra. 

Udfordringen for især Runavík vil være den hårde konkurrence med Tórshavn indenfor 

handels- og servicefagene og omkring ønsket om at få flere borgere at flytte til området. 

Ligeledes vil områderne være i konkurrence med hinanden om befolkningens fritid, om 

deres pengeforbrug og om at tilbyde spændende arbejdspladser (Johannesen 2017). 

Derfor er det vigtigt, at det i fremtiden bliver ligeså spændende at køre nordpå fra 

Tórshavn til Runavík som sydpå fra Runavík til Tórshavn, som Kári P. Højgaard, politiker 

og indbygger i Runavík kommune pointerede i nyhederne den dag, da det første skud til 

tunnelen blev fyret af (Hansen 2017).  

Generelt er borgerne i Runavík mere spændte på tunnellen end borgerne i Tórshavn. 

Årsagerne til dette kan være flere, men en af hovedårsagerne er, at der er flere borgere, 

som pendler fra Runavík til Tórshavn end den modsatte vej. I 20112 var der 99 personer, 

som pendlede fra Runavík til Tórshavn, imens der var 14 personer, som pendlede den 

anden vej (Hagstova Føroya 2011). Borgerne fra Runavík er af samme årsag mere vante 

til at bruge de tilbud, som findes i Tórshavn, imens dem fra Tórshavn skal lære at bruge 

de tilbud, som findes i Runavík. Dette påpegede en kvinde i en radioudsendelse, da hun 

blev spurgt, om hun mente, at tunnellen også vil have betydning for beboerne i Tórshavn 

(Mikkelsen 2017). 

Om mindre end 2 år bliver tunnellen til virkelighed. Men foreløbig er ingen udmeldinger 

kommet fra Runavík kommune om, hvordan man forbereder sig til tiden efter tunnellen. 

Nogle enkelte udsagn omkring arbejdet med vejen, som skal føre trafikken fra tunnellen 

og ud af byen har været fremme, og synes at være det, som fylder mest hos kommunen. 

Derfor er det min påstand, at Runavík kommune mangler at tænke strategisk over, hvad 

der skal ske i fremtiden - mangler at finde ud af, hvad slags by Runavík skal være 

fremover.  

                                                        
2 Ifølge Hans Pauli Strøm, der arbejder for Færøernes Statistik, er de nyeste tal som 
findes på dette område fra folketællingen i 2011. 



 

4 
 

I Runavík som så mange andre steder, er det borgmesteren og kommunalpolitikerne, 

der sætter dagsordenen for området, hvilket til en vis grad er naturligt, da kommunen 

både er et politisk fællesskab og en administrativ enhed, der har til formål at løse 

problemer og udfordringer, som ikke er forhåndsbestemt med lov, foruden at 

administrere det, som er bestemt med lov af lagting og landsstyre (Jákupsstovu et al. 

2008, p.12). Derfor skal kommunen som politisk institution også tage stilling i 

uenigheder og afgørelser i sager, hvor borgerne ikke har myndighed til det - kommunen 

skal sørge for infrastruktur; herunder kloakering, vejnet, vandforsyning, give 

byggetilladelser, sørge for lokaler til skoler, tage ansvar for ældrepleje, børnepasning 

m.m.  

Men for at få et spændende og dynamisk samfund er det vigtigt også at gøre en indsats 

for at få borgernes holdninger og synspunkter frem i lyset. Fordi som Cresswell 

pointerer, så er det vigtigt at tilknytte historier og identiteter til steder, som beskriver 

dem, for at steder skal give mening for befolkningen (Cresswell 2014, p.144). Dette 

peger på vigtigheden af at synliggøre borgernes viden og fortællinger om Runavík. 

Borgerne fungerer nemlig som en slags videnbase, der kender stedet, kender til styrker 

og mangler ved stedet, og de ved hvilken by, de ønsker sig i fremtiden, og hvad der skal 

til for at opnå den. Borgere med tilknytning til Runavík ligger inde med viden om, hvad 

skal til for at området kan stå stærkt i konkurrencen om kunder, erhvervsliv og 

indbyggere. Ligeledes ved de, om det overhovedet er ønskeligt at få flere aktører til 

området, eller om der skal arbejdes for, at der ikke skal ske de store ændringer.  

Ifølge den sociokulturelle kommunikationstradition producerer og reproducerer vi 

bestemte billeder af os selv, hinanden og vores steder gennem sproget og igennem 

kommunikation (Craig 1999, p.144), hvilket er endnu en indikator på, hvorfor det har 

betydning at få synliggjort borgernes viden og holdninger i forhold til Runavík. Fordi 

således som borgerne omtaler byen, er med til at bestemme, hvordan byen bliver 

opfattet både af borgerne selv og af udenforstående. Derfor skal der sørges for, at de 

gode historier kommer indefra og bliver kommunikeret ud for at tiltrække den ønskede 

opmærksomhed omkring stedet i fremtiden.   

1.1 Problemstilling og problemformulering 

Ovenstående iagttagelser og påstand om den manglende strategiske tænkning har vakt 

interessen for at sætte fokus på, hvad kan skabe den ønskede byudvikling i Runavík. Min 
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hypotese er umiddelbart, at det handler om at skabe image og identitet og at få disse 

kommunikeret ud på den rigtige måde. Kulturlederen hos Runavík kommune sagde i en 

udforskende samtale til denne afhandling, at han mener, at der mangler at blive 

opbygget en identitet for Runavík. For ham var dette vigtigt, for at Runavík i fremtiden 

kan virke som magnet på borgere fra andre steder (Jacobsen et al. 2017). Nedenstående 

citater peger i samme retning og viser tydeligt savnet af traditioner, stedsidentitet og 

kendemærker for Runavíkområdet: 

P1(fraflytter): Byen Runavík er så ung... 

P4(fraflytter): Ja, det er sådan en ung by og det synes jeg, præger stedet, altså 

vi har ingen traditioner. 

Således svarer to informanter, der er fraflyttet Runavík, når der bliver spurgt ind til, 

hvad karakteriserer Runavíkområdet. Til samme spørgsmål svarer to tilflyttere: 

P9(tilflytter): En ting, som jeg tænker om Runavík, det er, at hvis man ser på 

Klaksvik, så...så er man LOKAL, man står sammen om Klaksvík. I Tórshavn 

der er det ligesom hovedstaden, det står man også sammen om. Men her i 

Runavík falder det lidt imellem, det er måske fordi, at vi er så mange 

tilflyttere....der mangler vi måske at finde noget. I Klaksvík bruger man 

"fiskerihovedstaden", i Tórshavn er det så "hovedstaden". Hvad skal vi finde 

til os her? Vi mangler noget her, som ligesom en identitet....  

P11(tilflytter): En "etiket". 

P9(tilflytter): Ja, en etiket som forener os, som vi står sammen om, ikke 

sandt? Det synes jeg. 

Personer, som er opvokset i Runavík, og som stadig bor der, underbygger ved 

nedenstående udtalelser savnet af en tydelig identitet og noget at hægte den på:  

P19 (indfødt): Altså, det, som jeg har tænkt over i flere år, er, at jeg synes, at 

der skulle være nogle seværdigheder i Runavík, at man kunne sige, ved du 

hvad, se her, vi har dette her flotte her...en statue af en eller anden (...) nogle 

figurer, nogle skulpturer af noget flot, som folk kunne komme andre steder 

fra, som den der "sælkvinden i Mikladal". Hvor mange rejser ikke for at se på 

den? Vi har ingenting her. 
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P15(indfødt): Det er det, vi har ikke noget folkesagn. Jo, det der med 

Toftavatn, Nøkken3 - det kunne vi få noget ud af. 

Ud fra ovenstående kan det udledes, at Runavíkområdet ikke har nogen identitet. Men 

der kan argumenters for, at Runavík som alle andre steder har flere forskellige 

identiteter tilknyttet - hvis der på Færøerne f.eks. bliver sagt NSÍ, Bakkafrost4, 

"Bibelbæltet" eller forurenende russiske skibe, er der uden tvivl mange, der straks 

tænker på Runavík. Dette er identiteter, som borgerne i Runavík ikke er alene om at 

sætte på området, men som også bliver sat af udenforstående, og det er ikke samlende 

identifikationer, som alle indbyggere føler en tilknytning til eller ønsker at være en del 

af, hvilket vil blive drøftet nærmere i det følgende. 

Først identitetsmarkøren NSÍ, som er det lokale fodboldhold. Et fodboldhold virker 

sjældent tiltrækkende på beboere udefra, men kan virke samlende på lokalbefolkningen, 

når det går godt - det oplevede indbyggerne i Runavík i efteråret 2017, da NSÍ blev 

pokalvinder, og mere eller mindre hele byen fulgte med holdet. Men i det daglige er 

interessen for holdet ikke så stor, da der er mange, der ikke interesserer sig for fodbold. 

Den næste identitetsmarkør, Bakkafrost, er en stor virksomhed med mange 

arbejdspladser, og den er anerkendt over store dele af verden for at klare sig godt 

økonomisk og for at producere bæredygtig kvalitetslaks. De fleste borgere i 

Runavíkområdet er stolte af Bakkafrost, men virksomheden bliver mere set som en 

arbejdsplads for hele Eysturoy og de nordlige øer end som noget, der bare 

karakteriserer Runavíkområdet. Den tredje identitetsmarkør "Bibelbæltet", viser til, at 

der er mange kristelige menigheder i området. Det er en markør, som kan have en 

tiltrækkende effekt på nogle borgere, men som for mange kan virke frastødende, da der 

typisk er to modpoler: dem som går til kristelige møder og så dem, som tager afstand fra 

dem. Den fjerde og sidste identitetsmarkør omtalt her er "forurenende russiske skibe", 

hvilket viser til de mange skibe, som dagligt ligger ved Runavíks gode naturhavn, som er 

blevet udbygget flere gange, og som skal udbygges yderligere. Det, at havnen skal 

udbygges yderligere, forårsager delte meninger blandt befolkningen, især pga. den luft- 

og larmforurening, som skibene, der ligger ved kaj, medfører. Skibene er et stort 

irritations- og frastødelsesmoment for nogle mennesker, hvilket kommer frem igen og 

                                                        
3 Nykurin 
4 Stor lakseproducent www.bakkafrost.com 
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igen i nyhederne og på de sociale medier, imens det af andre opfattes som en 

prestigefyldt del af kommunen pga. alle havnepengene, som kommunen får ind og det 

afledte erhverv, som dette medfører i form af fiskeri, arbejde på filetfabrikken, 

proviantering osv. Borgere, der er imod forureningen, bliver af de sidstnævnte ofte 

betragtede som hysteriske.  

 

Billede 2 "Runavík: Smuk vintermorgen i røgslør" (Samuelsen 2018)       

Ovenstående billede er et eksempel på den opmærksomhed, som de forurenende skibe, 

der ligger ved kaj i Runavík, ofte forårsager. Den 21. februar 2018 var titlen på en 

nyhedsoverskrift: "Runavík: Smuk vintermorgen i røgslør" (Samuelsen 2018), og 

sammen med artiklen var dette billede af et russisk skib, som lå ved kaj og lagde et 

røgslør omkring store dele af Runavík. Inde på Facebook blev samme billede diskuteret, 

og Facebookbrugere var irriterede over forureningen, som skibet forårsagede, og kom 

med ironiske bemærkninger som: "Det er ikke så farligt, det er bare tungolie" og "Jeg 

troede, at det var den hellige ånd", hvilket både viser til de forurenende skibe, men også 

til "Bibelbæltet", som stedet igen og igen bliver identificeret med, hvilket giver en 
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forståelse af, hvorfor det har betydning, at kommunen er opmærksom på og bruger 

ressourcer på at forstærke andre tiltrækkende og samlende identiteter for stedet.  

Vi bor i en "digitaliseret verden med et herskende præstationsparadigme”, hvor det er 

meget vigtigt, at vi lykkes og ikke blot vores handlinger, stod der i Politiken for noget tid 

siden. Der er sket en ændring i sproget omkring ordet "lykkes", fordi tidligere "lykkedes 

noget", vi gjorde, men i dag "lykkes vi" - og vores identitet er afhængig af de resultater, 

som vi kan præsentere på jobbet, i privaten og på de sociale medier (Pøhler 2017). Dette 

kan de fleste nikke genkendende til, og det er ikke bare på det personlige plan, at man 

skal lykkes, men også nationalt, kommunalt og i de forskellige byer og byområder. 

Enhver kommune eller by har efterhånden hjemmeside, Facebookside og 

Instagramprofil, der viser, hvad der sker i byen, hvilke aktiviteter man kan gå til, hvilke 

seværdigheder findes, og hvor smuk byen egentlig er.  

Konkurrencen imellem de enkelte steder er stor. Steder konkurrerer om beboere, 

tilflyttere, arbejdskraft og turister og må derfor forsøge at skille sig positivt ud fra andre 

steder (Hansen 2016). Steder er ikke længere naturlige enheder med en lokal identitet, 

der afspejler de stedlige ressourcer så som havet til fiskeri, jorden til landbrug eller 

undergrunden til kulminer. Derimod må steder brande sig som værende interessante og 

underholdende med masser af tilbud, f.eks. differentierede arbejdspladser og boliger, et 

rigt kulturliv, fritidsliv, flot natur, mange oplevelser og gode tjenester. Det er ikke nok 

med de mest basale nødvendigheder f.eks. skole, madbutik og enkelte fritidsaktiviteter.  

Denne afhandling vil ud fra ovenstående overvejelser og udtalelser sætte fokus på 

Runavíks stedsidentitet og vil være med til at "re-imagine" eller på dansk at 

"genforstille" denne identitet. Dette, fordi meget tyder på, at der blandt beboere i 

Runavík savnes en vis rodfasthed og identitetsfølelse til stedet. Der mangler strategisk 

identitetsskaben med noget, der kan skabe en fællesskabsfølelse borgerne imellem, men 

som også kan være med til at tiltrække borgere, virksomheder, kunder og turister fra 

andre steder. Dette, at forestille sig en by, et byområde eller et bredere territorium på 

nye måder, er et centralt element i planlægning og er knyttet sammen med det at kunne 

forstå og forandre det sociale (Jensen et al. 2007, p.14). En faktor, der kan være 

behjælpelig til at gøre Runavík mere tiltrækkende, er fysisk planlægning, heriblandt 

strategisk fysisk planlægning, som ifølge Patsy Healey kan være med til at give steder en 

identitet, som er særlig for netop det sted, og dermed evnen til at tage ansvar for sig selv. 
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Strategisk fysisk planlægning refererer til selvbevidste kollektive bestræbelser på at 

genforstille en by, byregion eller et bredere område og for siden at oversætte resultatet 

til prioriteringer om, hvilke fremtidige investeringer skal gøres i området (Healey 2004, 

pp.45–46), hvilket kommunen opfordres til at gøre.  

Problemstillingen kan både typificeres som en anomali og et planlægningsproblem. En 

anomali, fordi man står over for en situation, man aldrig har mødt før, og et 

planlægningsproblem, da der i fremtiden vil være behov for at tage strategiske 

beslutninger og handle ud fra dem (Bitsch Olsen & Pedersen 2003, p.31).  

Dette har inspireret til, at fokus i denne afhandling skal være at se på, hvordan Runavík 

bliver opfattet som sted, hvordan Runavík bliver omtalt, og hvordan området kan forstås 

ud fra de historier, som personer med tilknytning til stedet fortæller om det. Der vil 

blive sat fokus på, hvad slags sted Runavík er i dag, hvordan det har været, og hvordan 

det bør blive i fremtiden. M.h.t problemformuleringen skal der gøres opmærksom på, at 

Runavík fylder meget her i starten af afhandlingen. Dette for at konkretisere, at 

Runavíkområdet er valgt som case. Men der skal understreges, at samme undersøgelse 

kunne være gennemført for ethvert andet sted ved at bruge de samme værktøjer og 

spørgsmål i forsøget på at forstå stedsopfattelse som strategisk udviklingsfaktor. 

Hvorfor nedenstående problemformulering:  

HVORDAN KAN STEDSOPFATTELSE ANVENDES SOM EN FAKTOR I  

STRATEGISK STEDSUDVIKLING? 

Problemformuleringen lægger op til, at stedsopfattelse har betydning for steders 

identitets- og stedsudvikling, hvorfor identitet vil blive diskuteret som et samfunds- og 

socialvidenskabeligt fænomen. Der vil også være fokus på begrebet mobilitet, da 

identitet hænger sammen med at bo på et sted, og hvordan forholdene er på det sted for 

at bevæge sig mellem forskellige geografiske områder. Foruden dette er det et faktum, at 

både mennesker og informationer rejser mere og hurtigere end nogensinde før - både 

geografisk men også på cyberspace - hvilket mobilitetsbegrebet tager hensyn til. 

I den samfundsvidenskabelige værktøjskasse er der mange redskaber til at undersøge 

dette både teoretisk og empirisk. Til den teoretiske diskussion af identitetsbegrebet vil 

Doreen Massey, britisk samfundsforsker og geograf, være en af hovedkilderne. Massey 

argumenterede for en forståelse af steder som åbne, mangfoldige og hele tiden under 
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konstruktion. Massey mente ikke, at steder har en enkelt identitet og heller ikke, at 

deres identitet kun bliver specificeret af stedets historie. Derimod er steders identitet 

sammensat af interne konflikter vedrørende forhenværende, nuværende og fremtidige 

identiteter, og de bliver ved med at blive produceret og reproduceret med den sociale 

interaktion, der findes på stedet (Massey 1994, Massey 2004).   

Empirisk er planlægningsproblemet en vigtig del af afhandlingen, da undersøgelsen er 

inspireret af kommunikativ planlægningsteori, hvor borgere spiller en betydningsfuld 

rolle i form af de ressourcer, som de har med deres lokale viden. Denne viden er vigtig at 

mobilisere og inddrage i planlægningen, for at resultaterne skal blive forankrede i 

lokalsamfundet, og for at borgerne skal føle et vist ejerskab til dem (Agger 2007, p.31). 

Intentionen med denne afhandling er bl.a. konkret at skabe debat om, hvordan 

omstændighederne er i Runavík nu, hvordan man ønsker dem i fremtiden, og hvad skal 

gøres for at nå dertil. Denne debat vil søges at blive fremprovokeret ved, at 

undersøgelsen bliver lagt frem offentligt både for kommunalpolitikere og for borgerne. 

Kommunalpolitikerne vil få en præsentation til et af deres fælles møder, og borgerne vil 

få mulighed for at høre resultatet til almene foredrag og i den lokale radiostation5. Det 

skal tilføjes, at identitetsdiskussionen vil udgøre den centrale del af afhandlingen, da den 

er af stor betydning for planlægningen. 

Afhandlingen vil med et konstruktivistisk og hermeneutisk udgangspunkt undersøge, 

hvordan indbyggere i og med tilknytning til Runavíkområdet opfatter Runavík som sted. 

Der vil blive undersøgt, hvad kendetegner stedet og dets indbyggere, hvad indbyggerne 

tænker om stedet, især nu, hvor den "nye" virkelighed er så tæt på. Ligeledes vil der 

blive undersøgt, hvad borgerne er bange for og hvilke forventninger, de har til den nye 

forbindelse. Kommunen ønsker at tiltrække flere indbyggere og turister, men derfor er 

det ikke sikkert, at det også er borgernes ønske. 

De hermeneutiske og konstruktivistiske traditioner vil blive brugt som 

forståelsesredskaber til at fortolke samtalerne og til at finde ud af, hvordan Runavíks 

identitet kan konstrueres eller "genforstilles". Begrebsfokus vil være på identitet og 

mobilitet med en analytisk tilgang, der hovedsagelig tager udgangspunkt i teoretiske 

tekster omkring disse begreber. 

                                                        
5 www.r7.fo 
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1.2 Runavíkområdets relevans som case 

Man kan ikke med sikkerhed vide, hvilke følgevirkninger Eysturoyartunnellen vil have 

på de områder, som bliver påvirket af den, men der vil uden tvivl ske store ændringer, 

især i de bygdesamfund, som ligger tættest på tunnellen. Der er to portaler på 

Eysturoysiden af tunnellen, en på Strendur og en i Runavík, hvor Runavík, som er den 

tredjestørste by6 på Færøerne, som allerede nævnt, er valgt som case til denne 

afhandling. Runavík eller Runavíkområdet er sammensat af bygderne Runavík, 

Saltangará og Glyvrar, som alle er vokset sammen således, at det er umuligt at se, hvor 

den ene bygd starter og den anden slutter, som ses på nedenstående billede.  

 

Billede 3 På billedet ses de sammenvoksede bygder Glyvrar, Saltangará og Runavík. 

Et casestudie er en detaljeret undersøgelse af en enkelt eller nogle få sager. Casestudier 

fokuserer både på interne egenskaber såvel som de omkringliggende omgivelser 

(Neuman 2011, p.42). Casestudier kan vælges strategisk alt efter, hvad de skal bruges til. 

Casen om Runavíkområdet kan ud fra Flyvbjergs "valgstrategier til udvalg af cases" 

kaldes for en informationsorienteret udvælgelse (Flyvbjerg 2009, p.96), da den er valgt 

ud fra en forventning om, at der kan fremskaffes relevante informationer, som vil være 

anvendelige i arbejdet med rekonstruktionen af Runavíks fremtidige identitet.  

Runavíkområdet har en voksende befolkning, selv om der også er meninger fremme 

blandt befolkningen om, at stedet ikke vokser hurtigt nok i forhold til den centrale 

beliggenhed og den mulighedsrige fremtid, som stedet går i møde. Der bor mange 

tilflyttere i området, både udenlandske men mest færøske, der er flyttet til pga. af 

                                                        
6 På Færøerne er det vedtaget med lov, at hvis en kommune har over 1500 indbyggere, 
kan den kaldes for en by (Lógasavnið 2000). I Runavík kommune boede der 3920 
indbyggere den 1. januar 2017, af dem boede 1934 i Runavíkområdet - det vil sige 
bygderne Glyvrar, Saltangará og Runavík (Hagstova Føroya 2017b) 
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arbejde, menighedsliv, familie eller bekendtskaber. Geografien på stedet er indviklet, da 

Runavík ligger ved Skálafjørður, som udadtil virker som en enhed, men hvor bygderne 

ved fjorden hører til fire forskellige kommuner. Runavík er det største sted ved 

Skálafjørður, er tættest befolket, se kort på side 22 og har det største erhvervsliv. Men 

byen har ikke bestemmelsesret over det mest velegnede areal til bebyggelse af nye 

boliger i nærområdet. Det har nabokommunen Toftir derimod, da den ejer arealet. Dette 

giver ekstra udfordringer i planlægningen og videreudviklingen af området. Alt dette 

tilsammen gør Runavík til en interessant og relevant case at arbejde med i forhold til 

identitet.  

Jeg har en personlig interesse i Runavíkområdet, da jeg er opvokset på stedet og har 

boet der som barn, ung og voksen, dog med undtagelse af et år i Australien og syv år i 

Danmark. Det, at min base er i Runavík med mand og tre børn, gør det praktisk at 

udforske nærområdet, men dette er ikke årsag nok til at vælge Runavík som case. 

Derimod er området interessant i forhold til dets udfordrende sociale og geografiske 

sammensætning. 

1.3 Forskning i egen hjemby og etiske refleksioner 

Det er altid udfordrende at forske, og i forskning bliver der ofte advaret imod at 

undersøge mennesker og steder, som man kender. Halkier argumenterer for, at man 

ikke kan interviewe personer, som man kender (Halkier 2008, p.48). Men der er andre 

forskere, som taler for at bruge "venskab som metode", hvor tilgangen er den samme 

som i aktionsforskning – det, at informanterne er medstuderende, i stedet for at blive 

studeret udefra - og man går fra at studere "dem" til at studere "os" (Tillmann-Healy 

2003, p.735). Dette kræver dog, at forskeren hele tiden reflekterer over og tolker sin 

egen holdning på samme måde, som han analyserer deltagernes holdninger og udsagn 

(Ellis 2007, p.13). Etiske refleksioner omkring sådanne forskningsprojekter tager 

udgangspunkt i "relationel etik", der accepterer, at forskere studerer deres nærområde 

og dermed også personer, som de kender ganske godt, hvilket medfører, at de handler 

ud fra deres hjerter og sind. Men det kræver som nævnt ovenfor, at forskerne tager 

ansvar for deres handlinger og de konsekvenser, som de måtte medføre (ibid: p.3) 

Da der i denne undersøgelse kan argumenteres for, at jeg studerer mig selv eller "os" 

som by, er det relevant at tænke på, hvilke konsekvenser og udfordringer, det kan 

medføre. Det, at jeg allerede kender området, kulturen og menneskene m.m., kan have 
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bevirket, at deltagerne har fortalt ting til mig, som de ikke ville have fortalt til en 

fremmed forsker. Det kan være forhold, som er svære at forklare til en udenforstående, 

da han/hun ikke automatisk forstår de underliggende betydninger i forskellige udsagn. 

På den anden side kan det sagtens tænkes, at en anden forsker, der ikke kendte til 

området, havde spurgt ind til nogle forhold, som jeg ikke gør, fordi jeg allerede mener, at 

jeg ved, hvad de taler om. En udenforstående ville muligvis  spørge helt andre spørgsmål 

og dermed få en anden viden frem om området. 

Dette var jeg bevidst om under hele forløbet og forsøgte til de fokusgruppeinterview, jeg 

holdt, at være "ualmindelig naiv og nysgerrig" (Søndergaard 1996, p.70). Intentionen 

var hele tiden at sætte åbne og ikke ledende spørgsmål, spørgsmål som: "Hvad synes I, 

karakteriserer Runavíkområdet?" og "Hvad karakteriserer kulturen på området?". 

Under diskussionerne ud fra spørgsmålene, var min opgave for det meste at lytte og 

være opmærksom, imens deltagerne kom med deres fortællinger. Jeg var meget bevidst 

om at få deltagernes meninger frem om, hvad de synes, karakteriserer området – hvad 

de synes, kendetegner stedets fortid, og hvad de synes, fremtiden har at tilbyde. I 

bearbejdningen af datamaterialet vil refleksionen over, hvorfor jeg har den opfattelse, 

som jeg har, hele tiden være i baghovedet. Tolker jeg informationerne således, fordi at 

jeg er borger i Runavík, eller ville jeg tolke anderledes, hvis jeg ikke var tilknyttet 

området?  

Etiske refleksioner er en stor del af alle akademiske undersøgelser. Hovedreglen er så 

enkel som "do no harm" (Ellis 2007, p.5). Men hvordan det skal forstås, er rimelig meget 

op til den enkelte forsker at tage stilling til. Det er vigtigt, at forskere skaber værdifuld 

ny viden, samtidig med at de sørger for, at forskningsdeltagerne bevarer deres 

værdighed, selvværd, privatliv og deres demokratiske rettigheder. Forskere har både 

professionel og moralsk forpligtelse til at opføre sig etisk, også når informanterne ikke 

er opmærksomme på dette. Og for at opbygge en sund etisk praksis i undersøgelsens 

design, er det vigtigt at forberede og overveje etiske problemer lige fra begyndelsen og 

at reflektere over dem igennem hele undersøgelsen (Neuman 2011, p.143).  

Et af de etiske forhold, som har vejet tungt i denne undersøgelse, er, at deltagerne skal 

forblive anonyme, at data, der identificerer deltagerne, ikke afsløres (Kvale & 

Brinkmann 2009, p.91), men vil blive gemt på eg trygt sted. Der vil derfor ikke blive 

lavet en liste med personlige beskrivelser som køn, alder, bosted, arbejde osv. I analysen 
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vil personerne blive kaldt for P1(tilflytter), P2(fraflytter), P3(indfødt) osv. for at forblive 

anonyme, fordi forholdene i det udforskede område er så små, at deltagerne let kan blive 

genkendt ved bare at nævne få oplysninger f.eks. alder og profession. I starten af alle tre 

fokusgrupper blev aftalt, at alt, som blev sagt til interviewene, skulle blive mellem 

deltagerne, også selv om det for det meste var almindelige dagligdags forhold, der blev 

snakket om.  

