Rammerne for udvikling af lokalsamfund
stedets betydning – forskellige kapitalformer - integrerende entreprenører

Resume af Hanne Tanvig, Skov og Landskab, Københavns Universitet spændende oplæg på
Ildsjælekonferencen 2011. v. Mona Hvid, Landliv a/s
Hendes oplæg gav i sit oplæg så mange nye tanker, som er meget relevante til spørgsmålet:
Hvad er der brug for på landet? Derfor dette forsøg på et resume.
Hanne Tanvig indledte med, at hun var blevet mere forskningstung, vi skal have bearbejdet erfaringerne, så
vi kan komme videre.

Rammerne for udvikling i lokalsamfund
• Nye teorier om lokal udvikling – samlet set et
nyt rum for udvikling og aktører – opgør med
vaneforestillinger om, hvad og hvem der kan
skabe udvikling
• ’Glokalitet’, dynamik mellem lokale og globale
processer, økonomiske netværk der opløser
rummet fysisk (global) og stedets betydning for
lokalisering (lokal)
Lokale forskelle kan forklares ved, at stedets
betydning ikke altid nyttiggøres (optimalt)

Landdistriktsudvikling kan meget let få
karakter af ”gentagelsernes fest” men man
skal være opmærksom på at skabe lokal
udvikling foregår i et helt nyt rum – der er
nye vilkår, og der er behov for at se på, hvem
der er aktørerne.
Virkeligheden har forandret sig utroligt
meget, og man kan ikke tro, at
landdistriktsudvikling kan foregå som hidtil.
Måske sidder vi og agere lidt
bakspejlsagtigt.

Det nye univers
Det er et nyt univers vi skal bevæge os ind i – det stiller store krav og rummer store udviklingsmuligheder,
og hvis vi udfordrer disse krav, så vil dommedagsprofetierne ikke blive virkelige.
Hidtil horisontal tænkning:
Hidtil har vi tænkt fra stort til småt, fra by til land – og sagt, at hvis vi støtter der, hvor det går godt, så
spreder det sig som ringe i vandet – horisontal tænkning, men vi må konstatere at der er brug for en
vertikal tænkning

Glokalitet – stedets betydning
Den globale udvikling opløser stort set rummet.
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Jo mere global udvikling – jo svære at det at overskue og styre lokale processer.
På den anden side får det lokale større betydning.
Stedet betydning bliver helt centralt – hvilket snarere er en vertikal udvikling
Lokalsamfundene udvikler sig forskelligt, og det vil sikkert blive forstærket. Og der er meget der tyder på, at
årsagen til samfund, der ikke udvikler sig ”ofte fordi stedet betydning ikke bliver brugt optimalt”
Man kan bruge stedet forskelligt og man kan også undgå at bruge det – på side 5 eksempler på, hvordan
man brugt stedet.

Rammerne for udvikling i lokalsamfund
• Forskellige lokale kapitaler: fysisk, økonomisk,
social, kulturel, symbolsk – forskellige mix og
potentialer – grundlag for lokale forskelle –
identificering og specialisering
• ”New rural paradigm” (OECD) = lokal
udviklingspolitik er summen af hvad man lokalt
evner at skabe af udvikling
• Neo-endogent betinget udvikling – ikke alene
bottom up, også top-down - i alliancer –
”partnerskaber”/multisammensatte netværk forskelle skyldes, at nogle er bedre til at
samarbejde end andre

Forskellige lokale
kapitaler

Økonomisk kapital: f.eks. er der infrastruktur? Er der erhvervsøkonomi?
Social kapital: den værdi der skabes igennem relationerne imellem menneskerne (tillid, normer og netværk)
Human kapital: de kompetencer, den enkelte er i besiddelse af
Kulturel kapital: den kulturelle rygsæk f.eks. at vi kan kender ”spillets regler”
Symbolsk kapital: ”Måske faktor X. Nogle steder er der magi i luften” (Symbolsk kapital = enhver
kapital/ressource, som medlemmer af samfundet tilskriver positiv værdi)

Hvilke kapitaler er lokalområdet i besiddelse af?
Få dem spottet, lød opfordringen fra Hanne Tanvig, og derefter kan man beslutte: I hvilken retning skal vi
gå. Vi skal specialisere os.
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New rural paradigme = lokal udviklingspolitik er summen af hvad man lokalt
evner at skabe af udvikling
OECD der bruger dette begreb om, hvad der er lokalt, der kan udvikles. Der kan ske en udvikling lokalt, der
ikke har en pind, at gøre med, hvad der sker i nabosognet.
Derfor er der oprettet forskellige fonde, som incitament for at få folk til at skabe udvikling, og bruge de
evner, der er til at skabe udvikling.