Der vil altid være forskellige ambitioner, som styrer enhver forskning, og de er 

bestemmende for, hvor ens loyalitet bliver placeret. Carolyn Ellis (Ellis 2007), som er 

kendt for sin mangeårige forskning af to små fiskerisamfund i Chesapeake Bay i 

Amerika, studerede fiskerisamfundene og kom til at holde af menneskene, som boede 

der. Men ifølge hende var hendes loyalitet dog ikke hos fiskerisamfundene, men var 

rettet mod den akademiske verden, hvor hun var ved at opbygge sin karriere, og hvor 

hendes mål var at bidrage til den sociologiske viden (ibid: p.10).  

Ellis's arbejde og ambitioner er i direkte modsætning til mine, da min ambition er at 

bidrage så meget som muligt til samfundet uden for den akademiske verden, men 

gennem de redskaber, som jeg har erhvervet gennem mit studium og indenfor de 

normer, som er påkrævet, for at undersøgelsen kan gå for at være en akademisk 

undersøgelse, heriblandt også sikringen af validiteten og reliabiliteten i undersøgelsen. 

At der igennem dokumentationen kan bevises, at operationaliseringen af undersøgelsen 

relaterer til problemstillingen og hænger sammen igennem alle punkter af 

undersøgelsen så som udvælgelse af deltagere, gennemførelse af interviewene og i 

bearbejdningen af de indsamlede data, og at det kan bevises, at det, som var intentionen 

at undersøge, bliver undersøgt. Læseren skal ud fra dette få en tydelig oplevelse af, at 

produktionen af data og analysen af hele undersøgelsen, er et ordentligt stykke 

håndværk (Halkier 2008, pp.107–109), der hænger sammen fra start til slut.  

1.4 Afhandlingens opbygning  

Afhandlingen er delt op i otte dele:  

Kapitel 2 præsenterer den metodologiske tilgang. Der bliver redegjort for de ontologiske 

og metodiske overvejelser, der lå til grund for indsamlingen af empiri, og som udgør 

fundamentet for afhandlingens analysedel. Indsamlingen af empiri foregik gennem 
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triangulering, dog med hovedvægt på undersøgelsens fokusgrupper. Til sidst i kapitel 2 

redegøres for den analytiske tilgang. 

Kapitel 3 diskuterer identitet og mobilitet som markører for stedsudvikling. Andre 

faktorer, der kan være medvirkende til at udvikle stedsidentiteter, vil også være 

inkluderet, da de kan bruges som tænkeredskaber til at udforske steders karakteristiske 

træk, og dermed bruges i genforstillingen af steders identiteter.  

Kapitel 4 giver en kort gennemgang af Runavík kommune som sted. Dette for at give en 

forståelse af, hvorfor Runavíkområdet bærer præg af en fragmenteret identitetsfølelse. 

Områdets historie, kommunens omfang, interkommunale samarbejder og refleksioner 

over områdets manglende befolkningsvækst vil udgøre kapitlet. 

Kapitel 5 er første del af analysen og beskriver den dominerende stedsopfattelse, som 

deltagerne havde af Runavíkområdet. Samtidig fremhæves de identitetsmarkører, som 

menes at være specielt interessante at arbejde videre med i søgningen efter flere 

stedsidentiteter for området. 

Kapitel 6 fremanalyserer med udgangspunkt i analysens beskrivende del, hvordan dele 

af deltagernes stedsopfattelse kan bruges effektivt i Runavík kommunes fremtidige 

strategiske planlægning. Desuden bliver der redegjort for, hvad Runavík kommune 

anbefales at arbejde strategisk med i fremtiden. 

Kapitel 7 er konklusionen, der svarer på problemformuleringen omkring, hvordan 

stedsopfattelse kan anvendes som en faktor i strategisk stedsudvikling, og hvilke 

faktorer Runavík kommune anbefales at arbejde videre med i genskabelsen af 

Runavíkområdets identitet.  

Kapitel 8 er perspektivering og her foreligger en videre refleksion, blandt andet om hvad 

opmærksomhed bør rettes mod i fremtidig forskning omkring stedsopfattelse og 

strategisk stedsudvikling. 
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2 Ontologisk udgangspunkt og metodiske overvejelser  

I videnskabelige undersøgelser som denne er det nødvendigt at gøre rede for de 

ontologiske forståelsesredskaber, der er relevante for undersøgelsesformen af det 

aktuelle emne. I dette tilfælde, hvordan stedsopfattelse kan anvendes i strategisk 

stedsudvikling ved hjælp af borgerinkludering. Dette kapitel vil derfor beskrive og 

argumentere for den metodiske tilgang, som har været bærende i undersøgelsen, da den 

er afgørende for, hvilke aspekter af virkeligheden vi som forskere interesserer os for, og 

hvilke resultater vi når frem til (Presskorn-Thygesen 2012, p.21). Jeg vil med en 

kvalitativ undersøgelse følge de hermeneutiske og konstruktivistiske tilgange til 

videnskab, da jeg mener, at der kan argumenteres for vigtigheden af at bruge begge 

traditioner i besvarelsen af problemformuleringen. Den hermeneutiske tilgang er 

velegnet, fordi dens formål er at indleve sig i de områder, som bliver undersøgt og med 

fortolkning at komme frem til nye forståelser omkring dem således, at efter de 

kvalitative interviews, som er en del af undersøgelsen, og efter at have fået sat 

problemstillingen ind i en større kontekst, vil der dermed opnås en større forståelse for 

undersøgelsesfeltet, hvilket er efterstræbelsesværdigt. Den konstruktivistiske tradition 

kan med fordel komplementere den hermeneutiske, fordi den problematiserer 

samfundets selvfølgeligheder og viser, at de kan være anderledes, hvilket er relevant i 

arbejdet med strategisk stedsudvikling og dermed arbejdet med at genforstille en 

allerede eksisterende stedsidentitet. Fokusgrupper er del af den kvalitative analyse, da 

deres styrke er, at det i interviewsituationen er muligt at få uddybende og 

velbegrundede svar omkring udtalelser. Metoden er også specielt velegnet til at 

undersøge deltageres erfaringer, meninger, ønsker og bekymringer. Og i forhold til at 

diskutere fremtidige ønsker er det en fordel, at meninger kan blive produceret 

undervejs i deltagernes diskussioner.  

I første del af kapitlet fremgår den metodologiske tilgang, som tager udgangspunkt i 

forståelsesredskaberne hermeneutik og konstruktivisme. Anden del diskuterer, hvorfor 

fokusgrupper er hovedkilden til det empiriske materiale, hvordan rekrutteringen til 

grupperne foregik, og hvordan de blev afholdt. Tredje og sidste del argumenterer for 

valg af analysemetode til behandling af empirien.   
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2.1 Hermeneutisk og konstruktivistisk tilgang til kvalitativ forskning 

To aspekter har en fundamental indflydelse på metodologien i enhver 

samfundsvidenskabelig forskningsopgave - det er henholdsvis den ontologi og 

epistemologi, man som forsker bekender sig til. "Ontologien er læren om det værende 

som værende, og epistemologien er læren om viden og berører derfor de 

erkendelsesmetoder, der anvendes i videnskaben". Når man som forsker eller 

studerende bevidst bekender sig til en ontologi og en epistemologi, har det den 

konsekvens, at man opfatter det værende som værende på en bestemt måde - og at man 

opfatter erkendelsen af det værende på en bestemt måde (Nygaard 2012, pp.10–11).  

Denne afhandling følger både den hermeneutiske og den konstruktivistiske 

videnskabstradition i besvarelsen af problemformuleringen. Men det skal dog pointeres, 

at hverken hermeneutikken eller konstruktivismen skal ses som hele sandheder, men 

som idealtyper og som redskaber til at tænke over problemfeltets sammenhæng – det, 

som Patti Lather kalder for forståelsesredskaber (Lathers & Pedersen 2016).  

Et andet forståelsesredskab, som bruges, er den phronetiske forskning, der sætter 

spørgsmålene: "Hvor er vi på vej hen? Er det ønskeligt? Hvad bør gøres? og "Hvem 

vinder, og hvem taber ved hvilke magtmekanismer?"(Flyvbjerg 2009, p.75) Dette gøres i 

forsøget på at finde mening i dialogen omkring de forandringer, muligheder og mulige 

risici, som undersøgelsesområdet står overfor i nærmeste fremtid. 

Men først teoretiske definitioner af den hermeneutiske og den konstruktivistiske 

tradition og derefter argumentationer for, hvorfor de er relevante som 

forståelsesredskaber i denne undersøgelse. 

Ordet hermeneutik stammer fra den græske mytologi, hvor Hermes havde til opgave at 

kommunikere gudernes ønsker til de dødelige. Begrebet er tilknyttet den tolkende 

samfundsvidenskab og betyder at gøre det ukendte forståeligt (Neuman 2011, p.101). 

Hermeneutikkens ontologi bliver af Presskorn-Thygersen betegnet som "begrænset-

realistisk", da den ifølge ham hverken kan kaldes for realistisk eller konstruktivistisk. 

Epistemologien er subjektiv, da begrebet ”forståelse” er udgangspunktet, og viden om 

virkeligheden altid tager udgangspunkt i en subjektiv forståelsesramme (Presskorn-

Thygesen 2012, pp.31–32).  
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Den hermeneutiske tradition tager afstand fra positivismens objektive søgen efter love 

og søger i stedet forståelse og indlevelse i de kulturer, som bliver undersøgt ved hjælp af 

kvalitative metoder. I denne afhandling er der valgt at bruge fokusgrupper, hvilket vil 

blive redegjort for i næste afsnit. Ifølge hermeneutikken skal forskere forsøge at 

overkomme sit eget udgangspunkt for at forstå verden, hvilket gøres ved at reflektere 

over egen for-forståelse og ved at prøve at sætte sig i andres sted for at se verden ud fra 

deres for-forståelse eller forståelseshorisont (ibid: pp.32–33).  

Som borger i Runavíkområdet, som samtidig er mit forskningsfelt, må jeg derfor hele 

tiden huske at reflektere over, hvad er min egen forståelse, og hvad er informanternes 

forståelse, og hermed reflektere over, om jeg analyserer interviewene ud fra min egen 

forståelse, eller om jeg formår at lytte til det, som informanterne virkelig siger, og lader 

nye forståelser komme frem ud fra det. Samtidig skal interviewene sættes i en større 

sammenhæng, hvor stedets traditioner og historie er inkluderet, og hvor andre 

påvirkninger som f.eks. den nye tunnel, politiske beslutninger og den påvirkning som 

udefrakommende informationer fra radio, tv og sociale medier har på informanternes 

udsagn. 

Det er vigtigt ud fra et hermeneutisk synspunkt at sætte dele og helhed i forbindelse 

med hinanden, hvilket er oprindelsen til, at metoden bliver kaldt for den hermeneutiske 

cirkel eller spiral. I det ligger, at både forskeren og den udforskede påvirker hinanden. 

Det gør de igennem dialogen, som er det centrale arbejdsinstrument - forskeren 

befinder sig på lige fod med den udforskede, og de ændrer gradvist deres forståelse af 

hinanden ved at korrektere deres for-forståelser og ved at fjerne fordomme (Andersen 

2003, pp.254–55). Forskeren skal kunne se ud over det, som sker i interviewsituationen 

og være opmærksom på den påvirkning, som historie og tradition har i den 

kontekstuelle fortolkningshorisont (Kvale & Brinkmann 2009, p.69). 

Målet med hermeneutisk forskning er at lære noget nyt ved at sætte sig ind i 

interviewpersonernes situation og at se verden fra deres synspunkt - dette kaldes for 

horisontsammensmeltning (Presskorn-Thygesen 2012, p.33). At opnå 

horisontsammensmeltning er efterstræbelsesværdigt ud fra analysen af fokusgruppe 

interviewene i denne undersøgelse, da formålet med undersøgelsen er at lære noget nyt 

om området og at få sat ord på nogle af de forhold, som deltagerne i undersøgelsen har 

viden om, men som endnu ikke er blevet italesat. 
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Konstruktivismens ontologi er relativistisk. Alt er sociale konstruktioner også selve 

virkeligheden. Det sociale, kulturelle og sproglige perspektiv, som man lægger på 

virkeligheden, er afgørende for, hvad bliver opfattet som sandt og virkeligt (ibid: p.36). 

Dette er relevant i forhold til problemstillingen i denne undersøgelse omkring 

Runavíkområdets identitet, da de perspektiver, som kommer frem i interviewene, er 

resultat af informanternes konstruktioner, af deres måde at tale om tingene, foruden de 

sociale relationer, som var imellem deltagerne i forvejen og de nye, som blev skabt. 

Deres måde at tale om Runavíkområdets karakteristiske træk skal være med til at 

ændre den manglende og negative holdning, som umiddelbart synes at være 

dominerende omkring områdets identitet og skal indgå i arbejdet med at finde frem til 

nogle fokuspunkter, som Runavík kommune kan bruge strategisk i fremtidig 

planlægning og kommunikation af stedsidentiteten.  

Epistemologien i konstruktivismen er subjektiv, og begrebet fortolkning har en meget 

central plads. Objektivitet findes ikke, fordi der vil aldrig være enighed blandt alle om at 

fortolke virkeligheden ens. Konstruktivismens ambition er at problematisere 

samfundets selvfølgeligheder og vise, at de kunne være anderledes. Den pointerer, at 

det, som forekommer os at være "sandt", "naturligt" og "selvfølgeligt", blot er sociale 

konstruktioner (ibid: pp.36–37). En tilbagevendende kritik af konstruktivismen er, at 

den er selvdestruktiv, fordi hvis alt er socialt konstrueret, så er konstruktivismen det 

også (Alvesson & Sköldberg 2009, p.38), hvilket kunne indikere, at det er nytteløst at 

bruge konstruktivismen som redskab. Men da den som før nævnt kun er et redskab og 

ikke én sandhed, er den relevant i at skabe forståelse for, hvordan steder er konstrueret, 

hvilke potentialer der er for nye konstruktioner, og hvad der evt. er brug for at 

rekonstruere omkring stedets identitet. Med udgangspunkt i disse ontologiske 

antagelser vil den metodiske tilgang, som blev brugt til indsamlingen af det empiriske 

materiale, blive præsenteret og diskuteret nedenfor. 

2.2 Indsamling af empiri, arbejdsmetode og rekruttering 

Fokusgrupper vil være hovedkilden til indsamlingen af afhandlingens empiriske 

materiale. Fokusgrupper er en "kombination af gruppeinteraktion og forsker-bestemt 

emne-fokus" (Halkier 2008, p.9), hvor formålet er at "høste data (verbale som 

nonverbale) om deltagernes følelser, holdninger og opfattelser af et givet tema bestemt 

af problemformuleringen" (Puchta og Potter 2004; Morgan 1997 citeret i Damgaard 
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2016, p.110). Jeg oplevede i indsamlingen af empiri, at der blev produceret sidevis af 

data omkring hovedtemaet: "Runavík som sted", som er relevant for at operationalisere 

problemformuleringen. Der kan dog ikke regnes med, at denne undersøgelse vil komme 

frem med nogle endelige løsninger omkring Runavíkområdets udfordringer med 

identitetspørgsmålet. Men derimod er formålet at få både nye og evt. allerede kendte 

synspunkter frem og at få dem gennemdiskuteret, hvilket også er formålet med 

fokusgrupper ifølge Kvale og Brinkmann (Kvale & Brinkmann 2009, p.170), og som gør 

dem velegnede til eksplorative undersøgelser på et nyt område, hvilket denne 

undersøgelse kan klassificeres som, da Runavík vil være i en ny situation efter den 

undersøiske tunnel - da området ikke før har ligget så tæt på hovedstaden. 

Som med alle andre undersøgelser er der både fordele og ulemper forbundet med 

fokusgrupper. Fordele med fokusgrupper kan være de naturlige og afslappende 

omgivelser, som interviewet foregår i, og som gør det muligt for deltagerne at udtrykke 

deres meninger og ideer frit. Deltagerne har også en tendens til at føle sig bemyndiget, 

især i aktionsorienterede forskningsprojekter, som denne undersøgelse er i familie med, 

da resultatet skal lægges frem offentligt og for Runavík kommunes politikere og 

administration i deres arbejde med at planlægge og forberede kommunen til fremtiden. 

En anden fordel er, at deltagerne kan spørge ind til og forklare hinandens svar (Neuman 

2011, p.460). Her vil deltagernes sammenligninger af erfaringer og forståelser kunne 

producere viden om kompleksiteterne i betydningsdannelser og sociale praksisser, som 

er svære for forskeren at få frem i individuelle interview eller semistrukturerede 

gruppeinterviews (Halkier 2008, p.14). 

 På den anden side kan ulemper være, at det kun er muligt at drøfte et eller få emner i en 

fokusgruppesession, og at der findes en "polarisationseffekt", hvor både gode og dårlige 

holdninger bliver mere ekstreme efter en gruppediskussion. Ligeledes kan moderatøren 

ubevidst komme til at begrænse gruppemedlemmerne i at tale åbent og frit (Neuman 

2011, p.460). En ulempe, som jeg oplevede i udførelsen af fokusgrupperne, var ikke 

"polarisationseffekten", men at jeg i nogle enkelte situationer kunne have faciliteret 

samtalen anderledes. I den ene gruppe var der to personer, som dominerede eller 

snakkede mere end de andre. Den ene tog ordet ofte, imens den anden snakkede længe 

ad gangen, men ikke så ofte. I en anden gruppe var der to personer, der havde 

tilbøjelighed til at snakke, imens de andre havde ordet. Ifølge Halkier skal moderatøren i 
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sådanne tilfælde tage kontrollen og invitere flere ind i samtalen ved at spørge, om der er 

andre erfaringer, der er relevante, og især opfordre deltagere, som ikke siger så meget, 

til at være med i diskussionen (Halkier 2008, p.50). Jeg prøvede at følge rådet nogle 

gange, dog uden det store held. Det var lidt frustrerende til tider, især når den ene 

person snakkede længe ad gangen og ikke "ville afbrydes", fordi han mente, at det, som 

han sagde, var vigtigt for at forstå en bestemt sammenhæng. Selv fik jeg ikke hele 

sammenhængen med, under interviewet, men når jeg bagefter lyttede til samtalen, 

kunne jeg godt høre, at det som deltageren sagde, var relevant.  

Denne slags oplevelser fortæller noget om, at det, som vi læser i metodebøgerne, er gode 

grundregler og retningslinjer, men når vi som studerende kommer ud i feltet og virker 

som forskere, er der andre regler gældende, og vi må nogle gange følge vores egen 

intuition. Egentlig er vi eller jeg en "novice". En som oplever "et givet problem og en 

given situation inden for et givet opgavefelt for første gang", da jeg aldrig før har afholdt 

fokusgrupper. Men ude i forskningsfeltet agerer jeg som ekspert, der bruger min 

intuition og bare gør "det der virker"" (Flyvbjerg 2009, pp.20–28). Om det virkede, 

vidste jeg egentlig ikke, før jeg sad hjemme og transskriberede interviewet. Det er vigtigt 

at turde træffe selvstændige beslutninger ude i feltet for at vise, at man har overblikket - 

har man som forsker en tvivlende adfærd, bliver deltagerne usikre og føler ikke, at 

forskeren har det overskud og den seriøsitet, som skal til for at lede en samtale med så 

mange mennesker.  

I tillæg til fokusgrupperne vil der blive brugt relevante informationer fra andre kilder 

som sekundær empiri, hvilket kaldes for triangulering. Triangulering beskriver, hvordan 

det er muligt at forbedre nøjagtigheden af en undersøgelse ved at bruge forskellige 

metoder og derved se sagen fra flere synspunkter (Neuman 2011, p.164). Den 

sekundære empiri stammer bl.a. fra samtaler af udforskende karakter, som jeg i starten 

af undersøgelsen havde med borgmesteren, kulturlederen og kommuneskriveren i 

Runavík kommune (Jacobsen et al. 2017) og de uformelle samtaler, som jeg har haft 

igennem hele forløbet omkring emnet med borgere både i og udenfor Runavíkområdet. 

Jeg har også fået indblik i allerede eksisterende undersøgelser, heriblandt Jastrid Ása 

Hammer Troest's bacheloropgave (Troest 2015), der gav indblik i, hvordan unge, voksne 

og ældre mener, at hverdagen vil blive efter Eysturoyartunnellen. Ligeledes vil der blive 

henvist til nogle af mine tidligere undersøgelser omkring problematikker i Runavík 
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kommune (E. W. Johannesen 2016; Johannesen 2015) og forslag til kulturpolitik i 

Runavík kommune (U. Johannesen 2016). Foruden dette vil fjernsynsudsendelser, 

diskussioner, udtalelser og andet fra internettet også være med til give et så mangesidigt 

billede som muligt af problemstillingen.  

Der blev rekrutteret informanter til tre fokusgrupper ud fra nedenstående kriterier: 

1. Indfødte – personer, opvokset og boende i Runavíkområdet  

2. Tilflyttere – personer, opvokset andre steder, men som voksne flyttet til Runavík 

3. Fraflyttere – personer, opvokset i Runavík, men som voksne flyttet fra området 

Alle informanterne havde det til fælles, at de er tilknyttet Runavíkområdet enten ved at 

være opvokset på stedet eller ved, at de er flyttet til stedet som voksne. Robert K. 

Merton argumenterede for, at deltagere i fokusgrupper skal have en "vis fælles identitet, 

en vis mængde fælles normer og en vis portion relationer, der binder 

gruppemedlemmerne til hinanden" (Damgaard 2016, p.111). Dette understøtter 

udvælgelsen af deltagere til fokusgrupperne i denne undersøgelse, hvor det især er 

tilknytningen til Runavíkområdet, der er deres fælles identitet. Det, at de er "stadig 

boende", "tilflyttere" eller "fraflyttere", er også en fælles relation, plus at medlemmerne i 

sådan et lille samfund altid vil have andre relationer f.eks. familierelationer, venner, 

fritidsinteresser.  

I rekrutteringsfasen skal der tages stilling til, om grupperne skal bestå af personer, som 

kender hinanden eller ikke kender hinanden. Halkier gør opmærksom på, at personer, 

der ikke kender hinanden, skal ikke stå til ansvar for deres udtalelser efter 

fokusgrupperne, hvilket kan betyde, at de har nemmere ved at udtale sig. Men at 

deltagere fra samme netværk på den anden side kan uddybe hinandens perspektiver på 

grund af de erfaringer og oplevelser, som de deler (Halkier 2008, pp.29–30).  

Det er nærmest umuligt at udvælge personer, som ikke kender hinanden i 

Runavíkområdet, da området er så lille. I enkelte tilfælde var der personer, der ikke 

kendte hinanden, især i tilflyttergruppen, ligeledes enkelte i fraflyttergruppen, hvor 

aldersforskellen var stor. Dette kunne mærkes i tilflyttergruppen, hvor de var lidt 

spagfærdige i starten, men efter helt kort tid blev dynamikken god, og de snakkede 

flittigt ud fra de temaer, som blev præsenteret for dem.  



 

23 
 

Hver gruppe bestod af 6 - 8 voksne deltagere, fordelt på følgende aldersgrupper: 18-29 

år, 30-49 år og 50+. Aldersgrænsen blev sat ved 18 år, for at deltagerne skulle være 

myndige og dermed selv have ansvar for, hvad de sagde til interviewene og selv at 

kunne afgøre, om de ville deltage uden at skulle have underskrevet samtykke fra deres 

forældre. Rekruttering fandt sted ud fra "purposive og snowball sampling" (Neuman 

2011, p.267), da flere metoder blev brugt for at finde de "rigtige" personer. Jeg fandt selv 

frem til nogle deltagere, brugte mit netværk til at finde frem til andre, og så var der også 

nogle af dem, som ikke kunne deltage, som havde forslag til andre kandidater.  

Deltagerne i undersøgelsen blev valgt ud fra demografiske kriterier, ud fra køn, alder, 

fødested og bosted. I udvælgelsen blev kriterier som religion, interesser, klasse osv. ikke 

taget med, hvilket ellers ville være det rigtige ud fra intersektionalitetsteorier, der 

fokuserer på, hvordan forskellige sociale kategorier, såsom race, køn, klasse osv. 

påvirker social adfærd og fordelingen af ressourcer (Yuval-Davis 2012, pp.4–6). Det var 

et bevidst valg kun at have etniske færinger og ikke udenlandske tilflyttere med i 

fokusgrupperne, selv om de udenlandske tilflytters udtalelser uden tvivl ville være 

relevante i forsøget på at få så forskellige perspektiver og holdninger som muligt frem 

om områdets identitet. Årsagen til, at udlændingene blev valgt fra, var pga. den sproglige 

barriere i forhold til færøsk, og at det derfor ville virke kunstigt og forhindrende for den 

gode dialog, hvis de færøske deltagere f.eks. blev nødt til at tale engelsk, for at 

udlændingene skulle kunne være med.  

Rekrutteringen foregik på Facebook og med e-mail. Nedenstående "brev" med en kort 

forklaring af, hvad projektet handler om (Halkier 2008, p.31), blev sendt til deltagernes 

indbakke på Facebook og med e-mail til dem, som ikke havde Facebook, eller som ikke 

svarede på den besked, som jeg sendte dem. Facebook blev valgt, fordi jeg igen og igen 

har oplevet, både fra mit arbejde i erhvervslivet og privat, at der svarer folk hurtigst. 

Havde de ikke givet svar indenfor helt kort tid, var de blevet kontaktet på telefon, men 

det var ikke nødvendigt.  
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Brev til fokusgruppedeltagere. Fri oversættelse fra færøsk til dansk.  
 
Kære xxxxx 
 
Vil du deltage i et forskningsprojekt omkring Runavíkområdet? 
 
Jeg hedder Erla Weihe Johannesen, og jeg studerer Mesterlære i Socialvidenskab og 
samfundsplanlægning på det Færøske universitet. Lige nu er jeg ved at skrive speciale, 
hvor jeg vil undersøge, hvad kendetegner Runavíkområdet - bygderne Glyvrar, 
Saltangará og Runavík - især på det sociale og kulturelle område. Du er udvalgt til at 
deltage i denne undersøgelse, fordi du bor i Runavíkområdet og er opvokset på 
stedet. 
Jeg skal samle deltagere til tre fokusgrupper, hvor vi vil snakke om forskellige forhold, 
som har med Runavíkområdet at gøre, f.eks. hvad er kulturen på stedet, hvem er det, 
som bor der, og hvad er en ønskelig fremtid for Runavík? 
 
Resultatet fra samtalerne bliver behandlet i mit speciale og derefter lagt frem for 
administration og politikere hos Runavík kommune. Det skal lægges vægt på, at det 
bliver ikke muligt at se, hvem har deltaget i undersøgelsen, fordi alle, som deltager, vil 
være anonyme, og hvis der er noget, som kan afsløre jeres identitet, bliver 
oplysningerne ændret. 
Samtalerne bliver optaget på diktafon. Dette er nødvendigt for at få alt med, som du og 
de andre i gruppen siger, og for at kunne analysere materialet efterfølgende. Det er kun 
mig og muligvis min vejleder der får lov til at høre optagelsen af samtalen, og når 
specialet er færdigt, bliver samtalerne slettede. 
Alle oplysninger om dig, og det, som bliver sagt i samtalen, er dybt fortroligt. Data bliver 
bevaret efter Lagtingslov om behandling av personsoplysninger, og alt materiale bliver 
gemt således, at ingen har mulighed for at få adgang til det. 
 
Det ville glæde mig meget, om du har lyst og tid til at deltage i et fokusgruppeinterview i 
Barnagarðinum á Mýrunum mandag 20. mars fra kl. 19:00 til 21:00. I fokusgruppen 
vil der være 6-10 deltagere, som alle er privatpersoner, som bor i Runavíkområdet, og 
som er opvokset på stedet. Samtalen vil vare i ca. to timer. Du skal ikke forberede dig 
til samtalen, og det er ingen rigtige eller forkerte svar til det, som vi vil snakke om. Det er 
vigtigt, at vi får en afslappet og interessant samtale sammen. 
 
Vil du give besked hurtigst muligt og senest torsdag 16. marts kl. 13 ved at svare på 
denne besked, om du vil og har mulighed for at deltage? Har du nogle spørgsmål i 
forbindelse med fokusgruppeinterviewet, er du velkommen at ringe til mig på 
telefonnummeret nedenunder. 
Med venlig hilsen 
Erla Weihe Johannesen 
Tlf. 229075 
N.B.  Det, som er skrevet med fed, blev ændret, så det passede til den gruppe, som 
det skulle sendes ud til. 

Brevet blev sendt ud til to kvinder og to mænd i hver aldersgruppe, dvs. 12 personer til 

hvert interview. Dette for at samme antal mænd som kvinder skulle have mulighed for 
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at deltage, og for at alle aldersgrupper skulle være repræsenteret. Dette fungerede efter 

hensigten med undtagelse af den yngste gruppe, hvilket kan skyldes, at der "kun" var 12 

årgange i den yngste gruppe, hvorimod der var 20 årgange i den midterste 

aldersgruppe. En anden årsag var, at mange i den yngste aldersgruppe enten er flyttet til 

andre steder på Færøerne eller bor i udlandet for at studere. Resultatet blev, at fire 

kvinder og fire mænd var i den første gruppe, to kvinder og fire mænd i den næste (her 

gav to kvinder afbud samme dag, som fokusgruppen skulle holdes), og i den sidste 

gruppe var der fire kvinder og tre mænd. I alt deltog 10 kvinder og 11 mænd i 

undersøgelsen.  

Fokusgruppeinterviewene blev alle afholdt i "Barnagarðinum á Mýrunum", en 

børnehave, som ligger i udkanten af det undersøgte område. Interviewene blev holdt 

der, fordi det var "et "neutralt" institutionelt sted" (ibid: p.36), hvor jeg ikke skulle være 

vært på samme måde, som jeg f.eks. ville have været, hvis jeg holdt interviewene på min 

egen bopæl. Interviewene blev holdt om aftenen udenfor institutionens åbningstider, så 

der var ingen forstyrrelser af medarbejdere og børn, og vi havde institutionen for os 

selv. Der blev serveret kaffe, te, kiks, bolsjer og vindruer til alle interviewene.  

Interviewguiden (se bilag 1) til fokusgrupperne var opbygget omkring den stramme 

model for moderator-involvering og strukturering med flere specifikke spørgsmål og 

nogle øvelser (ibid: p.40), hvilket ifølge Halkier er den rigtige model at bruge, hvis der 

ønskes mere fokus på indholdet af diskussionerne end på, hvordan interaktionen blandt 

deltagerne udfolder sig. I starten af fokusgruppeinterviewet blev deltagerne bedt om 

kort at præsentere sig selv - efter dette startede samtalen. Spørgsmålene vil ikke blive 

gennemgået her, de kan læses i bilag 1. Men der blev skiftet imellem spørgsmål og 

øvelser til hvert interview.  

Et af øvelserne var en billedøvelse inspireret af artiklen "Billedet som anker" (Pedersen 

2004), der argumenterer for, at samtalen bliver anderledes, når der bliver snakket ud 

fra billeder end, når man "kun taler sammen", og deltagerne lærer ofte noget nyt af 

hinandens oplevelser, refleksioner og tolkninger (ibid: p.41). Billedøvelsen var kun en 

lille del af fokusgruppeinterviewet og foregik således, at 34 billeder blev lagt ud på et 

bord, og så skulle deltagerne vælge to billeder hver, som de syntes symboliserede 

Runavíkområdet. De snakkede sammen, lo og forhandlede omkring billedernes 

betydning, imens de valgte dem, og bagefter tog vi en runde, hvor de fik lov til at 
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fortælle, hvorfor de havde valgt de billeder, som de gjorde. Billederne til øvelsen blev 

valgt ud fra flere kriterier. Nogle blev valgt, fordi de var oplagte til at beskrive områdets 

identitet, herimellem billeder af Runavíkområdet, af byen, idrætsområdet, vandsport 

ude på fjorden, hedelyng, det lokale fodboldhold osv. Andre billeder kunne 

repræsentere Færøerne, heriblandt billeder af strikkende hænder og Maersk containere, 

der bliver lossede. Andre igen kunne repræsentere store dele af verden, så som et 

billede af grøntsager, af en farvepalet og af børn i en børnehave. Alt var derfor ikke givet 

i forvejen, og deltagerne havde mulighed for at lægge de betydninger i billederne, som 

de syntes var passende i forhold til områdets særkende. To billeder blev valgt ud fra en 

forventning om, at deltagerne ikke ville synes, at de var repræsenterende for området. 

Det ene var et billede af en gågade og det andet af en hyggelig café. Til sidst i 

billedøvelsen blev der spurgt ind til, om deltagerne syntes, der var nogen billeder, som 

ikke symboliserede området og om de syntes, at der manglede nogle billeder. 

Tredje runde af interviewet startede med, at deltagerne fik billedet på afhandlingens 

forside af det første skud til den undersøiske tunnel. Sammen med billedet fik de 

spørgsmålet om, hvad de tænkte, da de så billedet? Det, at bruge billeder til at snakke ud 

fra, gav en anderledes let stemning. Deltagerne kom op at stå et øjeblik, og de deltagere, 

som ikke havde snakket så meget, sagde lidt mere, hvilket er i tråd med det, som 

Pedersen siger om, at metoden skaber en anderledes kontakt både imellem deltagerne 

og imellem deltagere og forsker (ibid: p.54).   

I de tre interviews, som jeg faciliterede, kunne jeg mærke, at interaktionen fungerede, og 

at der var godt samspil imellem deltagerne. De "henvendte sig til hinanden, 

kommenterede hinandens udtalelser, spurgte ind til hinanden på basis at deres 

erfaringer og diskuterede og forhandlede med hinanden", hvilket er den vigtigste 

dynamik i fokusgrupper (Halkier 2008, p.49). For det meste var det almindelig let snak 

med en god dialog, hvor deltagerne viste hinanden respekt ved at lytte og ikke afbryde, 

imens de andre snakkede. Der var dog enkelte episoder, hvor deltagerne blev ivrige, en 

smule ophidsede og snakkede i munden på hinanden. Det er muligt, at i fortolkningen af 

interviewene vil det specielt være på disse tidspunkter, at deltagernes følelser og evt. 

spændinger kommer frem, selv om de også kommer frem, når de taler mere roligt 

sammen om deres holdninger og opfattelser ellers. 
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2.3 Analytisk tilgang 

Jeg valgte at transskribere alle interviewene selv for at sikre, at alle detaljer blev 

inkluderet og for at starte meningsanalysen allerede under transskriberingen (Kvale & 

Brinkmann 2009, p.202). Dette blev gjort ved at kommentere, hvornår deltagerne kom 

med følelsesudtryk som latter og suk og ved at fremhæve udtalelser med fed skrift, som 

var relevante i forhold til besvarelsen af problemformuleringen og de dertil relaterede 

teoretiske tekster. Udtalelserne blev transskriberet ordret ord for ord med gentagelser 

og "øh"er og lignende (ibid: p.203). Pauser, nølen, stammen og andet blev også noteret, 

da det har betydning for fortolkningen af, hvad deltagerne lægger i det, som de siger. Det 

er også en del af helheden, der både fortæller noget om deltagernes holdninger, men 

også om hvordan de reagerer på de omgivelser og personer, som de er sat sammen med 

under interviewet. Her kan jeg nævne, at jeg i transskriberingen af det første interview 

undrede mig over, at der var næsten ingen pauser og meget få "øh'er". Umiddelbart har 

jeg ikke nogen forklaring på, hvorfor det var sådan, men det er muligt, at det var fordi, 

deltagerne snakkede om noget, som de havde en stor viden om, og at de var trygge med 

omgivelserne og de personer, som de var sammen med.  

"At analysere betyder at adskille noget i dele eller elementer" (ibid: p.215). Den 

analytiske tilgang i denne undersøgelse vil være inspireret af Brinkmann og Kvales 

interviewanalyse som "bricolage" (ibid: pp.259–260), som er i overensstemmelse med 

Miles og Hubermans ad hoc-metoder (Miles et al. 2013). Ud fra disse tilgange vil "særlig 

interessante passager" blive behandlet. De karakteristiske træk, som bliver oftest nævnt, 

vil blive trukket frem, og modsætninger vil blive diskuterede. Kategorier og temaer vil 

blive skabt ud fra de tilbagevendende mønstre og egenskaber, som kom frem til 

interviewene. Kategorierne i analysen vil være en sammensætning af de temaer, som var 

bestemt på forhånd. Det vil sige kategorier, der har tilknytning til "stedsidentitet", som 

er det overordnede tema, herunder hører også "Runavík som sted". Men der vil også 

være kategorier på flere niveauer, som er styret af interviewene, da interviewspørgsmål 

og analytiske spørgsmål kan være to meget forskellige ting (Søndergaard 1996, p.78), og 

man ved ikke i forvejen, hvad der kommer frem til samtalerne. Som eksempel på dette 

kan nævnes, at der var rigtig mange udtalelser omkring planlægningen af 

centralområdet i Runavík, hvilket der ikke blev spurgt direkte ind til, men som ud fra 
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udsagnene er noget, som fylder meget hos deltagerne. Derfor vil byplanlægning være et 

af de behandlede temaer.  

Et, som er meget vigtigt i forhold til analysen især set i forhold til det, at jeg studerer min 

hjemby, er argumentet om at "undgå ensidig subjektivitet og opnå perspektivisk 

subjektivitet i fortolkningen af interviewerne" (Kvale & Brinkmann 2009, p.236). Her er 

det vigtigt, at jeg som forsker ikke kun lægger mærke til det, som jeg ønsker at få frem 

(ensidig subjektivitet), og som jeg muligvis har haft svært ved at sætte ord på, men 

derimod kan se forskellige meninger (perspektivisk subjektivitet) ud fra det indsamlede 

materiale. Dette er en ekstra udfordring, men en udfordring, som jeg forholder mig til, 

og som jeg vil påtage mig. 

2.4 Opsamling 

Dette kapitel har beskrevet de ontologiske og metodiske overvejelser bag det 

indsamlede empiriske materiale, som skal redegøre for hvordan stedsopfattelse kan 

anvendes i strategisk stedsudvikling ved hjælp af borgerindkludering. Som beskrevet, er 

de hermeneutiske og konstruktivistiske traditioner tænkeredskaberne, som analysen af 

det empiriske materiale vil tage udgangspunkt i. Det, som kan fremhæves som særlig 

vigtigt og efterstræbelsesværdigt i den hermeneutiske tradition, er 

horisontsammensmeltningen – det, at man lærer noget nyt ved at høre 

interviewpersonernes synspunkter. Ud fra den konstruktivistiske tradition har de 

muligheder, som deltagerne ser i området, særlig stor betydning, eftersom de kan 

bruges i arbejdet på at konstruere nye stedsidentiteter. Det indsamlede materiale vil 

hovedsagelig være fra fokusgrupper, som blev afholdt til formålet. Fokusgrupper blev 

valgt, da de er velegnede til eksplorative undersøgelser, der søger at få en forståelse af 

nye situationer, der er opstået. Den nye situation for Runavík er, at området i fremtiden 

vil ligge meget tæt på hovedstaden. Desuden blev fokusgrupper valgt, for at deltagerne 

skulle få følelsen af ejerskab omkring det, som kom frem, da det blev lovet dem, at 

resultatet af undersøgelsen skal lægges frem offentligt.  Inden det empiriske materiale 

bliver analyseret og diskuteret i kapitel 5 og kapitel 6, vil de teoretiske redskaber i 

forhold til identitet som strategisk udviklingspotentiale blive gennemgået i næste 

kapitel. 
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3 Identitet som strategisk udviklingspotentiale  

De teoretiske begreber, som bliver belyst i dette kapitel, skal være behjælpelige til at 

finde frem til, hvordan det strategisk er muligt at arbejde med steders identitet. Der vil 

derfor blive redegjort for, hvilke teoretiske redskaber er relevante i diskussionen 

omkring identitet som strategisk udviklingspotentiale. Derudover er begrebet mobilitet 

også relevant at diskutere, da stedsidentiteter bliver skabt eller genforstillet i en mobil 

verden, hvor både mennesker og informationer rejser hurtigere end nogensinde før. 

Materialet vil være en kombination af tekster, der har en sociologisk oprindelse som 

f.eks. (Jenkins 2008) og (Urry 2002), og geografisk oprindelse f.eks. (Massey 1994) og 

(Cresswell 2014), da denne litteratur diskuterer stedsidentitets- og 

mobilitetsbegreberne, og da det er muligt ud fra dem at finde flere redskaber til, 

hvordan image og identitet kan skabes. Første del af kapitlet gennemgår begreberne 

identitet og stedsidentitet, anden del giver en beskrivelse af, hvordan mobilitet påvirker 

mennesker og steder, og tredje og sidste del giver nogle forslag til, hvilke markører kan 

bruges i arbejdet med at genforstille stedsidentiteter. 

3.1 Stedsidentitet en del af begrebet identitet 

Der findes ikke nogen præcis definition af begrebet stedsidentitet. Derimod findes der 

mange forskellige ideer omkring både sted og identitet indenfor geografi, byplanlægning 

og andre discipliner. Dette afsnit giver indblik i nogle af disse definitioner - først 

begrebet identitet. 

Begrebet identitet kan have flere forskellige betydninger, alt efter hvordan det bliver 

teoretiseret, og om det bliver knyttet til køn, race, nation, klasse, seksualitet eller noget 

helt andet. Begrebet identitet kommer af latin identitas, af idem der betyder "samme" 

(Gyldendal 2018), men identitet har også med individualitet at gøre, at noget netop ikke 

er det samme, at det skiller sig ud (Sprotin 2018). Det vil sige, at begrebet identitet har 

de modsigende betydninger af både lighed og forskel. På den ene side er identitet noget 

unikt for hver enkelt af os, noget som skiller os fra andre mennesker, det kunne f.eks. 

være hud- og øjenfarve og vores personnummer. På den anden side indebærer identitet 

også et forhold til et bredere kollektiv eller sociale grupper af forskellige slags, f.eks. når 

vi taler om national identitet, kulturel identitet eller kønsidentitet, identificerer vi os 

med andre, som vi mener ligner os selv.  
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Ifølge Henry Jenkins er lighed og forskel uadskillelige og udgør de tilsammen kernen i 

den menneskelige verden omkring identifikation. Jenkins siger at:  

Identity is our understanding of who we are and who other people are, and, 

reciprocally, other people's understanding of themselves and of others 

(which includes us)(Jenkins 2008, p.18).  

Meget af debatten omkring identitet stammer fra spændingerne imellem disse to 

aspekter - lighed og forskel - hvor vi kæmper for at være os selv eller at finde os selv, 

men på den anden side så identificerer vi os også med andre på grundlag af sociale og 

kulturelle egenskaber samt fælles værdier, personlige historier og interesser. På den ene 

side er vi produkter af vores egen unikke historie; men hvem vi føler os at være, 

afhænger meget af, hvem vi er sammen med, hvad vi kommer ud for, og hvad der 

motiverer os på det tidspunkt. Og vi er på ingen måde frie til at vælge frit, hvordan vi 

bliver defineret eller identificeret, hvilket også er gældende for steder, der bliver vægtet 

ud fra deres specielle kendetegn, samtidig med en forventning om, at de skal kunne 

tilbyde den samme service til sine beboere som andre steder, og dermed bliver defineret 

i sammenligning med andre steder. 

Personlig identitet kan i mange tilfælde overføres til stedsidentitet, hvor hvert enkelt 

sted ligesom mennesker har sine egne unikke kendetegn, som skiller det ud fra andre 

steder f.eks. navn, postnummer, særlig historie og naturressourcer. Steder er også dele 

af større kulturelle, sociale eller administrative enheder. De enkelte byer er dele af en 

national- og kulturel identitet, samtidig med at de også er dele af forskellige 

samarbejder på tværs af lande- og kommunegrænser, dertil er de også dele af de 

nærområder, som de ligger opad.  

Steder kan få sin identitet ud fra nogle "sosialt og kulturelt definerte kategorier", som 

bliver tilskrevet dem. Kategorier som hjemsteder, der en er vokset op eller steder, hvor 

man har haft nogle helt specielle oplevelser, som man husker ved at høre nogle bestemte 

lyde, lugte noget bestemt eller smage noget bestemt. Steder kan også kategoriseres som 

"byer og bygder, utkant og sentrum, kyst og innland eller i henhold til regional og 

nasjonal beliggenhet"(Thuen 2001, p.80), hvilket indikerer, hvor mange forskellige 

markører, der egentlig er at arbejde med i forhold til at udvikle et steds identitet.  

Der findes mange definitioner af steder. Sheller og Urry (Sheller & Urry 2006, p.214) 

mener for eksempel, at steder ikke er faste men dynamiske og bliver produceret af 
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mennesker, der bor på stedet, foruden af besøgende, bygninger, andre objekter og 

maskiner, der er på stederne på bestemte tidspunkter. Steder er som skibe, de ligger 

ikke stille, men de flytter sig. Desuden handler steder også om fysisk nærhed af 

mennesker, der laver aktiviteter sammen, og disse aktiviteter bliver hængende og kan 

virke tiltrækkende på andre mennesker og gøre stedet til et ønskeligt sted at være. 

Cresswell siger om steder, at en måde at definere dem på er som:  

Spaces which people have made meaningful. They are all spaces people are 

attached to in one way or another. This is the most straightforward and 

common definition of place - a meaningful location (Cresswell 2014, p.12).  

Hvilket viser til betydningen af at konstruere steder således, at de har nogle bestemte 

værdier eller historier tilknyttet, således at de giver mening og virker tiltrækkende og 

betydningsfulde på både beboere og gæster. 

Steder har ikke automatisk et identitetsmærke, men de kan ses som råmaterialer, der 

med en kreativ gentagende social praksis producerer deres egen identitet. Der er mange 

kampe omkring steder, og de bliver produceret og reproduceret dagligt (ibid: pp.70–71), 

hvilket vi har en tendens til at glemme i søgningen efter den éne identitet, og hvilket 

giver mulighed for at forme steder i den ønskede retning i strategisk planlægning. 

Begreberne "place" og "space" er to centrale begreber i diskussionen omkring 

stedsidentitet, hvor "space" er mere abstrakt og kan relateres til det ydre-rum eller til 

noget, som ikke er defineret, imens "place" er mere håndgribeligt som et bestemt sted. 

Cresswell viser til den kinesiske humangeograf Yi-Fu Tuan's definition af de to begreber: 

What begins as undifferentiated space becomes place as we get to know it 

better and endow it with value...The ideas "space" and "place" require each 

other for definition. From the security and stability of place we are aware of 

the openness, freedom, and threat of space, and vice versa. Furthermore, if 

we think of space as that which allows movement, then place is pause, each 

pause in movement makes it possible for location to be transformed into 

place (Tuan citeret i Cresswell 2014, p.15). 

De to begreber kan være behjælpelige til at definere hele områder som "space". 

Områder, som man ikke har noget forhold til, eller ikke har nogen årsag til at arbejde 

med. Imens et afmærket område f.eks. en by, bydel eller andet, som fokus bliver sat på, 
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og som man stopper op ved, kan defineres som et "place". Tuan siger, at vi kan tænke på 

steder som pause, det at vi stopper op på et bestemt sted; men det er ikke pause på den 

måde, at ingenting sker på stedet, da steder er meget dynamiske, og der sker noget hele 

tiden. Der er mennesker, sociale relationer, magtforhold, ting at se på, osv., hvilket det 

bliver argumenteret mere for i det følgende. 

Doreen Masseys (Massey 1994) tilgang til begreberne "space" og "place" fokuserer på, 

hvordan rum og sted almindeligvis konceptualiseres i det daglige og politiske liv 

foruden i det akademiske miljø. Noget af det mest centrale i Masseys argumentationer er 

sociale relationer, og fylder de meget i hendes formulering af begreberne. Ifølge Massey 

er sociale relationer dynamiske. De står ikke stille, og er ligeledes fyldt med magt, 

mening og symbolisme. Det er meget forskelligt, hvordan de sociale relationer på et sted 

opleves og bliver tolket af dem, som på forskellige måder har tilknytning til stedet. 

Steder bliver påvirket af de mange forskellige sociale relationer. De bliver påvirket af 

den globale økonomi og telekommunikationen, af national politisk magt og af de sociale 

relationer, der findes i byen, bydelen, husstandene og på arbejdspladserne (ibid: pp.1–

4). 

Massey lægger stor vægt på, at det, som definerer det unikke med ethvert sted, ikke kun 

findes på selve stedet, og at steders identiteter er foranderlige. Der er altid anfægtelser 

omkring dem, og der er mange af dem. Hun siger: 

What defines the uniqueness of any place is by no means all included within 

that place itself. Importantly, it includes relations which stretch beyond - the 

global as part of what constitutes the local, the outside as part of the inside. 

Such a view of place challenges any possibility of claims to internal histories 

or to timeless identities. The identities of place are always unfixed, contested 

and multiple. And the particularity of any place is, in these terms, constructed 

not by placing boundaries around it and defining its identity through 

counterposition to the other which lies beyond, but precisely (in part) 

through the specificity of the mix of links and interconnections to that 

"beyond". Places viewed this way are open and porous (ibid: p.5). 

Massey's argumentation kan give en vis modløshed til dem, som søger efter én identitet, 

hvis nogen skulle ønske at gøre det. På den anden side opstår der mange muligheder 

med denne definition, da identitet ikke er fastlåst og egentlig kan formes i den retning, 
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som man synes er passende. Problemet med at se steder som faste er, at de bliver 

immobile, de kan ikke ændre sig. Bygninger er faste, og kapital kan være fastbundet, 

men lokaliteter er dynamiske, de er skæringspunktet mellem sociale aktiviteter og 

sociale relationer, der hele tiden er i bevægelse. Steder er konstrueret ud fra mange 

forskellige sociale relationer, bl.a. ud fra at sidestille sig og artikulere sig i forhold til 

andre steder og af interne spændinger og konflikter (ibid: pp.136–137) 

Edward Said fremhævede på samme måde som Massey, at en gruppes eller nations 

identitet er konstrueret, fremstillet og i nogle tilfælde endda opfundet og er ikke en 

naturlig eller en Gudskabt enhed. For at komme frem til denne identitet, har der ofte 

været en lang kamp, hvor nogen har måttet give efter for de dominerende kræfter (Said 

1993). 

Der skal lægges vægt på, som Steph Lawler også gør, at identitetsdannelse er krævende 

at arbejde med, da det ikke er noget, der bare kommer af sig selv, for som hun siger: "All 

identity-making is an accomplishment. There is no silent, untroubled, normal or natural 

identity". Videre siger hun, at identitet bliver skabt i fællesskab, da det er en social og 

kollektiv proces (Lawler 2014, p.2), hvilket jo er noget at det samme, som Massey 

pointerede. 

Siri Gerrard (Gerrard 2008, p.75), som er relevant i en færøsk kontekst, argumenterer 

ud fra sit studium af fiskerlandsbyer for, at steder kontinuerligt bliver formet: "People's 

images of places are in the making (...) the images of a place resist fixity". Dette, fordi 

mennesker fra fiskerlandsbyer er meget på farten. Deres arbejde er afhængigt af 

årstiden og fiskeriet, hvorfor deres liv må tilpasses dette. Stor del af befolkningen i 

fiskerlandsbyerne må dagligt rejse ud af deres egen by for at arbejde, studere, købe ind 

osv. Dette kan relateres til forholdene på Færøerne, hvor fiskeri er hovederhvervet, og 

hvor store dele af befolkningen bor i mindre byer og derfor bruger den eksisterende 

høje mobilitet med godt vejnet til at pendle på arbejde, i skole og på indkøb, hvilket 

leder til nødvendigheden af at drøfte begrebet mobilitet som del af diskussionen om 

stedsidentitet i et moderne perspektiv. 

3.2 Mobilitetens betydning for stedsidentitet  

Verden har ændret sig utrolig meget de senste 50-60 år, og vi hører ofte mennesker sige, 

at verden bliver mindre og mindre, og at alt går hurtigere og hurtigere. I dag lever vi i et 
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samfund, hvor man kan rejse gennem tid og rum på utallige måder - men for ikke så 

mange år siden var det rumlige begrænsninger, der afgjorde, hvor langt man kunne 

rejse, hvor lang tid det tog, og hvem man kunne komme i forbindelse med. Disse rumlige 

begrænsninger er blevet "erstattet af strategiske valg og differentiering mellem 

mobilitetstyper. Derudover udvider teknologiske og sociale innovationer løbende 

mulighederne for mobilitet, hvilket medfører, at enkeltpersoner og sociale grupper hele 

tiden forventes at tilpasse sig disse ændringer" (Kaufmann & Widmer 2006, p.112 

oversat af forfatter).  

All of the world seems to be on the move. Asylum seekers, international 

students, terrorists, members of diasporas, holidaymakers, business people, 

sports stars, refugees, backpackers, commuters, the early retired, young 

mobile professionals, prostitutes, armed forces - these and many others fill 

the world's airports, buses, ships and trains. The scale of this travelling is 

immense (...) Simultaneously the Internet has grown more rapidly than any 

previous technology (...) Mobile telephony based on many societies jumping 

direct to such a new technology seems especially to involve new ways of 

interacting and communicating on the move, of being in a sense present 

while apparently absent (Sheller & Urry 2006, p.207) 

Ovenstående er essentielt i diskussionen omkring mobilitet og de forhold, som 

mennesket i dag lever under. Det er blevet meget lettere at rejse imellem bygder og 

byer. Hvor man før i tiden for det meste arbejdede i ens egen by, kan man i dag rejse 

langt med bil, tog eller fly på arbejde. Samtidig går den teknologiske udvikling hurtigere 

end nogensinde før, så mennesker kan sagtens være sammen uden at være fysisk i 

samme rum, det være sig på Skype, Facebook, Linkedin, Instagram, Snapchat osv. Det, at 

informationsteknologien er så udbredt globalt, medfører en internationalisering af 

informationer, hvor der bliver kommunikeret hurtigere og igennem flere medier end 

nogensinde før. Dette har medført begrebet "time-space compression", som refererer til 

bevægelse og kommunikation af sociale relationer på tværs av rum og store geografiske 

strækninger, og til vores oplevelse af alt dette (Massey 1994, p.147).  

"Time-space compressionen" har medført, at det ikke altid er af så stor betydning, hvor i 

verden vi bor og arbejder i det senmoderne videnssamfund, fordi vores liv meget af 

tiden foregår i rum, der kunne være overalt i verden. Dette har medført, at følelsen af at 
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have tilknytning til bestemte steder, er blevet radikalt mindre. Verden er homogeniseret 

som årsag af globale strømme af mennesker, betydninger og ting, af en kombination af 

massekommunikation, øget mobilitet og forbrugersamfundet (Cresswell 2014, p.75). 

Det bliver mere og mere komplekst at håndtere afstande, da sociale, geografiske og 

virtuelle rum overlapper hinanden, og broen imellem tid og rum ikke længere 

udelukkende er bundet til fysisk bevægelse af mennesker og varer (Kesselring 2008, 

p.79). Og som Kesselrings "motile hybrid perspective" viser til, så er vores samfund en 

sammensmeltning af mennesker, computere, mobiltelefoner, internetforbindelser og 

alle de andre kabel- og trådløse forbindelser, der er en del af vores samfund (ibid: 

pp.94–95).  

Men virtuelle rejser kan ikke erstatte korpurelle rejser, da der med jævne mellemrum til 

forskellige former for socialt samvær, f.eks. når problemer skal diskuteres, er brug for at 

være fysisk til stede. Det er stor forskel på, om man er i samme rum som dem, som man 

taler med, eller om man kun har skriftlig kontakt f.eks. gennem breve eller e-mails. Er 

man i samme rum, kan man bl.a. aflæse kropssprog, ansigtsbevægelser, høre tonefald 

osv. Og det, som gør særlig stor forskel, er øjenkontakt, som både kan etablere intimitet 

og tillid, men også frygt, magt og kontrol (Boden og Molotec citeret i Urry 2002, pp.259–

260). Derfor vigtigheden af at kunne være fysisk tilstede. 

Mobilitet og pendling opleves meget forskelligt af forskellige mennesker. Nogen kan lide 

at pendle, imens det for andre er et indgreb i deres fritid. Vannini (Vannini 2010, p.116) 

siger, at "transport times are not dead times", og at dem, som rejser på arbejde hver dag, 

ofte udnytter rejsetiden til underholdning, at nyde udsigten eller at ringe til venner og 

bekendte for derved at pleje sociale relationer. Mobiliteter kan både føre til uligheder 

mellem borgere, såvel som de kan være med til at mindske forskelle. En høj mobilitet 

kan sætte store krav til mennesker, f.eks. i en husstand, hvor der er to arbejdende 

mennesker, som arbejder i hver sin by, og som så skal få deres dagligdag med arbejde, 

børn og hobbyer til at hænge sammen. Samme høje mobilitet kan samtidig give 

mennesker, der bor i perifere regioner, mulighed for at arbejde langt hjemmefra og 

derved klare sig godt økonomisk (Ohnmacht et al. 2009, p.14), hvilket giver grundlag 

for, at en høj "motilitet" er at foretrække, når steder skal vælges til som fremtids bopæle. 
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"Motilitet" er et forholdsvis nyt teoretisk begreb, der kan bruges til at forstå rumlig 

mobilitet. Begrebet omfatter omfanget af individers mobilitetspotentiale, og hvordan 

dette potentiale bliver brugt og omdannet til rejser. Motilitet kan defineres som: 

An individual or group takes possession of the realm of possibilities for 

mobility and builds on it to develop personal projects. This potential is not 

necessarily transformed into travel. For example, a person may purposely 

keep their potential status high in order to allow the maximum use of 

possibilities in the future (Flamm & Kaufmann 2006, pp.168–169). 

Det vil sige, at personer ikke nødvendigvis bruger deres mulighed for at rejse, men at de 

ved valg af bosted vælger steder, hvor muligheder er til stede for at rejse, hvis der i 

fremtiden skulle være brug for det. Dette kunne være i forhold til at have adgang til 

bestemte arbejdspladser, til fritidsaktiviteter, forskellige tjenester, eller for at have 

mulighed for at vælge ejerskab af en bil fra. Motilitet repræsenterer på denne måde en 

form for kapital, svarende til økonomisk, social og kulturel kapital (ibid: p.184) og er et 

parameter, der kan bruges strategisk for at tiltrække beboere. Der er en høj mobilitet og 

motilitet i mange færøske landsbyer i dag, da det i mange tilfælde er blevet til et valg, 

hvor du bor, da du uden problemer kan arbejde et sted, bo et andet, købe ind i et tredje, 

gå til fritidsaktiviteter i et fjerde og i kirke på et femte sted (Hovgaard & Kristiansen 

2008, p.66).  

På Færøerne er der et stærkt engagement i det lokale. Noget, som er helt unikt, er, at 

megen socialisering foregår i biler og ved at gøre stop ved tankstationer, kiosker og 

grillbarer (Bærenholdt 2007, p.115), hvilket har givet en "mobil modernitet": en specifik 

variant af færøsk refleksiv modernitet, hvor den væsentligste materialisering er 

”(auto)mobilitet", hvor nærmest alle borgere har en bil, som de bruger meget (Hovgaard 

& Kristiansen 2008, p.65). At være mobil medfører frihed og har derfor en helt særlig 

betydning for store dele af den færøske befolkning, både socialt og kulturelt, hvorfor en 

ny undersøisk tunnel, der forkorter rejsetiden i centralområdet betydeligt, er et vigtigt 

strategisk redskab i forhold til at tiltrække beboere og andre til de steder, som kommer 

til at være påvirket af tunnellen.  
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3.3 Etablering af stedsidentitet gennem fortællinger, symboler og byplanlægning  

Steder er dynamiske og altid under konstruktion; men de er også fulde af følelser, 

fortællinger og minder (Bærenholdt & Granås 2008, p.6), hvilket Kirsten Simonsen 

(Simonsen 2008) også argumenterer for. Ifølge Bærenholdt bliver samfund konstrueret 

ud fra den fælles hukommelse, som borgerne på de forskellige steder har, og skaber 

dette en form for stabilitet. Hukommelsen kan på denne måde betegnes som en 

institutionaliseret arv, der skaber sociale forbindelser imellem flere generationer, hvor 

minder og derved viden fra fortiden bliver givet videre for at binde folk sammen over tid 

(Bærenholdt 2007, pp.65–66).  

Steder har ikke den samme betydning for alle mennesker, og de huskes og opleves 

forskelligt. De interesser, som man har for at profilere et sted, er afgørende for, hvilken 

stedsidentitet, der vil blive forsøgt at konstruere. Jenkins pointerer dette ved at sige: 

"How I identify myself has a bearing on how I define my interests. How I define my 

interests may encourage me to identify myself in particular ways" (Jenkins 2008, p.7), 

hvilket, antyder, at dem, som arbejder med et steds identitet, må tage stilling til, hvad 

det er, de vil med stedsidentiteten, og hvordan de vil bruge den som strategisk redskab.  

Et eksempel på en sådan konstruktion, er identiteten for Kabelvåg i Lofoten, som i 

mange år har bygget sin identitet omkring, at stedet var stort i middelalderen. Men ud 

fra nyere arkæologiske udgravninger kunne det ikke verificeres, at denne historie var 

sand, hvilket har ført til en debat omkring, hvordan historien omkring stedet skal 

fortælles i fremtiden (Thuen 1997, p.285). Kabelvågs situation giver en forståelse af, 

hvilken betydning historien og fortællingen af historien har, plus den betydning, som 

fortællinger og minder har i forhold til konstruktionen af eftertragtede turiststeder. Og 

skulle der f.eks. blive enighed om, at Lofoten ikke længere kan bruge historien omkring 

stedets storhedstid i middelalderen, vil der være brug for kreativitet til at finde frem til 

nye identiteter til markedsføringen af stedet.  

Den diskurs, som er gældende for de forskellige steder, og hvordan der bliver snakket 

om dem, har også stor betydning for, hvordan de bliver opfattet både af dem, som bor på 

selve stedet og af udenforstående. For at steder skal give mening for befolkningen, er det 

vigtigt at tilknytte historier og identiteter, som beskriver dem (Cresswell 2014, p.144). 

Ethvert sted, navngivet eller ej, har som før nævnt flere betydninger og associationer 

knyttet til det og dermed potentielt flere identiteter. Disse betydninger og identiteter 
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fremkommer for eksempel på grund af de aktiviteter, som er forbundet med stedet, dets 

sociale historie foruden enkelte informanters personlige oplevelse af stedet. Denne 

mangfoldighed gør det muligt for mennesker at konstruere steder med deres måde at 

tale om dem (Taylor 2010, p.10 oversat af forfatter).  

Lawler argumenterer for, at narrativer giver mulighed for kreativt at skabe identitet, 

hvilket kan gøres igennem det råmateriale, som man har til rådighed, f.eks. minder, 

forståelser, erfaringer og fortolkninger (Lawler 2014, p.24). Narrativer bliver til i 

samspillet mellem fortæller og publikum, og er de derfor fortolkninger samtidig med, at 

de er en kreativ samling af forskellige elementer (ibid: pp.28–29). Lawler fokuserer 

meget på fortolkningens betydning i forhold til de historier, som bliver fortalt. Hun 

lægger også vægt på, at fortiden bliver gemt i hukommelsen. Herfra bliver den så taget 

frem, fortolket og genfortolket ud fra den viden og den forståelse, som eksisterer 

personer imellem (ibid: p.31). Det betyder, at de minder, som kommer frem fra en 

fortæller, først er blevet fortolket af ham for siden at blive genfortolket af modtager eller 

publikum, og på den måde bliver minderne til sociale produktioner (ibid: p.30). Det gør 

dog ikke minderne mindre værd som råmateriale til at producere identiteter; men det er 

bare noget, som man skal være opmærksom på i søgningen efter "sandheden". 

Den identitet, som bliver skabt ud fra fortællinger, bliver skabt ud fra de fakta, som 

bliver fortalt, og her har den troværdighed og autoritet, som fortælleren har, stor 

betydning for, hvordan fortællingerne bliver modtaget (ibid: p.39), hvilket det er vigtigt 

at være opmærksom på som tovholder ved skabelsen eller genskabelsen af en identitet. 

Et andet redskab til at konstruere steder og tilføre dem betydning, er navngivning. 

"Navngivning er magt - der med kreativitet har styrken til at give ting en sjæl, at gøre det 

usynlige synligt og at give en vis karakter til ting" (Tuan citeret i Cresswell 2014, 

pp.139–140 oversat af forfatter). En del af det at fortælle historier omkring steder 

inkluderer også at fortælle, hvorfor stederne har de navne, som de nu engang har. 

Faktorer, som kan være medbestemmende for stedets navn, er gamle stednavne, navnet 

på en å, som har løbet igennem byen fra gammel tid, personer, der har boet på stedet, 

stedets historie osv. 

I arbejdet på at rekonstruere et steds identitet eller på at tilegne det en attraktiv 

identitet kan skabelsen af myter, der er tilknyttet stedet, være af stor betydning. Hvis 

myter gentages ofte nok, kan de fungere som virkeligheder i kulturel forstand og som 
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stærkt symbolsk materiale i dannelsen af kollektive identiteter. Men sådanne myter er 

ikke lette at komme af med igen, hvis de ikke svarer til folks oplevelser af deres daglige 

liv (Paulgaard 2008, pp.51–53), hvilket kan være et problem, hvis der eksisterer myter 

om stedet, som indbyggerne ikke kan stå inde for, eller som virker afskrækkende på 

andre potentielle indbyggere. Det kunne være myter om kriminalitet, mange 

indvandrere eller lignende. 

Ifølge Anthony P. Cohen skaber mennesker mening ved at insistere på sit lokale 

samfunds eller sin egen gruppes unikke karakter og på deres forskellighed fra 

nabosamfundet eller med andre ord på de symbolske grænser, som er mellem deres 

eget samfund og omverdenen (Cohen gengivet i Thuen 1997, p.284). Cohen 

understregede, at tilhørsforholdet til en fællesskab er symbolsk konstrueret af 

mennesker som reaktion på eller forsvar mod kategorisering af udenforstående, om det 

så er personer fra nabobyen, turister, hvis penge lokalbefolkningen er afhængig af, eller 

andre (Cohen citeret i Jenkins 2008, p.141). Samfundet kan forestilles som en symbolsk 

konstruktion, hvor symboler skaber en følelse af fælles tilhørsforhold, f.eks. kan et 

idrætshold symbolisere et forenet fællesskab. Det her står vi sammen om både i forhold 

til medlemmer og for udenforstående (Cohen 1985). Andre forslag til, hvordan samfund 

kan symboliseres, er, at bygdesamfund ofte bliver karakteriseret som mere stabile 

samfund end bysamfundene. Dette kan bruges til at tiltrække turister, tilflyttere og 

andre, samt at få lokale at flytte tilbage til området. Denne karakterisering - om den er 

sand eller ej - er vigtig i udformningen af symboler for nutidens kulturelle og politiske 

steder (Bell & Osti 2010, p.202). 

Cohen tager selv afstand fra noget af det, som han skrev om den symbolske konstruktion 

af samfundet. Han ønsker dog ikke at fornægte hele bogen, men føler sig ikke forpligtet 

til at forsvare ideerne i bogen for altid (Cohen 2002, p.167). Men det, at Cohens bog er 

blevet solgt i rigtig mange eksemplarer og er blevet oversat til mange sprog, siger noget 

om, at indholdet giver mening og bliver derfor brugt som redskab af mange forskere. 

Det, at mennesker skaber mening og skaber sig en identitet ud fra det lokalområde, som 

de bor i, er noget, som de fleste kan relatere til. Og det, at symboler bliver brugt til at 

konstruere fælles tilhørsforhold, kan bruges i oparbejdelsen af en strategisk 

stedsidentitet. Jenkins, som også er tilhænger af Cohens symbolske konstruktion, mener, 

at den symbolske opbygning af samfund giver personer, der ellers er meget forskellige, 
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mulighed for at samles om noget uden at tale om deres uenigheder. Og for at producere 

og reproducere et fælles symbolsk univers, er det vigtigt at gøre ting sammen og at tale 

sammen om fællesskabet (Jenkins 2008, pp.137–138), hvilket viser til betydningen af at 

finde frem til det særlige med ethvert sted, for derved at skabe samlende attraktive og 

specielle symboler at bruge i stedets identitet. 

Byplanlægning er også et redskab, som kan bruges ved identitetskaben, hvorfor 

Ebenezer Howard (Howard 1902), Jane Jacobs (Jacobs 1958) og Jan Gehl (Gehl 2010) 

kort vil blive omtalt i det følgende. I slutningen af det 19 århundrede kom Ebenezer 

Howard med en beskrivelse af en utopisk by, hvor der skulle være muligt for mennesker 

at bo harmonisk sammen med naturen, og har Howards ideer været med til at ændre 

hele tankesættet omkring byer, og hvordan de skal planlægges (Hall & Ward 2014). 

Howards ideer er stadig af stor relevans - ikke som hele sandheder, men som inspiration 

til, hvad skal til for at få gode byer både arkitektonisk men også socialt. I forhold til 

problemstillingen i denne afhandling omkring stedsopfattelse og stedsidentitet er det 

især Howards anbefaling omkring "Social Cities", som er relevant. "Social Cities" var en 

idealtype eller en model af flere byer, der var grupperet således, at byerne kunne bruge 

hinandens fordele ved, at der var en central by og flere mindre byer, der var bundet 

sammen i en klynge. I Howards model boede mange af indbyggerne i forholdsvis små 

landlige byer, men kunne samtidig nyde alle fordelene af en stor og smuk by, da der var 

få minutters gang eller køretur imellem byerne (Howard 1902, p.131). 

"The Social Cities", som Howard beskrev, kan til en vis grad sammenlignes med 

centralområdet på Færøerne. Det kan både være Tórshavn, som er en stor by, der har 

flere mindre byer f.eks. Runavík og Klaksvík forholdsvis tæt på, men det kan også være 

byer som Runavík eller Klaksvík, som er større byer efter færøske forhold, og som har 

flere mindre byer tæt på. I disse byer har beboere gode muligheder for at bruge de 

tilbud, som findes i egen hjemby, men også i de omkringliggende byer. At være del af en 

sådan klynge er ofte en fordel, især når forholdene er så små som på Færøerne, og der 

ikke er mulighed for alle byer at tilbyde al slags arbejde, kulturelle tilbud og 

fritidsaktiviteter. Men når man som kommune skal forsøge at tiltrække beboere til sit 

afmærkede område for at skaffe flere skattekroner, er det nødvendigt at finde frem til, 

hvad det område præcis har at tilbyde, og hvad skal til, for at gøre netop det sted 

ekstraordinært. Ifølge Howard var det "attraktioner", der tiltrak beboerne til byerne, og 
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han viste, at det derfor var brug for at skabe nye attraktioner for at flytte befolkningen. 

Han mente, at byer fungerer som magneter, og de enkelte personer er som nåle, der 

tiltrækkes af magneten, hvorfor der er brug for at skabe magneter eller byer, der har 

endnu større magt end de allerede etablerede byer (ibid: p.14), hvilket er en pointe i 

genforstillingen af enhver by, det at skabe magneter for at tiltrække beboere, 

erhvervsliv og turister.  

Jane Jacobs (Jacobs 1958) er en anden kendt personlighed inden for byplanlægning7. 

Sidst i 1950'erne og først i 1960'erne kæmpede hun imod den nye modernistiske måde 

at bygge på i New York. På det tidspunkt var byfornyelser i gang, hvor der blev bygget 

meget høje og lange blokke, som ikke havde plads til butikker i stueetagen, og som ifølge 

Jacobs var kedelige og uden individualistiske kendetegn, hun beskrev byggeprojekterne 

således: 

They will be spacious, park-like, and uncrowded. They will feature long green 

vistas. They will be stable and symmetrical and orderly. They will be clean, 

impressive, and monumental. They will have all the attributes of a well-kept, 

dignified cemetery (ibid: p.126).  

 Jacobs ville væk fra den modernistiske stilrene og kedelige tankegang og kom med 

forslag til, hvordan man kunne få en mere spændende by for de mennesker, som boede i 

den. Noget af det vigtigste, som hun argumenterede for, var gaden i midtbyen, 

"nervesystemet" som hun kaldte den. Den skulle være spændende, og fodgængernes 

velfærd skulle prioriteres højt. Der skulle være træer langs fortovene, træbænke til at 

sidde på, fortove med farvet belægning, paraplyer til at søge ly under for vejret. Gamle 

bygninger skulle blandes med de nye, og alle bygninger skulle have et individuelt 

udseende (ibid: p.127). 

Det var ikke alle forhold, som Jacobs var opmærksom på i sit arbejde. Bl.a. tog hun ikke 

hensyn til de historiske forhold, som havde inspireret til de nye byggeprojekter, og hun 

gav heller ikke nogen opmærksomhed til betydningsfulde urbane kompleksiteter som 

race, klasse og køn. På trods af dette har hendes tanker været til stor inspiration for 

mange, også i nutiden, hvordan gode byer kan skabes. En af dem som, har været meget 

inspireret af Jacobs, og som også har arbejdet sammen med hende, er Jan Gehl (Gehl 

2010). Gehl har rejst rundt til store dele af verden for at skabe "byer for mennesker", og 
                                                        
7 selv om hun var uddannet journalist 
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han kæmper både i teori og i praksis for at humanisere byer ved at designe byområder, 

der tager udgangspunkt i menneskers ønsker til byen og deres måde at bruge de byrum, 

hvor de bor og arbejder.  

Indenfor de senere år er Gehl´s "byer for mennesker" blevet suppleret af Flemming 

Borreskovs "mennesker for byer" (IFHP 2014), og holder de to ofte "back to back" 

foredrag med overskriften "Byer for mennesker - mennesker for byer". Til disse 

foredrag argumenterer Gehl for vigtigheden af bebyggelser og planlægningen af dem i 

forhold til de mennesker, som bor i byerne. Borreskov, der er enig med Gehl, gør 

opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt at have den rigtige tankegang eller opskrift 

på, hvordan man designer og opbygger bæredygtige, levende og modstandsdygtige byer, 

men at der også er brug for godt lederskab og gode styresystemer for at gøre den rigtige 

tankegang til virkelighed. Der er brug for gode byledere og god bystyring. Der er også 

brug for god infrastruktur, men der er brug for meget mere end det. Der er brug for 

byledere, som forstår både den bymæssige og den menneskelige skala, og der er også 

brug for intelligent og adaptivt lederskab samt gode styresystemer. Der er brug for 

personer, som kommer med de gode idéer, politikere, der har myndighed til at give lov 

til at udføre idéerne og passionære mennesker, som vil være med i arbejdet med at 

udføre de gode idéer. Det er vigtigt at få samspillet mellem kommunen, borgere og 

erhvervslivet til at fungere og spille sammen, da ingen af parterne har ressourcerne til at 

gøre det alene.  

I argumentationen viser Borreskov også til FN's "2030 Agenda for Sustainable 

Development" (United Nations 2015), hvor stats- og regeringschefer og højtstående 

repræsentanter har sat 17 globale mål for bæredygtig udvikling frem til 2030. Målene 

søger at realisere alle menneskers menneskerettigheder og balancerer på den 

økonomiske, sociale og miljømæssige dimension. I forhold til at have en fornuftig 

udvikling indenfor byplanlægning og identitetsskaben er det især mål nr. 11 "Make 

cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable", der har 

betydning". Men i forhold til at få målene gennemført er det især mål nr. 17 "Strengthen 

the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable 

development", der er af stor betydning som allerede argumenteret for ovenfor. 

Gehls og Borreskovs argumentationer viser til vigtigheden af, at kommune, erhverv og 

borgere arbejder sammen. Det er også vigtigt at sige, at nu vælger vi at arbejde bevidst 
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med f.eks. stedsidentitet eller stedsudvikling. Nyseth (Nyseth 2009, p.7) argumenterer 

for, at det at arbejde med stedsudvikling, er et bevidst valg, og at der er megen magt 

forbundet med denne udvikling, både privat, politisk og økonomisk, hvilket supplerer 

Borreskovs argumenter, at steder er produkter af sociale og industrielle aktiviteter. Men 

stedsudvikling er også et spørgsmål om valg, og har dette valg betydning for politiske 

forhandlinger, beslutninger og planlægning, da stedsudvikling har en tendens til at være 

på den politiske dagsorden, hvilket den også er på Færøerne. 

Kommunikativ planlægning et ideelt redskab at bruge for at komme i gang med at 

etablere stedsidentiteter, da kommunikativ planlægning er deltagerorienteret og lægger 

vægt på, at deltagerne lærer af hinanden. Planlæggerens rolle er at stille de relevante 

spørgsmål, som får deltagerne til at reflektere kritisk over fortiden, nutiden og 

fremtiden og dermed komme frem til, hvad der skal gøres for at realisere de ønsker, som 

er til fremtiden. Kommunikativ planlægning bliver meget brugt i plan- og 

udviklingsarbejdet i byer og bygder og ligeledes i frivillige, offentlige og private 

organisationer (Amdam 2011, pp.17–18).  

Den kommunikative planlægning er ideel i kombination med strategisk planlægning, 

hvis formål er at orientere sig om den situation, som man er i, omgivelserne og 

fremtiden. På dette grundlag udarbejdes en vision, der peger på hvilke områder, der er 

brug for at arbejde med, og hvilke strategier, der skal implementeres for at opnå det 

ønskede resultat. Strategisk planlægning tolker, diskuterer og anerkender, hvad er 

vigtigt at udvikle og hvilke udfordringer, der skal gøres noget ved. Perspektivet er 

langsigtet, og for at strategisk planlægning skal fungere som vejledning til den ønskede 

udvikling, må indholdet i planlægningen både være kendt og anerkendt af dem, som det 

er gældende for. Derfor må det tages op til diskussion i åbne demokratiske arenaer af 

personer, der vil det bedste for kollektivet og ikke af personer, som kun er interesserede 

i at fremme deres egne interesser (ibid: pp.136–137). Strategisk planlægning er 

mobiliserende ved, at den engagerer befolkningen, som dermed tager ansvar for den 

situation, som de er i, og igennem planlægningen udvikles fælles opfattelser omkring 

udfordringer, og hvad der skal gøres ved dem. Formålet med strategisk planlægning er 

at finde frem til brede enigheder omkring styrker og svagheder ved nuværende 

situationer, muligheder og trusler for fremtiden og på det grundlag at udforme 

strategier for at nå det ønskede resultat (ibid: p.145). Strategisk planlægning kan blandt 
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andet bidrage til at opnå en lokal og kommunal fællesskabsfølelse, en stærk lokal 

identitet og følelsen af at tage ansvar for sin egen situation (ibid: p.149). For at 

strategisk planlægning skal virke og skal have mulighed for at blive gennemført, må den 

være forankret i den kommunale ledelse, hvilket kan være en udfordring. Derfor er det 

vigtigt at få flest mulige aktører med i en aktiv dialog, både offentlige og private aktører, 

da kommunen ikke selv har midler til at gennemføre alle strategierne (Amdam & 

Veggeland 2011, pp.141–142). 

3.4 Opsamling 

I dette kapitel er der blevet redegjort for hvilke teoretiske redskaber er relevante i 

diskussionen omkring identitet som strategisk udviklingspotentiale. Der kan 

konkluderes, at stedsidentiteter udvikles i samspillet mellem mange forskellige 

markører, bl.a. gennem spændingerne imellem aspekterne lighed og forskel, hvorfor 

steder skal kunne tilbyde den samme service til sine beboere som andre steder, men 

samtidig skal kunne skille sig ud ved at tilknytte en særlig historie til stedet eller på 

andre måder at kunne tilbyde noget, som andre steder ikke har. Steders identiteter er 

foranderlige og kan formes i den retning, som er ønskelig, men det kræver hårdt arbejde 

og en beslutning om, at det er det, man vil. Vi lever i en digitaliseret og mobil verden, 

hvor det ikke længere er af større betydning, hvor vi bor og arbejder. Men alligevel har 

en vis motilitet, at der er mulighed for at rejse ud fra der, som man bor, betydning for 

valg af bosted. Mange forskellige redskaber kan tages i brug for at finde frem til et steds 

identiteter, bl.a. steders historie og de minder, som er knyttet til dem. Ligeledes har 

talemåder omkring steder, navngivning og de myter og symboler, som er tilknyttet 

stederne, stor betydning både i konstruktionen af stedsidentiteter og for, hvordan 

identiteterne strategisk kan bruges. Andre redskaber er byplanlægning, som lægger 

vægt på, hvordan man skaber gode bæredygtige byer, både arkitektonisk og socialt, 

samt kommunikativ og strategisk planlægning, som fremhæver betydningen af 

borgerdeltagelse, vigtigheden af at orientere sig omkring nutiden og at formulere 

visioner for fremtiden.  

Inden alle de omtalte forhold og redskaber får lov til at komme i spil i analysen af det 

empiriske materiale, vil der i næste kapitel blive givet en nærmere beskrivelse af 

Runavíkområdet, som er det empiriske undersøgelsesfelt i afhandlingen. 
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4 Beskrivelse af Runavík, det empiriske undersøgelsesfelt  

Som allerede påpeget i forrige kapitler bærer Runavíkområdet præg af en fragmenteret 

identitetsfølelse, som medfører et savn af stærke identiteter for området, og som også 

gør det udfordrende at planlægge strategisk i forsøget på at tiltrække beboere, kunder 

og turister til stedet. Derfor vil dette kapitel empirisk redegøre for nogle af de faktorer, 

som er årsag til den fragmenterede identitetsfølelse i Runavíkområdet. Første del af 

kapitlet vil behandle Runavíks historie i en færøsk historisk kontekst for at få en 

forståelse af udviklingen i området, som har gjort Runavik til det sted, som det er i dag. 

Anden del vil beskrive kommunens omfang og interkommunale samarbejder, da de har 

indflydelse på kommunens planlægning, økonomiske prioriteringer og borgernes 

identitetsfølelse. Tredje og sidste del vil reflektere over, hvilke faktorer kan have været 

medvirkende til, at Runavíkområdet ikke har haft den forventede befolkningsvækst, 

efter at det blev besluttet, at den undersøiske tunnel bliver til virkelighed i 2020. 

4.1 Runavíks historie i en færøsk kontekst 

De færøske bygder har i de seneste 200 år ændret sig fra at være traditionelle feudale 

bondebygder (ca. 1800-1890) til moderne fiskeribygder (ca. 1890-1990) og til sidst til 

postmoderne bygder8 (ca. 1990 og frem) præget af globaliseringen. Ifølge Finnsson og 

Kristiansen findes stadigvæk karakteristiske træk fra alle tre bygdetyper i det færøske 

samfund, især fiskeribygden ses i den post-moderne bygd (Finnsson et al. 2006, p.3).  

De færøske bygder er alle enten gamle bygder (markatalsbygd) eller udflytterbygder 

(niðursetubygd). Frem til år 1800 var de fleste bygder på Færøerne gamle bygder, som 

er den ældste inddeling af bygder og stammer fra tiden omkring år 825, da øerne blev 

befolkede. De gamle bygder var delt op således, at de havde et vist antal jordmål kaldet 

for "merkur", som tilhørte bygden. Bygderne var selvforsynende og levede af landbrug, 

fåreavl og bådfiskeri. Dem, som ejede eller forvaltede jorden, sad med magten, og skulle 

de andre "det almindelige folk" arbejde for dem (ibid: pp.5–7). Udflytterbygderne er 

nyere bygder, og opstod de fleste i det 18'århundrede ved, at ”almindelige” mænd lejede 

et jordstykke fra en kongs- eller odelsbonde i en ubeboet vig eller en fjord9, som de 

                                                        
8 Mere kan læses om det moderne og postmoderne samfund i (Giddens 2005) og 
(Lyotard 1984).  
9 I sidste del af 1800'tallet blev det bestemt med lov at de "almindelige" mænd kunne 
købe jorden 



 

46 
 

bearbejdede til græsgange til ko- og fårehold.  Derved kunne de flytte fra de gamle 

bygder og leve af jorden og af fiskeri (ibid: p.9). En tredje slags inddeling af bygderne er 

fjordbygderne (fjarðarbygd), som både kan være gamle bygder og udflytterbygder. Det 

specielle ved fjordbygderne er, at de ligger ved en god naturhavn og for det meste også 

ved en god og beskyttet fjord med gode muligheder for fiskeindustri på land. Disse 

bygder voksede hurtigere end andre bygder i sidste del af det 18'århundrede og starten 

af det 19'århundrede, fordi der var gode jobmuligheder, og det var muligt at købe et 

stykke jord til boligbyggeri (ibid: pp.11–12).  

Runavíkområdet er et sammensat område, hvor Glyvrar er en gammel bygd, imens 

Saltangará og Runavík er udflytterbygder. Derudover er hele Runavíkområdet en 

fjordbygd, der ligger ud til en af de bedste naturhavne på Færøerne. Der har været og er 

stor aktivitet på stedet på grund af fiskerihavnen, hvilket har præget stedet. Historien 

for de tre sammensatte bygder Glyvrar, Saltangará og Runavík er meget forskellig, og 

har Glyvrar en helt anden og ældre historie end de to andre bygder. Selv om Glyvrar er 

en gammel bygd, var der ifølge Viderø ikke meget mere end tre bondehuse på stedet i 

1850'erne (Viderø 1994, p.175), og "Heiðarnar", som bygderne Saltangará og Runavík 

blev benævnt langt op i 19'hundredetallet, var nærmest ubeboede indtil 1846. Den 

første  registrerede bosættelse i Saltangará er fra 1846, som også er det år, hvor 

almindelige mennesker, der ikke ejede et stykke jord, fik lov til at giftes, dette havde 

ellers været forbudt siden 1777 (Finnsson et al. 2006, pp.7–8). Runavík er endnu nyere 

end Saltangará, og det første barn, som er registreret født i Runavík, er født i 1938 

(Gamli handil 2017). Derfor er flere af indbyggerne, der bor på stedet i dag blandt de 

første 70 borgere, som er født i Runavík. 

Inddelingen i gammel-, fraflytter- og fjordbygder har haft stor påvirkning på, hvordan 

Runavíkområdet er vokset, eller rettere har været medvirkende til den manglende 

vækst af området før midten af 19'hundrede tallet. Det samme har ejendomsretten til 

jorden, da al jordejendom op til omkring år 1800 var opdelt i kongsjord10 og odelsjord11, 

som igen var blevet delt op i mange små jordlodder ved arvudlodning (Finnsson et al. 

2006, p.5). P16 (indfødt) forklarede til fokusgrupperne, at årsagen til, at 

Runavíkområdet blev forholdsvis sent udviklet, var ikke manglede interesse for 

                                                        
10 Jord, der er i offentlig eje  
11 Privatejet jord  
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området, da der var gode "torvheiðar" i området dvs. god tørvjord12, som blev skåret til 

brænde til embedsmænderne i Tórshavn, men at kongsbønderne og udflyttermænderne 

sad som konger på hver deres stykke jord, hvilket medførte, at de som ønskede at 

bosætte sig på stedet, ikke fik lov til det. 

En af årsagerne til at Runavíkområdet bærer præg af en lav identitetsfølelse kan være, at 

store dele af området er så nye, og at området er vokset rigtig meget de seneste 60 år. 

Nedenstående tabel viser befolkningsvæksten fra 1955 til 2018 i de byer og bygder, som 

må regnes som Runavíkområdets konkurrenter med hensyn til at tiltrække beboere og 

andre til stedet. Toftir og Strendur er nabobyer til Runavík, Klaksvík er Færøernes 

næststørste by og ligger 30 minutter med bil fra Runavík, og Tórshavn er som før nævnt 

hovedstaden på Færøerne og bliver indenfor kort tid også naboby.  

By 30. november 

1955 

1. jannuar 

2018 

Procentvis-

ændring 

Runavíkområdet 493 personer 1948 personer 295 % 

Nes/Toftir/Saltnes 739 personer 1279 personer 73 % 

Strendur 518 personer 842 personer 63 % 

Tórshavn/Argir/Hoyvík 6473 personer 19216 personer 197 % 

Klaksvík/Ánirnar/Norðoyri 3416 personer 4946 personer 45 % 

Tabel 1 Befolkningsfækst 1955-2017 (Hagstova Føroya 2017a)(Hagstova Føroya 2018) 

Ud fra tabellen kan vi se, at Runavíkområdet er det område, som har haft den største 

vækst siden 1955. Dette skyldes, at forholdsvis få mennesker boede i området i 1955, og 

at udviklingen i området har været meget stor siden da på grund af voksende 

arbejdsmuligheder indenfor bl.a. håndværk, undervisning13 og ved fiskerihavnen.  

Udviklingen og befolkningstilvæksten i Runavíkområdet er gået hurtigt og har medført, 

at der bor rigtig mange færøske tilflyttere i området, som er flyttet til stedet pga. det 

store arbejdsmarked, som er på stedet. Der forefindes ingen statistik over, hvor mange 

tilflyttere er kommet fra andre bygder på Færøerne til Runavíkområdet, men tilflyttere 
                                                        
12 Mógvur 
13 Ny folkeskole blev bygget på Glyvrar i 1958 
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er ofte kommet fra nabobygder som Rituvík, Toftir og Søldarfjørð, men også fra resten af 

landet. I de seneste år er der også kommet flere tilflyttere fra udlandet. I januar 2017 

boede 58 immigranter i Runavíkområdet og 100 i Runavík kommune (Im 2017). De 

fleste udlændinge er flyttet til området, fordi de har fundet en ægtefælle på stedet, men 

der bor også et lille antal flygtninge og udlændinge, som er flyttet til stedet pga. arbejde. 

Fiskerihavnen har været meget vigtig for Runavíkområdet og var for 50 år siden og 

mange år frem en identitetsmarkør, der kunne tiltrække beboere til stedet, da havnen 

gav arbejde til mange mennesker og var samtidig et spændende mødested for beboerne, 

hvor de orienterede sig om fangst og fiskeri. I dag er dette ikke muligt, da havnene er 

blevet meget mere lukkede pga. Schengen samarbejdet, og har dette afskåret både 

beboere og mandskab fra at mødes ved havnen. Der bliver også sat mere og mere fokus 

på, hvor megen luft- og larmforurening skibene medfører, hvilket gør, at skibene mere 

bliver set som et problem end som noget positivt for området.  

Runavíkområdet er i dag det tættest befolkede område i Eysturoy med flest restauranter 

og butikker samt skoler og børnepasning. Der er mange virksomheder i området. En 

optælling fra 2015 viste, at der var ca. 70 forskellige virksomheder (Johannesen 2015). 

Hovederhvervene i Runavíkområdet er fiske- og lakseproduktion. Der er en 

fiskefabrik14, hvor der arbejder omkring 120 personer (Petersen 2017) og en stor 

laksefabrik15, hvor der arbejder omkring 325 personer (Jacobsen 2017). Der er sket 

nogle ændringer på laksefabrikken her i starten af 2018, hvor omkring 150 

arbejdspladser blev nedlagt på grund af, at store leveranceaftaler ikke blev fornyede. Det 

forventes dog, at arbejdspladserne vil blive oprettet igen i løbet af 2018. Andre erhverv i 

Runavíkområdet er f.eks. smedjearbejde og andet håndværksarbejde, børnepasning, 

pasning af handicappede og ældrepleje, undervisning, bankansatte og butiksarbejde. 

Den offentlige administration i området er hovedsagelig kommune- og 

skattekontorerne. Det er derfor forholdsvis svært for kontoruddannede og akademikere 

at få arbejde i Runavík, hvilket er hovedårsagen til, at der er så mange, der pendler til 

Tórshavn hver dag som påvist i indledningen.  

Få pendler regelmæssigt fra Tórshavn til Runavík, men på grund af det store 

arbejdsmarked som er i området, pendler et stort antal til Runavík fra 

                                                        
14 Faroe Origin - www.origin.fo 
15 Bakkafrost - www.bakkafrost.com 
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nabokommunerne, som ligger en halv times kørsel eller mindre fra Runavík. I 2011 

pendlede 137 personer fra Nes kommune, 99 personer fra Eysturkommune, 43 personer 

fra Sjóvar kommune, 43 personer fra Fuglefjord kommune og 35 personer fra Klaksvík 

kommune til Runavík. Fra disse områder og Tórshavn var der i alt 371 personer, der 

pendlede til Runavík imens 197 pendlede ud fra Runavík (Hagstova Føroya 2011). 

Tallene er fra 2011, og er de eneste der findes inden for dette område, men de giver 

alligevel en klar indikation på, at Runavík har et stort arbejdsmarked og er et område 

med en høj mobilitet. 

Da den undersøiske tunnel bliver til virkelighed, er det ikke en ny rejserute, som opstår, 

men derimod en gammel rute der bliver genoptaget, da der har været regelmæssig 

samfærdsel imellem Tórshavn og Skálafjorden siden 1908, da den første postbåd 

begyndte at sejle imellem stederne (Finnsson et al. 2006, p.17). Søvejen imellem 

Tórshavn og Skálafjorden fortsatte frem til 1990'erne, da rejseruten imellem Tórshavn, 

Strendur og Toftir blev nedlagt. Herefter blev forbindelsen imellem Tórshavn og 

Skálafjørður væsentlig forringet, da det kun var muligt at køre med bus eller bil imellem 

stederne, og rejsetiden derfor blev forlænget fra ca. 30 minutter med båd til 60 minutter 

med bil eller 90 minutter med bus. 

Runavík er i mange år blevet kaldt for "Bibelbæltet" grundet de mange forskellige 

kristelige menigheder i området. I februar 2018 blev en ny undersøgelse (Thomsen 

2018) bekendtgjort omkring religion, og blev Eysturoy og de Nordlige øer i 

undersøgelsen betegnet som "Bibelbæltet". Færøerne blev delt i tre områder, hvor 

Eysturoy og de Nordlige øer blev betegnet som "Bibelbæltet", da de opfører sig på en 

bestemt måde. I dette område var en konservativ, traditionel kristendom med stort 

engagement m.h.t. deltagelse i kristelige møder, at bede til Gud osv. Hovedstadsområdet 

opførte sig på en anden måde, sekulariseret, og resten af Færøerne på en tredje måde. 

Det, som var særlig interessant med undersøgelsen ifølge Heina í Skorini, som havde 

bestilt undersøgelsen, var, at geografien danner mere end noget andet deltagernes valg 

og synspunkter. Han pointerede, at trods alle de ressourcer, som det færøske samfund 

har investeret i infrastruktur for at binde landet sammen, kommer man alligevel til et 

helt andet kulturunivers ved bare at køre 45 til 60 minutter fra Tórshavn til Eysturoy 

eller de Nordlige øer (ibid). Bærenholdt observerer det samme, da han siger, at der på 

Færøerne er et særligt forhold til landsbyen, og at der altid er blevet taget mere hensyn 
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til landsbyernes interesser end de samlede nationale interesser (Bærenholdt 2007, 

p.85). 

Den nye undersøgelse bekræftede det, som mange vidste i forvejen, at indbyggerne i 

Eysturoy og de Nordlige øer bor i et slags "Bibelbælte", men der har ikke eksisteret en 

valid undersøgelse af dette før nu. Lóður16, virksomheden som lavede undersøgelsen, 

sagde, at usikkerheden i undersøgelsen var 3,7% i gennemsnit, og at alle sammenhænge 

var signifikante, dvs. at der var forskel imellem Hovedstadsområdet og Eysturoy og de 

Nordlige øer, og at forskellene var statistisk bekræftet og ikke tilfældige, dvs. at 

forskellen var større end usikkerheden (Thomsen 2018). Det, som er særlig interessant i 

forhold til denne afhandling, er, at Runavíkområdet ligger "midt" i ”Bibelbæltet”, hvilket 

gør, at på det område er Tórshavn og Runavík direkte modsætninger, hvilket kan have 

betydning omkring identitetsdannelsen på begge steder. Det er også et element, som 

Runavík kan have med i genforstillingen af stedets identitet. Det være sig, om de ønsker 

at tage afstand fra at ligge i ”Bibelbæltet”, eller om de vælger at bruge det aktivt som en 

del af identiteten. 

4.2 Runavík del af en sammensat kommune 

Runavíkområdet er en del af Runavík kommune, som er sammensat af 15 bygder, der 

ligger spredte fra syd til nord på øen Eysturoy, og det tager ca. 40 minutter at køre fra 

den sydligste bygd, Æðuvík, til den nordligste bygd, som er Funningur. For omtrent 13 

år siden var de 15 bygder fordelt i fem forskellige kommuner, men i årene 2005 og 2009 

lagde Skála-, Oyndarfjørður-, Elduvík- og Funning kommune sammen med Runavík 

kommune. Blandt de fire kommuner, som lagde sammen med Runavík, var en 

mellemstor kommune med ca. 700 indbyggere og tre små kommuner med under 200 

indbyggere (Hagstova Føroya 2017b). Sammenlægningerne var frivillige og blev 

gennemført efter folkeafstemninger i de små kommuner for at få de stordriftsdele, som 

større kommuner har i forhold til mindre kommuner.  

                                                        
16 www.lodur.fo  
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Billede 4 Det mørkegrønne område tilhører Runavík kommune. Størrelsen på cirklerne er proportinal med 
hvor mange personer der bor på stedet (Harbo 2015). 

Da Runavíkområdet er det største område i kommunen, og længe har været 

centralområdet i Eysturoy, har sammenlægningerne umiddelbart ikke haft så stor 

påvirkning på selve byområdet. Dog skal den kommunale skat fordeles til at servicere et 

meget større og mere spredt geografisk område med børnepasning, skolebus, kloak, 

renovation og lignende.  

Runavík ligger geografisk og funktionelt meget tæt sammen med Nes kommune, 

bygderne Nes, Toftir og Saltnes. De to kommuner har været én kommune, men blev 

adskilt efter en fagforeningsstrid i 1967. Striden var om, hvilken fagforening havde 

rettighederne til arbejdet ved fiskerihavnen i Runavík, som skulle udbygges betragteligt, 

og som var den største arbejdsplads i kommunen (Finnsson et al. 2006, p.16). I nyere tid 

har der været forventninger om, at Nes- og Runavík kommune igen ville blive til en 

kommunal enhed (ibid: p.20), og ville det være en fordel for Runavík især m.h.t. at have 
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ejerskab af areal til bebyggelse, da store dele af det potentielle ledige byggeareal i 

Runavík ligger i Nes kommune. En anden fordel ved at lægge kommunerne sammen ville 

være som led i at få hele Skálafjørður til at virke som en samlet enhed med et flot 

landskab og masser af byggeareal, så at området kunne vokse endnu mere. På 

nuværende tidspunkt ser sammenlægningerne ud til at være langt ude i horisonten. 

Magnus Rasmussen, forhenværende borgmester i Runavík, sagde ellers på et 

borgermøde i Runavík 10. mars 2012, at kommunen ønskede i fremtiden at få en 

Skálafjarðar kommune, der var sammensat af Nes-, Sjóvar- og Runavík kommuner, som 

alle ligger rundt fjorden Skálafjørður. Men efter en mislykket vejledende 

folkeafstemning omkring frivillige kommunesammenlægninger i maj 2012 (Højgaard 

2012) er debatten omkring sammenlægning aftaget betydeligt.  

I stedet for sammenlægning har de tre kommuner et velfungerende interkommunalt 

samarbejde, hvor de samarbejder omkring sundheds- og ældreområdet, omkring 

børneværn, brandkorps og kommunelæger. Skolerne på Toftir og i Runavík samarbejder 

også i et vist omfang omkring fag og linjer i udskolingen. Disse samarbejder er med til at 

skabe en "interkommunal identitet", som bliver opbygget ved at interagere tværs over 

kommunegrænser, ved f.eks. at pendle over grænserne for at tage på arbejde, i skole og 

for at handle. Dette medfører, at indbyggerne får en følelse af at være "i samme båd" og 

derved følelsen af at høre sammen på tværs af kommunegrænserne (Frisvoll & Almås 

2014, p.3). Dette kan være en fordel i forhold til eventuelle forberedelser til 

kommunesammenlægninger i fremtiden. At beboere og medarbejdere omgås hinanden 

og samarbejder på tværs af bygdegrænser, medvirker til at øge diversiteten i de 

forskellige områder, hvilket kræver gode forhandlingsevner og tolerance overfor andre 

holdninger og interesser end ens egne. Men i forhold til at finde frem til, hvad 

karakteriserer Runavíkområdet som sted, kan de interkommunale samarbejder virke 

forvirrende på, hvornår man hører til den ene enhed, og hvornår man hører til den 

anden. Disse forhold er også indikatorer, der medvirker til den manglende følelse af at 

høre til og at have en eller flere samlende identiteter for Runavíkområdet.  

4.3 Befolkningsvækst i Runavíkområdet i forhold til tunnellen 

Den 1. januar 2017 boede 3920 indbyggere i Runavík kommune, heraf boede 1934 af 

indbyggerne i Runavíkområdet, dvs. i bygderne Runavík, Saltangará og Glyvrar. 

Befolkningstallet i Runavíkområdet er steget med knapt 200 personer de sidste ti år fra 
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1. januar 2007 til 1. januar 2017. I 2007 boede 1736 personer i området, i 2012 1832 

personer og i 2017 som allerede nævnt 1934 personer17 (Hagstova Føroya 2018).  

Ud fra disse tal kan der ikke umiddelbart udledes, at nyheden om den undersøiske 

tunnel, som kom frem i 2014, har forårsaget den store vækst i befolkningstallet, da 

væksten var omkring den samme fra 2007 til 2012 som fra 2012 til 2017. Men 

sammenlignet med den samlede befolkningsvækst på Færøerne i samme tidsrum fra 

48.268 indbyggere 1. januar 2007 til 49.823 indbyggere 1. januar 2017 dvs. 3,22%, så 

har befolkningsvæksten i Runavík på 11,41% været forholdsvis høj (ibid).  

Der kan være flere forskellige årsager til, at der ikke kan påvises en ekstra stor vækst i 

området som årsag af nyheden om tunnellen. En af hovedårsagerne er uden tvivl 

boligmangelen i området, da der er meget få huse til salg og få disponible lejeboliger. 

Inde på de tre største ejendomsmæglers hjemmesider: "Betri heim" (betri heim 2018), 

"Skyn" (Skyn 2018) og "Meklarin" (Meklarin 2018) var ingen private boliger til salg i 

Runavíkområdet først i februar måned 2018 og kun en byggegrund til salg i området 

inde på kommunens hjemmeside. Men der er kommet udmeldinger fra kommunen om, 

at indenfor de nærmeste få år vil kommunen udstykke omkring 80 byggeklare 

byggegrunde til privatboliger. Bústaðir, der bygger almennyttige lejeboliger, har efter 

udtalelser fra kommunens tekniske afdeling, vist interesse for at bygge 50 lejeboliger i 

området, hvilket vil mindske boligmangelen, og vil give plads til en rimelig stor 

befolkningsvækst. I december 2017 var 412 personer på Bústaðirs18 venteliste med 

ønske om at bo i Eysturoy. Ud af de 81 medlemmer, som havde registreret hvor i 

Eysturoy, de ønskede at bo, havde 30 personer valgt Runavík/Saltangará, 15 personer 

Strendur, 9 personer Fuglefjord, 8 personer Oyrarbakki, 7 personer Leirvík, 4 personer 

Toftir, 3 personer Skálafjørður, 3 personer Gøta, 1 person Skála og 1 person ønskede at 

bo på Eiði (Skaalum 2018).  

Ifølge en af "Betri heim´s" sælgere er efterspørgslen efter boliger på Eysturoy stigende, 

men efterspørgslen er ikke større i Runavíkområdet end i Leirvík, Gøta og Toftir. 

Strendur er ny trend og havde en stigende efterspørgsel i 3. og 4. kvartal i 2017, samt i 

starten af 2018. Efterspørgslen efter boliger er høj på Strendur, og sælgerne får en 

meget høj pris. I kroner og ører er stigningen måske ikke så meget højere end i de større 

                                                        
17 1. januar 2018 boede der 1948 personer i Runavíkområdet. 
18 Offentligt boligselskab der bygger og driver lejebolier www.bustadir.fo 
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kommuner på Eysturoy, men procentvis er der en meget stor forskel. På Glyvrar er 

stigningen ikke lige så stor som i Saltangará og Runavík, dog en smule højere end før 

tunnellen kom på dagsordenen. Udbuddet i Saltangará og Runavík har været lavt de 

seneste år, og er det derfor bemærkelsesværdigt at priserne ikke er meget højere, end 

de er i dag, fordi efterspørgslen er rimelig stor. "Priserne er ikke højere i Saltangará og 

Runavík, end de er på Strendur og Gøta" sagde sælgeren hos "Betri heim" til sidst 

(Joensen 2018).  

En kommune kan bruge skatteprocenten strategisk som identitetsmarkør for at 

tiltrække indbyggere. På nuværende tidspunkt er det dog ikke Runavíkområdets 

stærkeste kort, da både kommune- og kirkeskatten er den højeste i landet, og 

børnefradraget ligger i den lavere ende. Nedenfor er en oversigt over, hvad borgere i 

Runavík betaler i forhold til nabobyerne og i forhold til Klaksvík og Tórshavn, som er de 

største byer på Færøerne. 

Kommune Kommuneskat Kirkeskat Børnefradrag 

Runavík kommune 22,00 0,6019 6500 kr. 

Nes kommune 20,50 0,60 5500 kr. 

Sjóvar kommune 21,00 0,60 7000 kr. 

Eysturkommuna 21,00 0,9020 8000 kr. 

Klaksvík kommune 20,75 0,60 5500 kr. 

Tórshavn kommune 19,00 0,6021 8000 kr. 

Tabel 2 Skatteprocent og børnefradrag (TAKS 2018) 

I ovenstående tabel er det tydeligt, at der f.eks. er rigtig stor forskel på skatteprocenten 

og børnefradragene i Runavík- og Tórshavn kommuner, og har beboerne i Tórshavn 

mange flere penge til rådighed efter skat i forhold til i Runavík. Derudover kører gratis 

bybusser i Tórshavn, og forældre betaler aldrig mere end for et barn i vuggestue eller 

                                                        
19 Glyvrar, Lamba, Runavík, Saltangará, Skipanes, Søldarfjørður, Lambareiði, Heiðarnar 
gjalda 0,90% 
20 Lorvík: 0,60% 
21 Argir, Norðadalur, Syðradalur: 0,90% 
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børnehave (Tórshavnar kommuna 2018). Men huspriserne er væsentligt højere i 

Tórshavn end i Runavík, hvilket opvejer for nogle af de andre faktorer. 

Der er sket en strukturel ændring i beboelsesmønstret på Færøerne, hvor beboerne før 

valgte at bo i bygderne, der lå ud til de dybe fjorde, vælger de nu at bo i de bygder, som 

har det bedste vejnet. Dette har ændret samfundet fra at være et territoriesamfund til et 

mobilitetssamfund, hvor de gamle lokale territorier som kommuner og de gamle bygder 

mister deres betydning og bliver erstattet af et grænseløst fastland. De områder, som er 

vokset mest siden 1990'erne, er Tórshavn, Runavík og Klaksvík og alle de små byer, som 

ligger på ruten imellem disse større byer, hvorfor dette område bliver kaldt for en 

"vægstrute", da både befolknings- og den økonomiske fremgang har været stor 

(Finnsson et al. 2006, p.22).  

 

Billede 5 Vejnettet på Færøernes nordlige halvdel (Finnsson et al. 2006, p.22). 

Dette har medført en strukturændring, hvor "landsbyen" ikke længere er hjørnestenen i 

samfundslivet, men hvor de fleste færøske byer og bygder hellere kan ses som 

forstæder, der er koblet sammen i et større "netværkssamfund" (Hovgaard & 

Kristiansen 2008, pp.65–66). Dette har medført, at byerne ligner hinanden og har de 

samme muligheder indenfor rækkevidde, og bevirker dette, at behovet for at skille sig 

ud og at gøre opmærksom på, hvordan man som sted differentierer sig i forhold til andre 

steder, øges.  

Runavík kommune har som så mange andre kommuner mange udfordringer at arbejde 

med i fremtiden, og er en af de største udfordringer at lave en overordnet plan for, hvad 

slags kommune Runavík kommune vil være, og hvad der skal arbejdes med for at nå 

dertil. En god start på dette arbejde ville være at lave en kommuneplanstrategi for 
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kommunen. Ud fra Runavík kommunes hjemmeside og ud fra de informationer, som har 

været mulige at fremskaffe fra administrationen i kommunen, er det tydeligt, at der ikke 

eksisterer nogen kommuneplanstrategi for kommunen. Det er tydeligt, at når det gælder 

planlægning, så bliver der taget mest hensyn til håndgribelige faktorer som veje, 

bebyggelser og havne, og ikke lige så meget til de bløde værdier som trivsel, kultur og 

identitet. For at skabe en ønsket befolkningsvækst og for at lægge en strategisk plan for 

kommunen er det vigtigt at have en kommuneplanstrategi. I Danmark er det bestemt i 

planloven, at alle kommuner skal have en kommuneplanstrategi (Erhvervsstyrelsen 

2018). Formålet med planstrategien er, at den skal være en strategi for 

kommuneplanlægningen og den fysiske planlægning. Med den skal kommunen vise 

omverdenen, at den er opmærksom på sine styrker og svagheder, og hvordan der skal 

arbejdes, for at kommunen opnår sine mål. Kommunestyrelsen skal udarbejde 

kommuneplanstrategien hvert fjerde år (skal offentliggøres inden udgangen af første 

halvdel af den kommunale valgperiode) og siden offentligt bekendtgøre den således, at 

offentligheden - borgere, virksomheder, foreninger osv. kan komme med ideer, forslag 

og kommentarer til strategien. Dette bliver gjort for at skabe en fælles identitet og 

ejerskab i kommunen.  

Det anbefales, at Runavík kommune i fremtiden lægger vægt på at lave en strategisk 

plan i samarbejde med kommunalpolitikere, administration, borgere, erhverv og 

interesseorganisationer. Dette for at bidrage til den manglende identitetsskaben og 

skubbe til den forventede befolkningstilvækst - da en sådan plan viser, at kommunen 

har ambitioner om at forbedre det, som fungerer mindre godt, og visioner om at blive et 

endnu bedre sted for beboere. 

4.4 Opsamling 

I dette kapitel er redegjort for flere af årsagerne til, at Runavíkområdet bærer præg af en 

fragmenteret identitetsfølelse og derfor har svært ved at skabe en stærk identitet for 

byen. En af årsagerne er, at de tre bygder, som udgør Runavíkområdet, har meget 

forskellige historier, da Glyvrar er en gammel bondebygd, og Saltangará og Runavík er 

forholdsvis nye udflytterbygder. Dette har bevirket, at området har en forholdsvis ung 

historie og har derfor ikke så meget at hægte identiteten på, der er f.eks. kun enkelte 

gamle, bevaringsværdige bygninger i området. Store dele af området er forholdsvis nyt 

og er vokset særdeles meget i de seneste 60 år pga. de mange arbejdsmuligheder, som er 
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på stedet inden for håndværksfaget, undervisning og fiskerihavnen, og har denne 

udvikling uden tvivl været medvirkende til en lav identitetsfølelse på stedet. Geografi 

har stor betydning for, hvilke værdier og synspunkter er dominerende på Færøerne, og 

her er Tórshavn og Runavík, som i fremtiden vil være naboer og konkurrenter, direkte 

modsætninger til hinanden, da Runavík er en del af "Bibelbæltet", og Tórshavn er mere 

sekulariseret - hvilket sammen med andre faktorer kan have betydning for, hvor 

attraktive stederne virker udadtil. Runavík kommune er en alsidig kommune, da den 

pga. nyere kommunesammenlægninger er sammensat af flere bygder, der ikke har haft 

tradition for specielt tætte relationer. Derimod har kommunen velfungerende 

interkommunale samarbejder med de bygder, som ligger tættest på, men som ikke er en 

del af kommunen. Dette skaber af og til forvirring blandt indbyggerne og bevirker, at der 

mangler en samlende identitetsfølelse både i Runavík kommune, men også i 

Runavíkområdet. Som det sidste i dette kapitel blev fremhævet, at det færøske samfund 

er et netværkssamfund, hvor nærmest alle bygder ligner hinanden, hvorfor der er brug 

for at kunne skille sig positivt ud fra andre bygder for at tiltrække indbyggere. Derfor 

anbefales det, at Runavík kommune laver en kommuneplanstrategi for at tydeliggøre, 

hvilke ambitioner og visioner den har for fremtiden og for at få borgernes, 

organisationers og erhvervslivets input i kommuneplanstrategien. Næste kapitel vil med 

hjælp fra de givne redskaber i kapitel 2 og 3 og med den indsamlede empiri analysere, 

hvordan stedsopfattelse kan bruges i strategisk planlægning. 
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5 Informanternes opfattelse af Runavíkområdet som sted  

For at svare på spørgsmålet omkring hvordan stedsopfattelse kan bruges som faktor i 

strategisk stedsudvikling, vil dette kapitel med udgangspunkt i lokal viden omkring 

Runavíkområdet beskrive, hvordan området bliver opfattet af indfødte, tilflyttere og 

fraflyttere, som er de tre grupper i fokusgruppeinterviewene. Kapitlet vil primært være 

deskriptivt omkring den dominerende stedsopfattelse, som deltagerne havde af 

Runavíkområdet, og hvad deltagerne så som stedets styrker og svagheder og hvilke 

muligheder, de så for stedet i fremtiden. Det overordnede perspektiv er hermeneutisk 

og konstruktivistisk, da der ud fra disse perspektiver er muligt at få tilført ny viden og 

dermed ændre nogle af de dominerende holdninger omkring Runavík som sted, og kan 

dette bruges strategisk i kommunens fremtidige planlægning. Mange forskellige 

opfattelser omkring Runavíkområdet kom frem i fokusgrupperne, men enigheden var 

forholdsvis stor om, hvad slags sted Runavík er, hvad er godt, hvad er mindre godt, og 

hvilke mangler er i området. De identitetsmarkører vil blive fremhævet, som menes at 

være specielt interessante at arbejde videre med i forhold til områdets identitet. 

Markørerne er f.eks. vejret i området, hovedvejen gennem byen, menneskerne, som bor 

på stedet, kulturen, naturen og navngivning. 

5.1 Godt vejr og manglende centrum  

Som stedkendt forsker overraskerede det mig, at vejret i området havde så stor 

betydning for, hvorfor både indfødte og tilflyttere bor i Runavík: 

P20(indfødt): Jeg har altid trivedes meget godt her, og jeg påstår, at en del af 

det er vejret (...) vi har en så fantastisk eftermiddagssol22, altså den bliver 

næsten ikke færdig med at skinne, når det er sommer. 

P9(tilflytter): Vejret er også meget vigtigt for mig. Jeg synes, at vejret her i 

forhold til der, hvor jeg kommer fra, er meget bedre. Mere sol, mindre blæst og 

ikke så mange storme. 

P11(tilflytter): Vejret er så godt23, særdeles godt vejr, noget af det bedste på 

Færøerne. 

                                                        
22 Vesturskin 
23 Veðurgott 
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Ovenstående ytringer viser, at der var stor enighed om, at vejret i Runavík er særdeles 

godt i forhold til at være på Færøerne. Men der var også enighed om, at der er ikke nok 

fokus på at udnytte det gode vejr. Der blev især talt om, at der må skabes læ for vinden, 

så man kunne få en god gågade og et rigt caféliv i byen. Deltagerne sagde: 

P11 (tilflytter): Man må altså få landskabsarkitekter med i planlægningen - det 

er godt vejr her, men det gode vejr ved Skálafjorden er, når vinden er nordlig, 

da er det klart og ikke noget regn, men da kommer blæsten ud gennem fjorden, 

og den er iskold. Derfor må man få nogle kroge, der giver læ, fordi så kan man 

sidde udenfor fra april til oktober. 

Et andet emne, som også var gennemgående i alle fokusgrupperne, var, at hovedvejen i 

Runavíkområdet er et minus for byen. Vejen er for bred, der kører for mange biler, og de 

kører for hurtigt. P1(fraflytter) sagde, at mange synes, at Runavík "er en meget kedelig 

bygd, fordi det er bare en lang vej". P7(fraflytter) sagde det samme: "Hele vejen fra 

Glyvrar til idrætsområdet i Runavík stopper man ikke op, fordi det er bare en lang vej". 

Dette er en stor ulempe for området. De indfødte kom også ind på, at den brede vej med 

mange biler har haft kedelige følger, da et kendetegn for hovedvejen har været, at der 

har været mange trafikuheld, og at flere børn er døde i trafikulykker.  

Deltagernes mening var, at dette og det, at området ikke har et centrum, hvor man kan 

mødes til bl.a. bygdefester, fejre flagdagen og tænde juletræet, var dominerende 

mangler:  

P11(tilflytter): Altså hvis jeg skal sige, hvad er svagheden med dette område, så 

er det, at der er ikke noget centrum som i Fuglefjord og i Elduvík og andre 

steder. Det er på grund af, at landskabet her er en jordforskel24 frem med havet. 

Og man har haft forskellige punkter, hvor bygdefestivalen er blevet åbnet, 

nogle gange foran Sømandshjemmet, nu er det nogle gange ved byrådshuset og 

inde på Glyvrar ved skolen (...) fordi der er ikke noget naturligt punkt. 

Til den indledende samtale, som jeg havde med personer fra kommunens 

administration, blev det også påpeget, at byen mangler et centrum, hvilket viser til, hvor 

stort ønsket egentlig er til at finde frem til ét centrum i byen.  

                                                        
24 Jarðarmunur 
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I forhold til de tilbud, som findes i centralområdet i Runavík, var det meget forskelligt, 

hvordan deltagerne regnede med, at den nye tunnel ville påvirke området, bl.a. 

forretningslivet og de andre servicer, som er på stedet: 

P6(fraflytter): Det er så det, men hvad sker der, når tunnellen kommer 

igennem? 

P4(fraflytter): Jeg regner med, at da tunnellen kommer altså, forretningslivet 

vil sikkert blomstre....men altså nu... 

P6(fraflytter): Eller omvendt? 

P5(fraflytter): Synes du det? 

P4(fraflytter): Ja, det regner jeg med... 

P7(fraflytter): Nej, stik modsat... 

P5(fraflytter): Jeg regner med, at det bliver lige modsat... 

P3(fraflytter): Ja.. 

P4(fraflytter): Men altså ungdomsliv er der ikke noget af her... 

P5(fraflytter): Jeg regner med, at alle butikkerne bliver ryddet ud her.... 

P4(fraflytter): Synes du det? 

P3(fraflytter): Hm, hm... 

P5(fraflytter): Ja, alt vil flytte til Tórshavn 

P1(fraflytter): Jeg er ikke sikker på det.... 

P5(fraflytter): Dette bliver en blindtarm...altså....en soveby 

Ovenstående udtalelser opsummerer meget godt de modstridende holdninger om 

stedet. Nogle deltageres holdning var, at Runavík vil blive en soveby, en by hvor en stor 

del af befolkningen i arbejdsdygtig alder arbejder udenfor kommunen og bygden (Holm 

2004, p.5). Fordi som en af tilflytterne sagde: 

P11(tilflytter): Vi spenderer omkring 2 milliarder for at komme til Tórshavn, 

det er nemlig formålet med tunnellen. Det, at komme til Tórshavn, og folk fra 

Tórshavn vil ikke have tunnellen (...) Ja, så er spørgsmålet, om vi ender som en 

Kollafjørður, der er to butikker i Kollafjørður. 

Gennemgående var deltagerne mest bekymrede for, at byen skulle ende som en 

blindtarm - som en by, hvor der blev kørt igennem uden at gøre ophold, og at butikkerne 

i området ville lukke. Det var dog ikke alle, der syntes det:  
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P1(fraflytter): Altså folk har i flere år kørt ind her for at købe tøj (...) de vil ikke 

stoppe med det nu, da tunnellen kommer. 

P2(fraflytter): Nej, stik modsat.  

P4(fraflytter): Fordi butikkerne her er rimelig stærke. 

Tilflytternes holdning var, at i Runavíkområdet skulle der satses på at brande stedet for 

at få folk fra Tórshavn til at bruge de tilbud, som findes i området. De mente, at Runavík 

kunne brande sig som "centralområdet på Færøerne", fordi det vil området være i 

fremtiden.  

Det er ikke kun i Runavík, at der bliver spekuleret over tiden efter tunnellen og de 

påvirkninger, som den vil medføre. Ifølge fraflytterne gør de samme tanker sig gældende 

i Tórshavn: 

P1(fraflytter): Altså folk fra Tórshavn er forfærdelig, altså dem som har magten 

i Tórshavn, er forfærdelig bange for området her... 

P2(fraflytter): Ja, det har du ret i! 

P1(fraflytter): Ja, de er forfærdelig, altså seriøst, de er bange, fordi de regner 

med, at vi vil tage alt fra dem. 

Hvilket viser til, at det er ikke kun i Runavík, der bliver spekuleret på, hvordan livet efter 

tunnellen vil blive. 

5.2 Alle slags borgere velkomne 

Et karakteristisk træk, som kom frem til alle fokusgrupperne, var, at Runavík kommune 

er åben for at tage imod alle slags borgere. I Runavík bliver der gjort meget for at 

integrere handicappede og mennesker med særlige udfordringer. Der er gode 

skoletilbud, og de har også mange boligtilbud i forhold til andre steder i landet. En af 

tilflytterne sagde: 

P12(tilflytter): Ja, altså da jeg flyttede hertil, så syntes jeg, at man så rigtig 

mange børn her, som var anderledes, og folk og det at der er plads for alle 

borgere i denne kommune. Faktisk kan man ikke gå en tur, uden at man også 

ser disse personer. Det er faktisk rigtig godt, at vi også har plads for dem i 

skolen, så det er rigtig godt - det tror jeg faktisk også, at kommunen er kendt 

for. Folk er faktisk flyttet fra Suðuroy, helt herhen for at få børnene i vores 

skole (...) og da skolen åbnede, kaldte vi den for "zoologisk have", fordi der er 
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vinduer, hvor folk fra hele Færøerne kom for at se, hvordan vi gjorde i Runavík, 

så vi kaldte det simpelthen for zoologisk have, fordi alle kikkede ind gennem 

ruden. Fordi det var rigtig, lidt specielt eller således at være i en normal skole. 

Forholdene omkring personer i Runavík med særlige udfordringer blev af en af 

fraflytterne sammenlignet med forholdene i Tórshavn:  

P6(fraflytter): Altså, de har ikke været fremmede, der har ikke været en særlig 

skole, som er for dem, som det er i Tórshavn, hvor de lidt bliver fremmedgjort 

på en eller anden måde, fordi de bliver samlet på Skúlanum á Trøðni. Her (i 

Runavík) har de altid været en del af os alle sammen. 

Ovenstående udtalelser viser, at man i Runavík har en anderledes tilgang i forhold til 

handicappede end f.eks. på Syderø og i Tórshavn. P19(indfødt) sagde at: "det ideologiske 

grundlag25, man har til handicappede i Runavík, er direkte årsag til, at vi ikke kan bo 

andre steder end i Runavík med et handicappet barn".  

Ifølge deltagerne er det ikke kun de handicappede, som bliver godt modtaget i Runavík. 

Det kom frem, at der også er tradition for at tage godt imod alle tilflyttere. Da der var 

krig i Jugoslavien i 90'erne, tog kommunen imod nogle flygtninge. En deltager sagde:  

P2(fraflytter): Det var ulovligt, det var ikke engang Danmark, ville ikke tage 

imod dem, men på en eller anden måde endte de på Glyvrar (...) Så kan man 

sige, at man altid har taget imod tilflyttere, færøske tilflyttere, jugoslaver (...) og 

så også dem som har særlige udfordringer, ehm...det er noget med det her med 

at være god til at tage imod. 

Blandt deltagerne var stor enighed om, at mange tilflyttere er et særkende for Runavík, 

og i den sammenhæng blev Runavík sammenlignet med nabobygden Toftir, hvor det 

ifølge deltagere ikke er så nemt at være tilflytter:  

P7(fraflytter): Men jeg tænker, om måske dørene virker mere lukkede der, 

imens her er de åbne, ikke sandt? De andre samtykker, altså man er mere, man 

står mere med åbne arme, man løber ikke imod muren, man får ikke 

spørgsmålet, hvorfor er du her, ikke sandt? (...) det er måske en form for at 

være bypræget, at man er accepterende for de mennesker, som kommer andre 

steder fra, ikke sandt? 

                                                        
25 Integratiónshugsanin 
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P4(fraflytter): Jo, jo, det er sandt. 

P1(fraflytter): Det er mere rumligt at komme her, end det er at komme f.eks. til 

en sådan bygd, som er ældre, som Toftir og Nes, ikke sandt? 

Men som en af deltagerne nævnte, så kan det, at man tager godt imod alle f.eks. i sporten 

og andre steder, medføre, at man ikke får et stærkt tilhørsforhold blandt befolkningen 

og ej heller følelsen af at høre til stedet, som ofte findes i ældre og mere lukkede 

samfund. Deltagerne gav udtryk for, at de af og til savnede det i Runavík.  

At der bor så mange tilflyttere i Runavík kan have været medvirkende til, at det af nogen 

bliver betragtet som et meget anonymt sted. Der blev fortalt om personer, som syntes, at 

Runavík var et af de mest anonyme steder, man kunne bo. Det blev sammenlignet med at 

bo i udlandet. En af de indfødte sagde: 

P20(indfødt): Nei, vi løber ikke ind til hinanden hele tiden. Men det er sikkert, 

at hvis noget skete, noget kedeligt, altså så ville vi først gå over til naboen, og 

naboen havde nok været den første ovre hos os (...) man er hinandens netværk, 

men vi slider ikke hinandens dørtærskel.  

For nogle deltagere, som bevidst havde valgt at bo i Runavík, "place of choice" 

(Hovgaard & Kristiansen 2008, p.66),  var en vis anonymitet noget, de syntes var 

positivt.  

P17(indfødt) sagde: Spørgsmålet er, om folk ikke flytter, fordi at de ønsker 

noget anonymitet? I nogle bygder er du så tæt, det er ikke alle folk, der gider 

det. Det er noget med, at jeg (i Runavík) kan få det lille, det tætte, men ikke så 

tæt, at jeg kvæles uden at skulle i en storby. Jeg synes faktisk at det er fint. 

5.3 Fragmenteret kulturel opfattelse 

Da der blev spurgt ind til, hvad deltagerne i fokusgrupperne mente, karakteriserer 

kulturen i området, kom flere modstridende svar frem. Blandt de "stadig boende" var 

usikkerhed blandt deltagerne om, hvad kan karakteriseres som kultur, og de var uenige 

om kulturens nødvendighed. De diskuterede, om idræt er kultur, men blev så enige om, 

at den er kultur. De talte også om teater i Løkshøll26 (Runavíks kulturhus), om færøsk 

dans og kristelige menigheder. En deltager sagde om kultur:  

                                                        
26 http://loksholl.fo/ 
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P16(indfødt): Jeg har kun et ord, arbejde! Andre definerer kultur som noget 

helt andet, med det er arbejde (....) kultur i verdens betydning er, at det 

offentlige skal betale og jeg skal nyde. Og så siger man, at dette er så enormt 

vigtigt, da vi ser et billede, når vi hører en tone osv. 

At det offentlige giver støtte til billedkunst, musik og andet lignende gav samme person 

ikke meget for. Derimod syntes deltageren, at det var spændende nyheder, at fire unge 

fra den gymnasiale uddannelse havde opfundet, at færøsk fåreuld kunne bruges i stedet 

for dun i "dunjakker"(Isholm 2017). Til det sagde P16(indfødt): "De burde måske få 

nogle penge i støtte, som kommer med sådan noget i stedet for troldemasker". 

Flere deltagere var uenige med P16(indfødt) og mente, at der manglede kulturliv i 

området. De savnede at kunne påpege store forfattere, magtfulde politikere, kendte 

orkestre og andre store personligheder, som man kunne sige kom fra Runavíkområdet. 

De savnede at kunne påvise, at personer fra Runavík havde fået hædersgaver eller 

stipendier fra det offentlige for at skrive, male eller lignende. Personer, som kunne være 

til inspiration, og som samtidig kunne være et brand for byen. Deltagerne savnede disse 

personligheder, men konkluderede derefter, at der er flere kendte musikere, som 

kommer fra Runavík, men at de ikke brander sig selv som kommende fra området.  

I forlængelse af snakken omkring det kulturelle liv i Runavík kom deltagerne ind på, at 

det præger ungdommen i Runavík, at de ser sig nødt til at være med i fodbold eller i 

gymnastik, fordi det er det, som man gør i området. De, som ikke er dygtige til disse 

sportsgrene, dyrker dem alligevel for at være sammen med deres venner. Ikke før end 

de starter på ungdomsuddannelserne, begynder de at spille musik og dyrke egne 

interesser. Flere af de indfødte deltagere mente, at der skulle være flere kreative fag i 

skolen for at udvikle børnenes kreative evner og personlighed. Fordi som en deltager 

sagde: 

P19(indfødt): Fordi jeg ved det, jeg gik i skole - engelsk, dansk, biologi, fysik og 

kemi, men jeg var ikke god til de ting. Jeg klarede dem, men de ting, som jeg var 

god til, skulle have været i folkeskolen, som jeg havde elsket - nemlig at skrive 

(...) at male, arbejde med ler, det kreative.  

Hvilket viser til savnet af mere kreative kulturelle aktiviteter i området. Flere deltagere 

savnede også et aktivt byliv med diskoteker, caféer og andet lignende, hvilket de mente 

aldrig rigtig har vundet frem i området, fordi som P1(fraflytter) sagde: "så er den anden 
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part så stærk", her talte de om dem med religiøse holdninger. P4(fraflytter) sagde: 

"Sådan har det ikke altid været her (...) men så kom den der religiøse vækkelse i 1973-

74, der hed Kristus er svaret (...) da var alt synd, og alt var galt". Hvilket bevirkede, at det 

af mange blev set som en synd, hvis personer gik både på diskotek og til kristelige 

møder.  

En anden vinkel på de manglende diskoteker og byliv var, at det er godt, at der ikke er 

noget byliv i Runavík, fordi det ville medføre ulevned som for mange år siden, da det at 

gå i byen for det meste gik ud på, at mænd kom sammen for at slås: 

P5(fraflytter): Jo, det husker jeg, da der var diskotek i Glyvra Bio, og helst hvis 

der havde været fodboldkamp, så var der slåskamp med det samme. 

P1(fraflytter): Husker du, da vi plejede at stå oppe på bakken ovenfor Glyvra 

Bio og kikke, og vente til de begyndte at slås (griner). 

P5(fraflytter): Og kikke imens de kæmpede, det var B68 og NSÍ, som kæmpede. 

P1(fraflytter): Ja, ja, ja... 

P4(fraflytter): Ja, det var det! 

P5(fraflytter): De havde tabt her, og så skulle de vinde i Glyvra Bio. 

P4(fraflytter): Jeg tænker på det, nu da radioen ofte snakker om slåskampe, det 

var godt, at ikke alle de slåskampene kom i radioen (alle ler), ikke sandt? 

P5(fraflytter): De var mange! 

P4(fraflytter): De var mange! 

P1(fraflytter): Ja de var rigtig....det var hver weekend (ler) da der var noget i 

Glyvra Bio. 

I forlængelse af dette talte deltagerne om, at det er et generelt problem nu til dags, og 

ikke kun i Runavík, at de 14-18årige mangler steder, hvor de har adgang, fordi 

aldersgrænsen for det meste er 25 år for at komme ind på diskoteker. De syntes, at det 

var kedeligt, fordi de mente, at det var sundt for de 14årige at være på diskotek sammen 

med de 30-40årige, så kunne de bedre tage sig af hinanden, og de unge kunne lære noget 

af de ældre og omvendt. 

Noget, som igen og igen var oppe at vende i alle fokusgrupper som samlende og som 

særkender for Runavíkområdet, var gymnastikforeningen Støkk og idrætsforeningen 

NSÍ, som i begyndelsen var kaproning og håndbold, men som nu er bedst kendt fra 

fodbolden. Både Støkk og NSÍ har i de seneste 50 og 60 år samlet enormt mange 
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mennesker, også dem som ikke var de bedste idrætsfolk. Dette var, sagde de lidt ældre 

deltagere, fordi festerne var særdeles gode. Begge foreninger blev betegnet som 

værende gode for det sociale fællesskab, gode for kropslig velvære og især Støkk for at 

have en speciel organisatorisk mentalitet med mange ildsjæle tilknyttet. 

5.4 Navngivning er magt og natur er en identitetsmarkør 

Navngivning er med til at give steder mening. Navngivning er også magt, der har styrken 

til at give steder og andet en sjæl og en vis karakter, siger Cresswell (Cresswell 2014). Et 

stednavn kan have stor betydning for en person, imens det samme navn kan være 

ligegyldigt for en anden person, og stednavne kan også være til irritation for nogle. Til 

fokusgruppe-interviewene var dette tydeligt, og det kom frem på forskellige måder. 

Flere af personerne, der havde tilknytning til Glyvrar, som er den ældste af de tre bygder 

i Runavíkområdet, viste tydeligt, at for dem var Glyvrar ikke bare en del af Runavík, men 

Glyvrar som sted havde stor betydning for dem. Den ene deltager sagde: 

P14(indfødt): Jeg synes, at jeg er "Glyvrafolk", fordi at vi glyvrabørn var lidt 

mere landlige27 end andre børn, syntes jeg. Vi legede ved strandbredden, og vi 

legede i en stor kløft på stedet – der, hvor vi ikke skulle være ifølge vores 

forældre, fordi det var farligt. Vi fangede ørreder med hænderne i elven, legede 

i haugen og sådan noget. Vi var meget tilfredse der, hvor vi var, og det var godt 

at vokse op på Glyvrar. 

En anden person med tilknytning til Glyvrar sagde, at han valgte at flytte til en anden 

bygd på Eysturoy, da han ikke fandt en bolig til sig og sin ægtefælle på Glyvrar. For ham 

var det lige meget om han boede i Saltangará, Runavík eller i en helt anden bygd, hvis 

han ikke kunne bo på Glyvrar. 

Tilflytterne, som ikke havde de samme følelsesmæssige forhold til navnene på stedet, 

havde lyst til at trække på smilebåndet, da de talte om sammensætningen af Runavík 

kommune, som er spredt over en stor del af Eysturoy, og at Skálafjørður er sammensat 

af fire kommuner, selv om fjorden ser ud til at være en sammenhængende enhed. Dette 

virkede forvirrende på deltagerne, og de mente, at det kunne være en af årsagerne til, at 

det er svært både at få kommunen til at virke som en samlet enhed og at definere 

Runavíkområdets kendetegn.  

                                                        
27 "bygdaslig" 
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P10(tilflytter): I kæmper ikke om noget sammen, det gør andre bygder, der 

ligger mere samlet, bygder som Klaksvig og Fuglefjord.  

P11(tilflytter): Vi har ikke nogen stor klump her, den er egentlig lidt stor, men 

den har vi også, holder fast i, at det er forskellige bygder (...). Dette er en plads, 

dette her, det må for søren have ét navn, altså (...) dette er en bygd, og det må 

man prøve at finde ud af. 

Ud fra ovenstående udsagn er det tydeligt, at forskellige holdninger bliver lagt i den 

betydning, som navne har, og at der er forskellige følelser og meninger tilknyttet de 

forskellige navne. Tilflytterne, der ikke er opvokset på stedet, og derfor ikke har oplevet 

stedet som børn og unge, kunne ikke se meningen med at operere med tre forskellige 

navne, imens det var helt anderledes for dem, som var vokset op på stedet, og som 

havde både minder og følelser tilknyttet til f.eks. bygden Glyvrar. Hvilket viser til 

styrken af at bruge navngivning som del af arbejdet med at genforstille et steds identitet 

og som led i strategisk planlægning.  

I forhold til den fragmenterede identitet i Runavíkområdet, kom tilflytterne også ind på, 

at de ikke syntes, at Runavík er et pænt sted. De omtalte det i billedøvelsen, og da der 

blev snakket ud fra nedenstående billede, sagde deltagerne: 

 

Billede 6 Billede af Runavíkområdet fra Saltnes.  
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P9(tilflytter): Det er faktisk umuligt at få et godt billede af Runavík, altså, fordi 

at hvor skal man stå og tage billedet? 

P11(tilflytter): Ja, nemlig, nemlig, det passer. 

P9(tilflytter): Altså alle bygder på Færøerne har et sted, som man kan stå, okey 

her, her nu er bygden flot. Men Runavík er bare ikke flot! 

P12(tilflytter): Men Runavík bliver altid fotograferet fra Saltnes, altid. 

P9(tilflytter): Ja. 

P12(tilflytter): Er det den nationale nyhedsstation, så står de i Saltnes, i Rókin 

og fotograferer, og de ser lige præcis dette billede.  

P9(tilflytter): Og dette er ikke særlig spændende, altså, nej.  

P10(tilflytter): Det, som jeg forbinder med Runavík, det er, da man kommer op 

ved Gøtueiði, det er billedet indefter, ikke sandt? Det er åbenbart totalt forkert, 

fordi så får du Strendur og alt andet på også, ikke sandt? Men jeg forbinder 

dette som et område, ikke sandt? Men det er det slet ikke. 

De indfødte havde de samme tanker omkring det, at deres hjem var det, som man ser fra 

Gøtueiði: 

P15(indfødt): Hver gang vi kommer fra Klaksvík, der er der så forbistret klaus, 

ikke sandt? Ud til Gøtueiði, så siger jeg "OhJesus det er pænt, ohjesus, dejligt nu 

kan jeg trække vejret igen. 

P20(indfødt): Da vi boede i udlandet i et år, da skulle vi forbi et område, som 

lignede Gøtueiði, og hver gang vi kom op over dette, så sagde min ægtefælle: 

"Dette er ligesom at komme op over Gøtueiði", fordi da havde vi denne følelse 

af, at nu er vi ved at komme hjem. 

De indfødte var utilfredse med, at den sydligste del af Eysturoy sjældent er med i 

turistkataloger, da de syntes, at stedet har meget at tilbyde. De var enige om, at området 

sagtens kan sælges som turiststed med de lave græsgroede fjelde, der er velegnede til 

vandreture for alle. Der blev påpeget, at i dette område kan turisterne vandre i fjeldene 

uden at udsætte sig for fare og falde i stejle klipper. Og til alle fokusgrupperne kom 

deltagerne ind på, at Toftavatn er helt unikt for indbyggerne, men også for gæster og 

turister, da det er meget idyllisk at gå på stierne rundt om vandet. 
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5.5 Delkonklusion 

Denne delanalyse har fokuseret på Runavíkområdets styrker, svagheder og muligheder 

ud fra deltagernes dominerende stedsopfattelse. Det, som ifølge deltagerne blev 

betegnet som områdets styrker, var det gode vejr, at området ligger centralt, har mange 

fritidstilbud, et stort erhvervsliv, flot natur og at alle borgere er velkomne til området. 

Svaghederne var, at der mangler et centralområde, hvor indbyggerne kan mødes til 

fælles aktiviteter. Ligeledes var det set som et problem, at hovedvejen er for bred, og at 

der er for mange hurtigkørende biler, der kører igennem det manglende centrum, samt 

at der mangler kreative kulturelle aktiviteter til borgerne. Ud fra styrkerne og 

svaghederne er der flere udledte handlemuligheder for, hvordan stedet kan styrkes til 

fremtiden. Stedet kan bl.a. styrkes ved god byplanlægning og ved at brande det som 

"Centralområdet på Færøerne". På baggrund af den dominerende stedsopfattelse, som 

er blevet belyst i denne del, vil anden del af analysen bringe nogle konkrete forslag til, 

hvordan Runavík kommune strategisk kan inkludere informanternes stedsopfattelse i 

kommunens fremtidige planlægning. 
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6 Stedsopfattelse som strategisk planlægningspotentiale  

Denne del af analysen, vil med udgangspunkt i analysens beskrivende del, hvor fokus 

var på deltagernes stedsopfattelse, gå over til at fremanalysere, hvordan dele af 

deltagernes stedsopfattelse kan bruges effektivt i Runavík kommunes fremtidige 

strategiske planlægning. Hensigten med denne del af analysen er ud fra den 

hermeneutiske tradition at forstå, fortolke og siden at anvende forståelsen og 

fortolkningen i praksis (Berg-Sørensen 2010, p.149), og vil opmærksomhed hele tiden 

være rettet mod videnen om, at i de fortolkende videnskaber (Neuman 2011, p.101), 

som hermeneutikken og konstruktivismen tilhører, kan det ikke undgås, at jeg som 

forsker påvirker fortolkningen med min subjektive erfaring. Ud fra analysens 

beskrivende del kan dannes et overblik over deltagernes synspunkter, som skal være 

med til at tilføre ny viden omkring, hvordan dominerende holdninger om Runavík som 

sted kan bruges i kommunens fremtidige planlægning. Denne del af analysen består af 

tre dele. Første del argumenterer for, hvordan Runavíkområdet med byplanlægning kan 

skabe en bedre by for indbyggerne. Anden del diskuterer, hvorfor der må arbejdes for at 

få flere kreative, kulturelle aktiviteter til stedet, samt vigtigheden af, at kommune, 

erhverv og ildsjæle samarbejder. Tredje og sidste del redegør for, hvad Runavík 

kommune anbefales at arbejde strategisk med i fremtiden. 

6.1 Runavík kommune kan udrette meget med god byplanlægning 

Et, som var gennemgående til alle fokusgrupperne, var, at deltagerne var misfornøjede 

med hovedvejen i Runavík og misfornøjede med, at der mangler et centralområde i 

byen. At hovedvejen, som også er butiksgaden i byen, er en lang bred vej, hvor bilerne 

kører forholdsvis hurtigt, skaber utryghed og giver samtidig ikke plads til, at borgere 

kan mødes til planlagte fællesaktiviteter som flagdagen, bygdestævnet og 

juletræstændning, og ej heller til valgfrie aktiviteter som at sidde udenfor en café, at 

nyde udsigten eller det gode vejr. Deltagerne gjorde opmærksom på, at både veje og 

fortove mangler vedligeholdelse, og at det derfor ikke er specielt tiltalende at cykle eller 

at gå tur i området. Noget, som de ellers ønskede, at der skulle være mere plads til. 

Hovedvejen skal derfor laves om til langsom envejskørsel, både for at skabe sikkerhed, 

for at kompensere for det manglende centrum i området og for manglende steder til 

borgerne at mødes, samt manglende liv i byen især efter kl. 18.  
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Tilflytterne sagde: 

P10(tilflytter): De har fundet ud af at kæmpe fortove, så skaber du et miljø og 

så kommer cafeerne, så kommer alt det, som folket vil have, det skal være 

hyggeligt nok, ikke sandt? Og Tórshavn, de er langt foran på Færøerne (...) de 

har fanget det, gør den der plads med glastag over bagved Hvonn, ikke sandt? 

Altså de gør sådan nogle ting ,som folk gider. 

P12(tilflytter): Kroge. 

P11(tilflytter): Kroge, ja! 

P9(tilflytter): Jeg har en ven, der lige er flyttet hertil, som godt gider at gå ture, 

men her er ingen bænke at sætte sig på, og ikke noget sted, hvor det er 

hyggeligt. 

P10(tilflytter): Det virker, som om de slet ikke fatter det herude. 

P11(tilflytter): Nej, nej. 

Det, informanterne her diskuterer, er i overensstemmelse med det, som Jane Jacobs 

(Jacobs 1958) var inde på, at der skal være god plads til mennesker i midtbyen, og at 

mennesker nyder at opholde sig i bygader, hvor gamle bygninger typisk er blandet med 

nye, og hvor der ligeledes er en blanding af virksomheder - der skal være den intime 

restaurant eller det gode bøfhus, kunstbutikken, universitetsklubben, den fine skrædder, 

boghandlerne, antikvitetsbutikker osv. Og for at få livlige bymidter, er det vigtigt, at 

mennesker befinder sig i området både dag og nat, dvs. at boliger, kontorer, 

musiksteder, butikker og restauranter er i området. Det medfører, at restauranterne har 

noget at leve af både om dagen og om aftenen, og det giver grundlag for, at der er nok 

kunder til butikker og servicer af forskellig slags (Jacobs 1958, p.127,129-130). 

Forholdene i Amerika i 1950-60'erne, som Jacobs skriver ud fra, var meget anderledes, 

end de er på Færøerne i dag. Men levende byer er lige så vigtige på Færøerne i nutiden, 

som de var i USA dengang, hvorfor argumentationerne sagtens kan overføres, men dog 

skal tilpasses lokale forhold. Der må gøres opmærksom på, at der langt fra er alt, som 

kan realiseres, da forholdene i Runavík er så små, og fordi byen er så ung. Men med 

hjælp fra kommunen er meget muligt, og kommunen kan evt. sørge for at bevare de få 

gamle bygninger, som er i området, medvirke til at kreative personer ønsker at åbne 

butikker i området, opfordre erhvervslivet til at støtte iværksættere med at åbne 
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hyggelige restauranter, café'er og musiksteder, og opfordre indbyggerne til at være med 

til at finde på alternative kulturelle samlesteder.  

For at skabe en hyggelig by opfordres kommunen til at have de gode vejrforhold i 

området med i deres videre planlægning og udvikling af centralområdet. Det anbefales, 

at kommunen i fremtiden planlægger efter de lokale vejrforhold og derved sørger for et 

godt mikroklima28 i byen ved f.eks. at plante hække og sætte lævægge op, som kan holde 

til det færøske vejr og som kan skabe læ og dermed muligheder for borgerne at samles i 

bymidten. 

Generelt syntes deltagerne, at der mangler visioner og god planlægning for 

Runavíkområdet. De indfødte deltagere blev derfor meget begejstrede, da de hørte 

nogen af de ældre deltagere fortælle, at en af de ældste byplaner, som er lavet udenfor 

Tórshavn, er lavet for Runavíkområdet i 1958-59 af borgmester Niels Pauli Hansen, som 

også var arkitekt. De, som kendte til planen, mente, at det var en god plan, men at den 

desværre ikke er blevet fulgt, og at der har været for mange ad hoc løsninger uden 

nogen overordnet plan for området. Ifølge borgmester Hansens planer skulle 

idrætsområdet ligge der, hvor det er i dag. Teater eller forsamlingshus skulle være der, 

hvor Løkshøll er. Kirken skulle ligge lige ovenfor teatret, og nogle få meter fra teatret 

skulle kommunekontoret være. En samlet skole skulle være på Glyvrar og ikke sammen 

med teater og forsamlingshus, som det er nu. Da deltagerne hørte om disse planer, blev 

de meget ivrige og kom med udtryk som: "Oyjesus, det havde været pænt at have kirken 

der!" og "Nej, hvad siger du?" til forslaget om, at en samlet skole skulle være på Glyvrar, 

og at teater eller forsamlingshus skulle være der, hvor Løkshøll er. "Han har haft 

visioner", sagde de også og ønskede at få lov til at se byplanen. Det har desværre ikke 

været muligt at skaffe billeder af modellen, da ingen vidste med sikkerhed, hvor den var. 

Men i skrivende stund bliver der arbejdet med at finde modellen.  

Deltagerne blev meget ivrige, da de hørte at kirken skulle have stået overfor Løkshøll, 

fordi de mente, at den kunnet have skabt et flot symbol for byen og være med til at 

skabe et centralområde. Det, som ligger i kortene nu, er derimod, at en ny kirke skal 

                                                        
28 "I arbejdet med klima og klimabeskyttelse kan skelnes mellem makro-, lokal- og 
mikroklima. Makroklimaet er det generelle, regionale klima. Lokalklima er klimaet, som 
det fremtræder i byer og bebyggelser, hvor landskab, bygninger og beplantninger 
modererer klimaet. Endelig er der mikroklimaet, som er det faktiske klima i den enkelte 
gade, i kroge og nicher eller omkring bænken i byrummet" (Gehl 2010, p.178). 
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bygges på Glyvrar i nærheden af den gamle kirke. Der har været megen modstand imod 

at bygge kirken på det sted, fordi den vil ligge klods op ad Bakkafrost's store 

erhvervsbygning. Desuden har kirkens udseende også fået stor kritik, da den ligner en 

erhvervsbygning eller "en skibsterminal", som en af udflytterne sagde. Der var dog også 

nogle, der mente, at kirken med dens kubiske, moderne udseende ville identificere 

Runavík som det, den er - en forholdsvis ny og moderne by. 

 

Billede 7 Den nye kirke som skal bygges på Glyvrar (Runavíkar kommuna 2018) 

Noget, som bekymrer borgerne i Runavíkområdet, er, hvad der vil ske med butikslivet i 

byen efter tunnellen. Som allerede nævnt i kapitel 5, så var deltagerne bekymrede for, at 

Runavíkområdet vil blive et område, hvor der bare bliver kørt igennem, hvor bilerne 

ikke stopper op, ligesom i bygderne Kollafjørður, Leirvík, Hvalvík, Hósvík, som alle ligger 

ud til den "færøske vækstrute" se side 55 . 

Der blev nævnt, at lige så forskrækket som Henrik Old ser ud på billedet på forsiden, da 

det første skud til tunnellen blev affyret, lige så forskrækkede vil flere blive den dag, 

bilerne begynder at køre igennem tunnelen, fordi i virkeligheden aner ingen, hvilke 

ændringer det vil medføre for Runavíkområdet. I alle fokusgrupperne var uenighed 

blandt deltagerne omkring, hvordan området forretningsmæssigt vil klare sig efter, at 

tunnelen bliver en realitet. Nogle var bange for, at nærmest alle butikkerne i området 

drejer nøglen om. De mente, at befolkningen i Runavík er for lidt lokal og derfor med 

glæde shopper andre steder, imens andre ikke havde disse bekymringer, da de selv 
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foretrak at købe ind i Runavík hellere end i Tórshavn, da det føltes mere fredeligt og 

overskueligt.  

I forhold til at lave butiksgaden om til envejskørsel, er det mange, som ikke ser det som 

en mulighed, fordi så kan de ikke parkere foran døren til de lokale butikker. Det samme 

problem gjorde sig gældende i 1962 i København, da Strøget blev lavet om til gågade. 

Alfred Wassard, som var byplanborgmester i København og "gågadens fader", fik mange 

negative reaktioner på omdannelsen af Strøget og blev endda truet på livet (Københavns 

Stadsarkiv 2018). Men gaden fungerer meget godt, og der er næppe nogen, som kunne 

ønske sig den anderledes i dag. "Efter næsten 50 års forsømmelse af den menneskelige 

dimension er der i begyndelsen af det 21. århundrede et påtagende behov og en 

voksende vilje til igen at skabe byer for mennesker" (Gehl 2010, p.39), og er derfor 

mange byfornyelsesprojekter at søge inspiration i, hvis Runavík kommune i fremtiden 

skulle vælge at bruge ressourcer på det, hvilket den anbefales til at gøre. Især anbefales 

at sætte fokus på gaden, som går igennem byen. For at demonstrere hvor stor forskel en 

gågade kan medføre, vises nedenstående billeder fra New Road i Brighton i Sydengland, 

hvor en vej blev lavet om til en gågade. Dette medførte, at fodgængertrafikken voksede 

med 60%, og at antallet af opholdsaktiviteter voksede med hele 600% (ibid: p.25).  

 

Billede 8 New Road i Brighton før og efter byfornyelse (Gehl 2010, p.25) 

Der blev flere gange fremhævet, at tunnellen bliver lavet, for at det skal være hurtigere 

at komme fra Runavík til Tórshavn og ikke den anden vej, hvilket ifølge deltagerne kan 

forventes at medføre et fattigere butiksliv i Runavík efter tunnellen. Men for at dæmme 
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op for denne negative påvirkning blev vigtigheden af at have de rigtige tilbud påpeget. 

Hvis gode kvalitetsbutikker og gode restauranter er på stedet, vil personer fra Tórshavn 

og andre steder uden tvivl rejse i modsat retning - da udlændinge kan flyve fra Japan for 

at spise på Koks29, kan personer også rejse til Runavík - det  gælder om at kunne skille 

sig ud og at have noget spændende at tilbyde. Flere af deltagerne vidste at fortælle, at 

allerede nu er flere børn fra Kollafjorð30 og Hósvík31, som vælger at rejse til Runavík for 

at træne gymnastik, selv om det ville være lettere og hurtigere for dem at rejse til 

Tórshavn – dette, fordi gymnastikforeningen Støkk har nogle spændende 

gymnastikhold, og fordi idrætshallen Bylgjan er en af de flotteste idrætshaller på hele 

Færøerne.  

Det er ikke kun de udefrakommende, som skal overbevises om, at Runavík er et 

spændende sted. Indbyggerne i kommunen skal også overbevises ved målrettet at 

fokusere på det gode og at kommunikere det ud til befolkningen, fordi så kan borgerne i 

kommunen virke som ambassadører for de gode holdninger. Gør de det, bliver det 

meget lettere at overbevise andre om, at det er virkeligheden. 

6.2 Der må arbejdes for flere varianter af kulturelle oplevelser 

Ud fra den beskrevne kulturopfattelse i afsnit 5.3 kan påpeges, at der eksisterede en 

variation blandt deltagernes kulturopfattelse. Flere af deltagerne savnede et bredt 

kulturliv i Runavíkområdet, som strakte sig ud over fodbold, gymnastik og kristelige 

menigheder, noget i retning af litteratur, musik, kunst eller lignende. Og der var også 

nogle af deltagerne, som mente, at kultur går ud på at få lov til at arbejde, da arbejde er 

livets fundament, imens kultur er det, som vi gør udover arbejdet. Denne kulturelle 

variation blandt deltagerne kommer naturligt af, at især i Runavíkområdet men også 

andre steder på Færøerne, eksisterer en protestantisk arbejdsetik, hvor det bliver set 

som ærværdigt at arbejde hårdt, og hvor kulturelle aktiviteter som litteratur, musik og 

kunst derfor ikke har en høj prioritet. Og som de indfødte kom ind på, så har 

Runavíkområdet altid været i den situation, at der er kommet mange mennesker andre 

steder fra for at arbejde: "Lige fra 1840'erne og til dagen i dag, har dette haft stor 

                                                        
29 Færøsk restaurant der har en Michelin stjerne 
30 Som ligger 20 minnutter fra Tórshavn og 40 minutter fra Runavík. 
31 Som ligger midt imellem Tórshavn og Runavík. 
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betydning for, at der har været meget lidt af sangkultur og bog og dette forskellige - det 

har været et virksomt arbejdende folk", som en af de indfødte sagde. 

Dette har medført, at mange ikke kender til kultur i en bredere forståelse, da de ikke 

omgås personer, der er interesserede i hverken litteratur, musik eller kunst: 

P18(indfødt): Kultur på den måde, det mærker jeg ikke meget til. Jeg er ikke 

indenfor det, så jeg ved faktisk ingenting om kultur på den måde. 

De sociale forbindelser mellem Fuglafjørð og Runavík har i nyere tid været meget gode. 

Hvilket kan skyldes at vejforbindelsen imellem stederne er god32, at begge steder er 

store erhvervsområder, og har på skift haft et pulserende byliv, som de unge har 

deltaget i hos hinanden. Ligeledes er bygderne kommet meget sammen til religiøse 

arrangementer. Trods dette er stor forskel på kulturen i Runavíkområdet og Fuglafjørð. 

Deltagerne nævnte, at det, at komme til Fuglafjørð, var ligesom at komme i en helt anden 

verden, da de altid har haft et helt naturligt forhold til kultur sådan generelt, og de havde 

lærere, der var kunstnere og musikere, og de læste mere intellektuel klassisk litteratur 

end man gør i Runavík.  

Der er også stor forskel på den generelle holdning til kultur i Tórshavn og Runavík. 

Tórshavn bliver kaldt for ”Café lattehovedstaden” og "Kontorshavn" med den højeste 

koncentration af akademikere og nærmest al offentlig administration. Dette gør, at 

diskursen omkring Tórshavn siger, at de går op i at skrive bøger, gå på museum, i 

teatret, at spise økologisk osv., imens diskursen omkring Runavík er mere indbegrebet 

af den protestantiske arbejdsetik med hårdt arbejde og gudsdyrkelse. Dette er gensidige 

fordomme af Tórshavn og Runavík. Disse fordomme er svære at komme til livs, da de 

bliver gentaget og nu også er bekræftet i undersøgelsen omkring det, at Eysturoy og de 

nordlige øer er "bibelbæltet" på Færøerne (Thomsen 2018).  

I Troest's undersøgelse om livet efter Eysturoyartunnelen, udtrykte deltagerne også, at 

der mangler kultur i Runavíkområdet. De mente, at der mangler især en kultur, der 

støtter det musikalske og kunstneriske blandt de unge, fordi hvis man ikke er til 

gymnastik eller til kristelige aktiviteter, mangler der noget (Troest 2015, p.30). De 

mente også, at der mangler kreative personer i området, og at det kunne forbedres, hvis 

kommunen var med til at skabe rammerne for kreative aktiviteter, således at kreative 

                                                        
32 Det tager 20 min. at køre med bil imellem stederne  
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personer ville få bedre forudsætninger for at udvikle sig (ibid: p.36). I Runavík er der 

rigtig gode muligheder for at forbedre rammerne for, at kreativiteten kan udvikles, da 

skolen i Runavík har mange veludrustede lokaler til sløjd, smedearbejde, syning, 

madlavning, keramik og ikke mindst til musik f.eks. i Løkshøll33.  

Men faciliteterne gør det ikke alene. Det er også nødvendigt at have personer, som er 

villige til at undervise, og som gør det attraktivt, især i et område som Runavík hvor 

"cool-faktoren" er så lav omkring de kreative aktiviteter. Der må også ske en politisk og 

administrativ holdningsændring i kommunen, da det på nuværende tidspunkt er meget 

dyrt at leje Løkshøll, hvilket gør, at det ikke er muligt at bruge lokalerne fuldt ud. For at 

ændre på dette, kunne kommunen f.eks. tilbyde, at der en gang om måneden var en 

gratis koncert, således at unge talenter kunne udvikle sig både som sangere og 

musikere, men også som teknisk personale, uden at skulle tage en økonomisk risiko. Det 

ville også fordre, at lokale ildsjæle var villige til at organisere sig for at sætte noget i 

gang, som ikke allerede er etableret for at skabe et miljø af mennesker, som får lov til at 

vokse og modnes ved at bruge de faciliteter, som allerede er på stedet, fordi kultur 

handler meget om at skabe rammer, hvor kreativiteten har mulighed for at vokse. Er 

rammerne til stede, kommer kreativiteten nærmest af sig selv med hjælp og lidt input 

fra voksne mennesker, der har en vision og har kendskab til det kreative, og som kan 

vejlede uden at dominere for meget med deres holdninger. Sådan et tilbud kunne være 

et fristed, hvor alle slags mennesker var velkomne, og hvor man mødtes for kunstens 

skyld. 

I forlængelse af ovenstående skal der gøres opmærksom på, at behovet for et 

ungdomshus er påpeget mange gange, og det som emne har været genganger til alle 

kommunalvalg de seneste mange år. I undersøgelsen omkring den Gule Smedje (E. W. 

Johannesen 2016) var det fremme, og til fokusgruppeinterviewene i denne undersøgelse 

blev det igen bragt på bane. En af deltagerne havde hørt en radioudsendelse med en 

kendt multikunstner på Færøerne, hvor han fortalte, at han fik lov til at bruge sine 

kreative evner og udfolde sig som kunstner i et ungdomshus hver dag efter skole, "det er 

sådan noget lignende som vi mangler!" sagde denne deltager, hvilket understøtter 

ovenstående påstand om, at der er brug for, at kommunen skaber rammer, hvor de unge 

kan mødes for at udvikle deres kreative evner. 

                                                        
33 Kulturhuset 
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I forhold til at skabe rammerne til neutrale kulturelle aktiviteter eller aktiviteter, der 

ikke er af religiøs eller sportslig karakter, er det relevant at sætte spørgsmål som: 

mangler der ildsjæle i forhold til at skabe tilbud til den del af ungdommen? Eller er det 

kommunen, som ikke vil spille med? Og skal det overhovedet være kommunen, som 

skaber tilbuddene? I idrætten og til de kristelige møder er det frivilligt arbejde og 

ildsjæle, som arrangerer og holder tingene kørende. Men hvor er de personer, som 

ønsker at arbejde på samme måde for de kreative personer og for bylivet? En 

svarmulighed kunne være, at de allerede er aktive i det frivillige arbejde omkring 

idrætten og har derfor ikke energi til også at kæmpe for bylivet. Da Runavíkområdet har 

knapt 2000 indbyggere og hele kommunen knapt 4000 indbyggere, er de menneskelige 

ressourcer begrænsede. 

Runavíkområdet er som påvist en del af bibelbæltet på Færøerne, og påvirker det 

området både inde- og udefra. Karakteriseringen som bibelbæltet har både en 

tiltrækkende men også en frastødende effekt på nye indbyggere, og fyldte dette meget i 

deltagerne bevidsthed til fokusgruppeinterviewene. En af tilflytterne sagde, at han og 

hans familie flyttede til Runavík pga. de mange eksisterende kristelige menigheder i 

området: 

P8(tilflytter): En af årsagerne til, at vi flyttede hertil, var nemlig, fordi der er 

meget af dette her, ikke sandt? Dette er noget, som betyder rigtig meget for min 

dagligdag, ja, derfor flyttede vi hertil.  

I en af de andre samtaler mente deltagerne, at bibelbæltet muligvis har frastødt nogle af 

de kendte musikere, der kommer fra stedet, fordi som de sagde om den ene musiker: 

P20(indfødt): Han er på en måde lidt af en sommerfugl, som ikke fik lov til at 

sprede sine vinger, før han forlod Runavík. Fordi der var ikke plads....han var så 

langt foran sin tid eller således. 

En af de andre fortsatte: 

P15(indfødt): Pladsen her har måske været for lille for dem, eller hvad? Fordi 

de kan lide at gå i byen og alt det, og her går flest folk til kristelige møder, ikke 

sandt? De er mere bymennesker, går på barer om aftenen og besøger 

forskelligt, mange musiksteder og alle musikerne mødes her og der, alt det her 

forskellige. Det er sådan noget, som ikke er her, her er det kristelige møder og 
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idræt. Det er det, som er, ikke sandt? Fordi da jeg var ung, var det ikke bare 

det....jeg gik både til kristelige møder og på diskotek, ikke sandt? 

Spørgsmålet er, hvor denne holdning stammer fra. Er det virkelig sådan, det hænger 

sammen, at kreative personer ikke kan udfolde sig i området, eller er det, som kommer 

frem her, den måde hvorpå deltagerne selv karakteriserer området eller tror, at andre 

karakteriserer det - er det en slags mindreværdskompleks, som beboerne i området har 

omkring at føle, at stedet ikke er interessant nok? Spurgt ind til metaforen omkring 

sommerfuglen var svaret: "Jeg syntes ikke, at betingelserne i Runavík var dårlige, måske 

mere, at det ikke var så stimulerende for den kreative tangegang i det store og 

hele....men man blev heller ikke holdt nede", hvilket tyder på, at det ikke har været så 

svært at udfolde sig kreativt i området, men understøtter dog påstanden om, at den 

kreative tankegang skal stimuleres. 

Men hvad skal der så til for at etablere alternative kulturelle tilbud, som ikke er idræts- 

eller religionsrelaterede, især til ungdommen, samt muligheden for byliv om aftenen og i 

weekenderne? Ifølge Troest's undersøgelse, er det ildsjæle, der skal til! Som påpeget, 

havde Runavík et godt ungdomsliv i 80'erne. Unge mennesker kom hertil fra andre 

steder, der var gang i bylivet, der var biograf, og der var diskotek hver weekend. Dette 

var, fordi nogle få personer, nogle ildsjæle skabte et mødested for de unge (Troest 2015, 

pp.31–32). Fraflytterne i min undersøgelse fortalte lignende fortællinger omkring, hvem 

havde ansvar for biografen, og hvem der organiserede diskoteket i weekenderne. Det 

var nogle bestemte personer, som organiserede alt, som skete i Glyvra Bio, som 

diskoteket og biografen hed. De fortalte også, at nogle af personerne, som var tilknyttet 

Glyvra Bio, arrangerede en koncert for at samle penge ind til børnehave og fortalte om, 

hvordan de arrangementer, som de arrangerede, var samlende for hele området. Yuval-

Davis nævner, hvordan fælles værdier, fælles kvaliteter og en "følelse af fælles formål" 

kan skabe tilhørsforhold til steder (Yuval-Davis 2012, p.24). Arrangørerne i Glyvra bio 

havde et fælles formål med deres arbejde, det var både det sociale og det med diskotek 

og biograf. Men også det, at de har samlet penge ind til en lokal børnehave på stedet, 

hvor der ingen børnepasning var i forvejen, har givet dem, som har arbejdet for det, en 

ejerskabsfølelse og en følelse af, at de sammen har gjort en forskel.  

"Vi har det så godt, vi behøver ikke at kæmpe for noget" sagde en deltager. Tiderne er 

gode, de fleste personer i Runavík har ressourcer nok til at tilfredsstille alle behov i 
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Maslows behovspyramide og flere til. Hvilket selvfølgelig er godt, men som også kan 

bevirke, at indbyggerne mangler følelsen af at have et "fælles formål" at kæmpe for. 

Men for at vende tilbage til, hvor stor forskel nogle få ildsjæle gør i forhold til at skabe en 

kultur, så var der nogle få ildsjæle, der skabte et mødested og kulturrum i Høganes, som 

var en gammel slup, hvor der blev holdt koncerter i 90'erne. Det var noget, som 

fraflytterne mente, kunne være blevet rammen om et unikt kulturliv. Disse ildsjæle kan 

med deres motivation skabe et miljø og derved i praksis vise nye og nyttige muligheder. 

For at sådanne miljøer skal fremtidssikres, må flere frivillige bakke op omkring arbejdet, 

ellers brænder ildsjælene ud. Her er det vigtigt, at kommunen bidrager med ressourcer, 

at erhvervslivet støtter økonomisk, og at så mange borgere som overhovedet muligt 

deltager, hvilket er det, som Borreskov (IFHP 2014) viser til, nemlig vigtigheden af, at 

borgere, erhverv og kommune arbejder sammen, fordi ingen formår at løfte så store 

opgaver alene.  

I forhold til at få kommune, erhverv og borgere til at arbejde sammen, så var det noget, 

som deltagerne nævnte. Der blev sagt, at det nytter at gøre opmærksom på, hvad 

mangler i Runavík, det nytter at arbejde for det, som man brænder for: 

P21(indfødt): Jeg føler, at det er muligt at arbejde for noget, og så sker det i 

byen, fordi at man er lidt tæt på politikerne, man kender dem, byen er ikke så 

stor. 

Dvs. at borgerne føler et nærdemokrati, hvor de føler, at det nytter at gøre politikerne 

opmærksom på de ønsker og mangler, som de ser realiseret på stedet. Det påpegede de 

som en vigtig faktor for at trives på stedet. Men selv om kommunen har et 

velfungerende nærdemokrati, savnede deltagerne i undersøgelsen alligevel orientering 

fra kommunen om, hvordan den forbereder sig til tiden efter tunnellen. I den forbindelse 

skal der henvises til to undersøgelser, som kommunen har fået lavet. Den ene er en 

helhedsplan fra BBP arkitekter (BBP Arkitekter 2015), og den anden er et forslag til 

kulturpolitik (U. Johannesen 2016) for området.  
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I helhedsplanen blev arbejdet ud fra to forskellige scenarier:  

1. Vil Runavík opleve en stor befolkningsvækst, når det bliver muligt at pendle 

til Tórshavn på 15. minutter?  

2. Bliver Runavík en søvnig forstad til Tórshavn, fordi indbyggerne søger 

butikkerne i Tórshavn i stedet for dem i Runavík?  

Hvilket er de samme spørgsmål, som så mange andre funderer over. I rapporten blev der 

gjort klart, at for at opnå den ønskede befolkningsvækst, må Runavík kommune 

orientere opmærksomheden til og besvare spørgsmålet: "Hvad er det, vi ønsker at 

kunne tilbyde indbyggere og gæster i fremtiden?" Mange faktorer blev taget frem for at 

svare på dette spørgsmål. Men det, som er særlig interessant i forhold til denne 

undersøgelse, er de tegninger, som blev lavet omkring planlægningen af havnen og 

bymidten, da de ligner meget det, som deltagerne i fokusgrupperne talte om. De indfødte 

deltagere fantaserede om, hvordan det ville være muligt at skabe en marina nede ved 

havnen, at få genskabt strandbredden, lave en sti, hvor man kunne gå tur og derved også 

skabe muligheder for at have hyggelige caféer i området, som skulle være forbundet 

med butikkerne længere oppe i byen. Det, at arkitekternes forslag og deltagernes 

fantasier konvergerer, viser til et oplagt grundlag at arbejde videre med i fremtiden.  

Forslaget til kulturpolitik, som kommunen har betalt for at få lavet, skulle virke som et 

styreredskab for at nå de mål, som blev sat for de kulturelle aktiviteter i fremtiden. 

Kulturpolitikken lagde op til, at den fremtidige vision indenfor kulturområdet i Runavík 

kommune skulle lyde således: 

Runavík kommune er farverig og levende og fører an, når det kommer til at 

tilbyde forskelligartede kvalitetstilbud, som styrker deltagelse, iværksættelse 

og nytænkning og plejer fællesskaben (U. Johannesen 2016, p.4 oversat af 

forfatter). 

Dette lyder umiddelbart som en fin vision og er præcis det, som deltagerne i denne 

undersøgelse søger. Men det, som er vigtigt at få frem ved at vise til disse to 

undersøgelser, er, at de indeholder netop de informationer, som borgerne ønsker indsigt 

i, men som borgerne ikke ved, at kommunen arbejder med, da de ikke får nogen 

orientering omkring dem. Her skulle kommunen handle anderledes. Den skulle tage 

nogle afgørelser og så arbejde videre ud fra dem. Nu virker det i stedet som, at både 
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helhedsplanen fra 2015 og kulturpolitikken fra 2016 ender som "skuffepolitikker", dvs. 

forslag, som er lavet til forbedringer, og som kunne gøre en forskel, men som ikke bliver 

gennemført, og i stedet ender som anonyme papirer i kommunens arkiv.  

6.3 Principper bag fremtidige handlingsmuligheder 

Som redegjort for i indledningen er der ønsker fremme om at tilføre Runavíkområdet 

nogle traditioner og kendetegn, som indbyggerne i området kan identificere sig med. 

Alle byer har brug for kendetegn ifølge Jacobs. Alle byer har brug for noget at profilere 

sig med. De har brug for et fokuspunkt, et vartegn, som er interessant og overraskende, 

noget som ikke forfalder - det kan være et springvand, et torv eller en bygning (Jacobs 

1958, p.129). 

Hele problematikken i denne afhandling tager udgangspunkt i, hvordan 

Runavíkområdets stedsidentitet kan genforstilles og de forhold, som hensyn skal tages 

til i sådan en genforstillelse. Nyseths definition af "place reinvention" lægger vægt på, at 

det er ikke al genforstillelse, som kan planlægges i forvejen, men at det er en blanding af 

noget planlagt, påvirkninger udefra og tilfældigheder:  

"Transformations resulting from interplay between actors such as industries, 

authorities and the public, between projects of construction, promotion and 

consumption, and processes related to information, identity and imagery. 

Reinvention of places is a matter of intention, intervention and hazard; it is 

both planned and something that just happens as more or less unintended 

consequences of other ongoing processes. Thus, new place images are not only 

results of strategic development processes aiming at profiling and promoting 

place, but also products of people's everyday life, and local and national 

politics" (Nyseth 2009, pp.3–4) 

Hvilket viser til de mange faktorer, som kan inkluderes i genskabelsen af et sted. Det er 

også vigtigt at slå fast, at i genskabelsen af steder bliver der ikke startet fra bunden med 

at skabe meningsfulde konstruktioner, men det bliver gjort ud fra noget, som allerede 

eksisterer, og som har egne definitioner af, hvad er acceptabelt, og hvad ikke er 

(Paulgaard 2008, p.59). Dette er selvfølgelig også gældende for Runavíkområdet, og det 

er det, som afhandlingen har taget udgangspunkt i: at få borgernes stedsopfattelse 
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italesat for at finde frem til, hvad karakteriserer området, og hvordan noget af det, som 

allerede eksisterer i området, kan bruges strategisk i fremtiden.  

Til fokusgrupperne blev deltagerne bedt om at forklare, hvorfor de boede i Runavík, 

eller hvorfor de ikke boede i Runavík. Ud fra deres svar er nedenstående skema lavet 

omkring, hvilke faktorer har betydning for valg af bosted. I bemærkningerne bag 

parametrene står, hvordan de forskellige parametre kan bruges i genskabelsen af 

Runavíkområdets identitet.  

Parameter Bemærkninger 

Familie/ægtefælle/venner Gøre stedet attraktivt, så flere får lyst at flytte til stedet. 

Tryghed Hovedvejen laves til langsom envejskørsel eller gågade. 

Ellers et meget trygt område at bo i. 

Beliggenhed  Centralområdet på Færøerne. 

Serviceniveau Har gode børnehaver, skoler og ældrepleje + nogle 

offentlige kontorer og masser af butikker. 

Landskab Smukt landskab ved Skálafjorden og Toftavatn. 

Vejr Noget af det bedste på Færøerne. 

Arbejdsmarked/uddannelse Mangler arbejdspladser til kontorudlærte og 

akademikere. Håndværkeruddannelser mulige. 

Fritidstilbud Masser af idrætstilbud og kristelige menigheder. 

Andre tilbud Gode tilbud til personer med særlige behov. 

Boligforhold Alle slags boliger mangler, også ledige byggegrunde. 

Tempo/hvor travlt Ønskeligt med flere caféer o.l. til at skabe liv i midtbyen. 

Kulturelle tilbud Mangler tilbud til kreative personer indenfor litteratur, 

musik, kunst, dans o.l.  

Tabel 3 Parametre som deltagerne i undersøgelsen valgte bosted efter. 
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De parametre, som ud fra fokusgrupperne var særlig vigtige for valg af bosted, var 

tilgængelige boliger, at der var let adgang til arbejde og uddannelse, at det var et trygt 

område at bo i, et højt serviceniveau bl.a. med god børnepasning og stort udbud af 

fritidsaktiviteter. Ligeledes havde valg af partner stor betydning, og at der var en flot 

natur i området og et lavere tempo end f.eks. i Tórshavn. Disse parametre er i 

overensstemmelse med de faktorer, som Finnsson og Kristiansen (Finnsson et al. 2006, 

p.24) har udpeget som vigtige for at skabe trivsel i de færøske bygder. Faktorer som at 

bygden har et godt rygte, at skole og børnepasning er af god kvalitet, gode 

fritidsaktiviteter for hele familien og at bygden er smuk. 

Det er ikke alle parametre, som kommunen har indflydelse på. F.eks. har den ikke 

indflydelse på, hvor indbyggerne finder sin ægtemage, hvordan landskabet i byen er, og 

vejret har kommunen heller ikke kontrol over. Men indirekte kan kommunen påvirke 

disse faktorer. Er der mange fritidstilbud og nok af boliger at vælge imellem, vil der være 

gode muligheder for, at personer andre steder fra søger til Runavík for at finde en 

partner og bolig. Ligeledes har kommunen indflydelse på, hvordan byen bliver planlagt 

ud fra det givne landskab, og hvordan vejret i området bliver udnyttet. I forhold til 

arbejdsmarked og uddannelse, så vil den nye tunnel gøre at en stor arbejdsmarked og 

mange uddannelser vil være tilgængelige. Nedenfor er nogle af de konkrete tiltag 

skematiseret, som Runavík kommune anbefales at arbejde med i fremtiden: 

1. En del af hovedvejen (fra BankNordik og ud til rundkørslen ved politistationen) 

skal laves om til envejskørsel eller gågade, hvilket samtidig ville skabe et 

centralområde til butikker, café'er, restauranter, dansesteder o.lign. 

2. Kommunen skal i fremtiden arbejde med at markedsføre området som 

"Centralområdet på Færøerne". 

3. Promovere området som et smukt område til lette vandreture og med gode 

muligheder til vandsport. 

4. Bedste vejr på Færøerne, skal udnyttes både fysisk og i markedsføringen af 

stedet. 

5. Der mangler arbejdspladser til kontorudlærte og akademikere, hvilket 

kommunen og politikere anbefales at arbejde med i fremtiden. Flere 

arbejdspladser vil forårsage en anderledes befolkningssammensætning og vil 

give flere skattekroner til kommunekassen. 
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6. Der findes masser af fritidstilbud, men det skal suppleres med kreative kulturelle 

tilbud. 

7. Bruge det effektivt som en identitetsmarkør, at Runavík bliver set som et sted, 

hvor alle slags mennesker er velkomne. 

En af de indfødte deltagere sagde, at det som kendetegner Runavíkområdet og gør det til 

et godt sted at bo, er at: 

P17(indfødt): Runavíkområdet er lille nok til at være landligt og trygt, men 

stort nok til, at der er alt, som man har lyst til at foretage sig - der er en balance 

akkurat der! 

Hvilket opsummerer godt den stedsopfattelse, som mange deltagere havde af Runavík. 

Ifølge Bauman er begrebet identitet en moderne opfindelse. Den har været et problem 

lige fra start, fordi det hele tiden har været noget, som man havde til opgave at gøre 

noget ved. Ifølge ham er det eneste tidspunkt, hvor man spekulerer over sin identitet, da 

man er usikker på den (Bauman 1996, pp.19–20). Hvilket viser til det vigtigste aspekt i 

denne afhandling, at manglende identiteter, eller manglende orientering fra kommunen 

omkring dens arbejde med Runavíkområdets fremtidige identiteter, giver indbyggere og 

andre med tilknytning til Runavík følelsen af, at der mangler noget. Det er rigtigt, som 

Bauman påstår, at det er en udfordring at genforstille et steds identitet. Men det er ikke 

kun et problem, da det også er en god og sund proces for at blive bevidst om og få 

klarhed omkring noget, som man er usikker på.  

I arbejdet med at genforstille et steds identitet som led i fremtidig strategisk 

planlægning, er det vigtigt at se det strategiske arbejde som en proces og ikke som et 

produkt, da udarbejdelsen af strategiske planer i mange tilfælde er vigtigere end selve 

planen (Gulbrandsen & Just 2016, p.11), hvilket er meget vigtigt, at Runavík kommune 

er opmærksom på i fremtiden, ligeledes er indbyggers og andres stedsopfattelse 

væsentlig for at komme med konkrete bud på, hvordan kommunen kan arbejde 

strategisk i fremtiden.  

6.4 Delkonklusion 

I dette kapitel er det påvist, hvordan dele af deltagernes holdninger kan bruges i 

Runavík kommunes fremtidige planlægning. Første del drøftede, hvordan Runavík 

kommune med byplanlægning kan skabe en levende by, hvilket menes at være 
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nødvendigt, for at Runavíkområdet skal bevare sin status som handelsby i fremtiden. 

Anden del påviste, hvordan det er muligt at få flere kulturelle aktiviteter til området, 

som ikke er idræts- eller religionsrelaterede. Samtidig blev påvist, hvor vigtigt det er at 

få kommune, erhverv og borgere at arbejde sammen for at realisere dette. Endvidere 

blev påpeget, at kommunen skal være bedre til at kommunikere ud til borgerne, hvad 

den arbejder med, og den skal også målrette sit arbejde for ikke at spilde ressourcer. 

Sidste del argumenterede for, hvordan Runavíkområdet kan genforstilles, og hvordan 

kommunen kan arbejde strategisk ud fra deltagernes stedsopfattelse. 
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7 Konklusion  

I denne afhandling er der redegjort for, hvordan stedsidentitet kan genforstilles med 

borgerinkludering. Dette er blevet gjort ved at svare på problemformuleringen: 

HVORDAN KAN STEDSOPFATTELSE ANVENDES SOM EN FAKTOR I  

STRATEGISK STEDSUDVIKLING? 

Den nye undersøiske tunnel, som bliver til virkelighed indenfor 2 år, vil medføre, at 

Runavík kommer i direkte konkurrence med Tórshavn indenfor handels- og 

servicefagene og omkring at få flere indbyggere at flytte til området. Derfor må Runavík 

kommune i langt større udstrækning end hidtil arbejde med en strategisk 

stedsudvikling, der planlægger holistisk og langsigtet, og som lægger vægt på at skabe 

attraktive identiteter for området. Runavík kommune er kommet med enkeltstående 

udmeldinger omkring, hvordan vejføringen fra tunnellen og ud af byen skal være, men 

kommunen forsømmer at besvare det mest centrale spørgsmål, som er: "Hvad slags by 

skal Runavík være i fremtiden?".  

Ud fra hypotesen om, at der mangler at blive skabt image og identitet for Runavík og at 

få disse kommunikeret ud på den rigtige måde, har denne afhandling med afsæt i de 

hermeneutiske og konstruktivistiske traditioner og med fokus på begreberne identitet 

og mobilitet undersøgt, hvad borgere med tilknytning til Runavík mener, karakteriserer 

stedet. Dette for at påvise nogle af de faktorer, som kommunen skal prioritere i sin 

fremtidige strategiske stedsudvikling.  

Ud fra deltagernes stedsopfattelse kom flere forskellige faktorer frem, som kommunen 

anbefales at arbejdes videre med i skabelsen af attraktive identiteter for området. Der 

blev  påpeget, at Runavík mangler et centralområde, hvor indbyggere og andre kan 

mødes til fælles aktiviteter. Ligeledes mangler en hyggelig gågade (eller envejs kørevej 

med langsom trafik) med mange butikker og café'er. Dette er oplagt at revidere sammen 

med planlægningen af trafikken ud af tunnelen, dersom det vil være meget naturligt at 

føre den tunge trafik og de trafikanter, som ikke ønsker at gøre ophold i byen, ud af byen 

med den nye strandvej, som skal bygges. Samtidig skulle den nuværende hovedvej laves 

om til en gågade eller langsom envejskørsel. Dermed ville blive skabt et hyggeligt 

område, hvor indbyggerne og andre har lyst til at opholde sig. Hvis det gode vejr, som er 

i området, samtidig blev udnyttet bedre ved at skabe læ og lave nicher i "gågaden", ville 
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området få flere steder, hvor borgere og gæster kunne mødes. Dertil ville et 

centralområde også blive etableret på grund af den begrænsede trafik. Det ville give helt 

nye muligheder for i fremtiden at kunne brande Runavík som et sted med et pulserende 

og varieret byliv, hvor det er let at komme omkring til fods til de mange aktiviteter, som 

findes i området, f.eks. de grønne områder (Toftavatn og haugen) og de blå områder 

(havnen), hvilket er forhold, som har betydning for, hvor attraktive byer opleves at 

være. 

Den dominerende kultur i Runavík udgøres af idræt og kristelige menigheder, og gør 

dette, at en stor del af befolkningen savner flere varianter af kulturelle aktiviteter bl.a. 

musiksteder og kunstgallerier. Kommunen anbefales derfor at bruge ressourcer på at 

udvikle flere kulturelle tilbud, som kan være med til at sikre indbyggerne 

forskelligartede kulturelle aktiviteter og samtidig skabe et spændende miljø, som andre 

vil rejse til for at være en del af.  

Et karakteristisk træk, som der var rimelig bred enighed omkring til alle tre 

fokusgrupper, var, at man i Runavík er åben for at tage imod alle slags borgere. Det blev 

fremhævet, at der er tradition for at tage specielt godt mod handicappede og personer 

med særlige udfordringer. Det samme er gældende for tilflyttere, både udenlandske og 

de færøske, som flytter til stedet fra andre bygder. Der blev påpeget, at dørene virker 

åbne i Runavík for tilflyttere, hvor dørene ofte er mere lukkede i de mindre bygder - 

hvilket må regnes som en god kvalitet. 

Naturskønne områder er en identitetsfaktor, som Runavík kommune anbefales at bruge 

i brandingen af stedet. Da området er særdeles velegnet til vandreture for alle med de 

lave græsgroede fjelde, hvor det er muligt at vandre uden at udsætte sig for fare eller at 

falde i stejle klipper. Ligeledes er Toftavatn et unikt sted for indbyggerne, men også for 

gæster og turister, da det er et rekreativt område, hvor det er behageligt og idyllisk at gå 

på stierne rundt vandet. Skulle der være ønsker om at dyrke vandsport, er der også rige 

muligheder for det ud fra Runavík, da Runavík er en del af Skálafjorden, som er 

Færøernes længste fjord. 

Der er mange forskellige identitetsmarkører, som Runavík kan bruge i den fremtidige 

strategiske planlægning, og er "Centralområdet på Færøerne", en af dem. Ligeledes er 

udsagnet om, at "Runavík er lille nok til at være landligt og trygt, men stort nok til, at der 

er alt, som man har lyst til at foretage sig" en vigtig identitetsmarkør. Da tryghed, et højt 
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serviceniveau og mange aktiviteter er nogle af de vigtigste faktorer, der skal til for at 

skabe en god by. 

De identitetsmarkører, som er udvundet ud fra deltagernes stedsopfattelse, skal ses som 

potentialer, som Runavík kommune anbefales at bruge i kommunens fremtidige 

identitetsskaben af byen og i fortællingen omkring, hvad slags by Runavík skal være i 

fremtiden. Det anbefales kommunen at bruge strategisk kommunikation til at formidle 

budskabet og dermed kontinuerligt at fortælle om byens kvaliteter ud fra indbyggernes 

fortællinger. Det er vigtigt uophørligt at inddrage indbyggerne på stedet for at sikre, at 

de historier, som bliver fortalt, har forbindelse med virkeligheden. Det er ikke nok at få 

et reklamebureau at producere en reklamekampagne omkring stedets identitet. Men 

derimod er det vigtigt at inddrage borgere igennem hele processen, fordi 

innovationskraften ligger i samspillet mellem borgere og de fagkyndige, som skal være 

med til at få borgernes opfattelser og ønsker frem. Der findes mange forskellige metoder 

til at holde dialogen med borgerne ved lige, heriblandt er borgermøder, 

aktionsværksteder, fokusgrupper, eller en blanding af de forskellige metoder, da der 

findes fordele og ulemper med alle metoderne - hvorfor de skal tilpasses det ønskede 

resultat. Fokusgrupperne, som blev holdt til denne undersøgelse, viste sig at være 

velegnede til at få deltagernes stedsopfattelse frem, og samtidig udtrykte deltagerne 

begejstring for at være med i grupperne og sagde, at dette var noget, som kommunen 

burde invitere deltagerne til noget oftere.  

Med disse konklusioner er det konstateret, at stedopfattelse er en vigtig faktor i 

strategisk stedsudvikling, og at Runavík kommune kan bruge fortællingerne som 

fundament til den strategiske stedsudvikling og dermed ændre opfattelsen af Runavík 

som sted til at være attraktivt og konkurrencedygtigt i forhold til Tórshavn og de 

omkringliggende bygder. 
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8 Perspektivering  

I denne afhandling er det blevet dokumenteret, at personers stedsopfattelse er en vigtig 

faktor i strategisk stedsudvikling, og at stedsidentiteter kan genforstilles med 

borgerinkludering, samt at Runavík kommune med fordel kan bruge resultaterne i 

nærværende afhandling i kommunens fremtidige planlægning. Men ovenstående 

analyse bør efter min opfattelse betragtes som et første niveau, hvor det var nødvendigt 

at afgrænse og fremhæve Runavíkområdet som det centrale. Udover dette er det 

nødvendigt at udforske sammenhængen af hele kommunen ud fra en 

aktionsforskningstilgang eller kommunikativ planlægning og dermed bidrage yderligere 

til forskningen omkring stedsopfattelse og strategisk stedsudvikling, da der bliver 

forsket meget lidt i dette område på Færøerne, hvilket skyldes manglende 

opmærksomhed og viden inden for feltet. 

Som forklaret i afsnit 4.2, er Runavík kommune spredt over store dele af øen Eysturoy 

og er sammensat af flere større og mindre bygder med svage relationer, hvilket er en 

meget stor udfordring for kommunen. Denne udfordring medfører, at der er behov for at 

udforske hele kommunen ud fra samme problematik som Runavíkområdet, denne gang 

med spørgsmålet: "Hvad slags kommune skal Runavík kommune være i fremtiden?" I 

redegørelsen af spørgsmålet kunne det efter min mening være relevant at diskutere 

problematikker omkring center/periferi, og hvilke prioriteringer kommunen skulle gøre 

i infrastruktur i fremtiden, og hvilke sociale, politiske og kulturelle hensyn der skal 

tages. 

Jeg ser også potentiale i at etablere disse tiltag i en metodisk ramme for andre 

kommuner at bruge som værktøj til at løse lignende problemer, både for kommuner, der 

allerede har gennemført sammenlægning, men også til fremtidige 

kommunesammenlægninger, da der på Færøerne længe har været politisk ønske om at 

lægge flere kommuner sammen. Dog trækker sammenlægningerne i langdrag, da de ikke 

er blevet bestemt med lov, men derimod venter på, at kommunerne frivilligt lægger 

sammen. Det kunne også være relevant at lave en komparativ analyse af andre 

udkantsområder i verden, især Danmark og Norge, som har været igennem store 

kommunalreformer, hvor kommuner er lagt sammen med lov. Her ville de specielle små 

forhold på Færøerne og det særlige forhold, som indbyggerne har til landsbyen og 

landsbyernes interesser, være vigtige faktorer at have med som del af undersøgelsen. 
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Bilag 1 - Inteviewguide 
Fri oversættelse fra færøsk til dansk 
 

- Velkommen til dette fokusgruppeinterview, og tak fordi I ville deltage! 

- Som jeg fortalte jer i invitationen til at deltage i denne undersøgelse, så læser jeg 

Mesterlære i Socialvidenskab og Samfundsplanlægning på det Færøske Universitet - og 

jeg bliver færdig som "sociolog" ("samfelagsfrøðingur") til sommer. Interviewet med jer 

skal bruges til min kandidatafhandling, hvis formål er at undersøge, hvad karakteriserer 

Runavíkområdet - bygderne Glyvrar, Saltangará og Runavík - især på det sociale og 

kulturelle område. 

- Vi kommer til at snakke sammen i cirka to timer med en lille pause på omkring 10. 

minutter. 

- Vi vil for det meste bare sidde og snakke sammen, men her i starten vil jeg bede jer om 

at skrive nogle stikord ned om, hvorfor I bor i Runavík? (fraflytterne hvorfor I ikke 

bor i Runavík) Og så vil vi også snakke sammen ud fra nogle billeder, som jeg har taget 

med. 

- Alt det, som bliver sagt og skrevet, bliver gjort i fortrolighed. Det vil sige, at da jeg 

bruger citater i kandidatafhandlingen, vil jeg ikke bruge jeres navne, men f.eks. skrive 

P1(fraflytter) eller P17(indfødt). Og hvis der er noget, som kan afsløre jeres identitet, så 

ændrer jeg informationerne, ændrer f.eks. alder, familiesammensætning, 

stillingsbetegnelse, eller hvad det nu kunne være, som kunne afsløre jeres identitet. 

- Der findes ingen rigtige og ingen forkerte svar, og den bedste hjælp for mig er, hvis I er 

ærlige. 

- Skulle der evt. være spørgsmål, som I ikke ønsker at svare på, så er det selvfølgelig i 

orden. 

- Skal vi aftale, at det som bliver sagt her i aften, er imellem os? Dvs. at vi alle har 

tavshedspligt, selv om vi føler, at det er helt almindelige dagligdagsanliggender, som vi 

har snakket om?  

8.1 Indledende runde 

1. Vi begynder med helt kort at sige, hvem vi er? Kun navn, alder og bosted!  
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2. runde - tema: Runavík som sted 

Del A: Kl. 19:20 

2. Deltagerne får 2 minutter til at skrive nogle stikord om: 
Hvorfor bor I her i området? (Jeg har papir og penne med til dem) 

3. Hvad synes I, karakteriserer Runavíkområdet? Det kan være hele området eller 
den enkelte bygd Runavík, Saltangará eller Glyvrar? 

4. Hvad karakteriserer menneskene, som bor her i området? 
5. Hvad karakteriserer kulturen på stedet? 
6. Hvad er godt ved at bo i området? 
7. Hvad er mindre godt ved at bo her? 
8. Hvad tror I, at andre synes om Runavík? 

Del B: Kl. 20:00 

9. Jeg lægger flere billeder på bordet og siger: 
Vælg jer 1 billede, som I synes karakteriserer Runavíkområdet, så tager vi en 
runde, hvor I i korthed siger, hvorfor I valgte dette billede?  

10. Synes I, at der mangler nogle billeder på bordet? 
 
Pause!!!!!!! 5-10 min!!!!!! Wc, kaffe/the, rygning. 

3. runde - tema: Eysturoyartunnellen Kl. 20:25  

11. Hvad tænker I, når I ser dette billede (som Jens Jákup Hansen har taget)? 
12. Repræsentanter fra Runavík kommune har sagt, at de ønsker, at Runavík i 

fremtiden skal fungere som et "kraftcenter", "en magnet", som får personer til at 
ønske at flytte hertil og at bruge de tilbud, som er på stedet, f.eks. butikker, 
restauranter og andet? Hvad tænker I, når I hører dette? 

13. Hvilke fordele og ulemper ser I ved den nye tunnel? 
14. Runavík som turistby. erdet noget, som I kan forestille jer?  
15. Hvad synes I om det, som byen har at tilbyde? 
16. Her til sidst, har I noget at tilføje? 