Neoendogent
Hvilket betyder, at det hverken alene er ildsjælene, der kan skabe udviklingen eller myndighederne.
Det skal være et samspil mellem buttom-up og top-down: så Ildsjælene skal gå hånd i hånd med systemet.
Det er ikke en kamp med naboen eller nabosognet, men hver især udnytte sit potentiale.
Forudsætningen for et godt lokalt udviklingsarbejde er ifølge Reiter ? Den hellige treenighed (– og jeg har
fået nyt program: så jeg kan ikke finde ud af, at sætte teksten ind i de 3 cirkler)





Ildsjæle / praktikere
Viden
Myndighederne

Hvis der samarbejdes, så får tingene mere end midlertidig betydning.

Rammerne for udvikling i lokalsamfund
• Entreprenørskab som drivende faktor –
forskellige entreprenørskaber – integrerende
entreprenører som ny type
• Karakteristika ved integrerende
entreprenørskaber: tilflyttere, veluddannede,
det gode liv/forretning på stedet/bruger stedets
fordele, eksterne netværk - er dem som binder
det lokale og globale sammen – er
upåagtede/oversete
• ”Community business entrepreneurship” fællesskabet som entreprenør?

Entreprenørskab
Hvem er det i lokalsamfundene
der gør noget for at skabe
mere vækst – erhverv?
Er der nogle iværksættertyper
– der ikke blot er ildsjæle, men
også kan tænke i erhverv:
relationelle iværksættere, der
formår at sammenbinde de
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forskellige kapitaler – måske især den symbolske kapital.
Der er en tendens til at flere nye virksomheder, som kombinerer iværksætteri med andre indtægtskilder
eller har flere små virksomheder. De små virksomheder er måske vigtige for et lokalsamfund.
Fællesskabet som entreprenører:
Vi har tidligere haft en holdning, at enhver er sin egen lykkes smed, men vi må nu se på fællesskabet som
en forpligtelse for at sikre væksten.
Modsætning til citat fra Anne Hjelm Hansen, Birkemosehus, der har en gårdbutik og besøgsgård:
”Det tager 5 år før de lokale begynder at handle i en ny butik” (Monas kommentar)

Hvordan kan vi tiltrække integrerende integrerende iværksættere?
Hvordan skaber vi et miljø, der tiltrækker disse?

Relationer mellem lokalsamfund
• Lokalsamfund som naboer - divergens versus
integration
• Relationer mellem by og land – modsætninger
ophæves som tendens (hvis man evner at
udvikle lokalt ) – ellers ren retorik eller spm.
om magt
• Magten kan opleves som en kamp om
”landdistrikter” – afsløret gennem forskellige
diskurser – agro/miljø, byens behov for opland,
idyl, lokale projekter/ildsjæle - bedre relationer
mellem lokalsamfund kræver afklaring
• Specialiseringsstrategier, med gensidig
forståelse mellem lokale og ikke-lokale
aktører, mellem ildsjæle, erhvervslivet og
systemet

Relationer mellem lokalsamfund
Lokalsamfund udvikler sig forskelligt – anerkend
forskelligheden!
Modsætningen mellem land og by – Hanne
spørger om denne modsætning skyldes, at vi
anerkender nogle gamle magtmekanismer og
dermed er vi selv med til at holde dem i live.

Hun sagde også, at vi skal passe på de ord, der anvendes f.eks. udkantsområder – det kan være, at
virkeligheden er helt anderledes. De ord vi bruger er meget til at sløre tingene.
Landdistrikter opfattes meget forskelligt:
-

Agro = område der er reguleret af landbruget
Planlægningsverdenen ser det åbne land, der skal stå til rådighed for byen og evt. landbruget –
og ser det, som noget, der kan styres.
Idyl - det gode liv, og hvor der skal være pænt, og det, der ikke er pænt, skal jævnes
Scene for projektmagere – og det skal være sjovt.

4 billeder, der giver mange modsætninger – og i de fleste kommuner er der 4 kontorer, med hver sin
diskurs og sin logik, der arbejder med landdistrikterne.
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Anbefaling:
Specialisering – optimer stedets aktiver
Få ildsjæle, myndigheder og viden til at gå hånd i hånd for at skabe kvalitet, overlevelse og et godt sted at
være.

Konkrete eksempler
• ”Det moderne Toscana” og Fynsland
(Fåborg-Midtfyn Kommune,
paraplyorganisationen og de mange lokalråd)
• Mange udkantssamfund har størst
iværksætterrate og de iværksættere er bedst til
at klare krisen p.t.
• Klitmøller – fra surferbumser til nye erhverv og
vækst
• Læsø – fra salt til fornyelse
• Djursland – fra et meditationscenter til mange
nye erhverv
• Stadil – fra forladt mejeribygning til tiltrækning
af kreative iværksættere

• Fælles for dem: nye aktører, brug af stedet,
netværk, symbolsk kapital. De fleste nye
iværksættere har ikke brugt støtteordninger
eller systemet. De inspirerer andre til at gøre
noget lignende. De forbliver små hver især,
men trækker områderne med og vokser
gennem netværk – det er den slags relationer
mellem lokalsamfund, som er interessante.

Genskabe det særlige i et område
f.eks. Stadil, Læsø.. Hanne mener, at
der måske er størst muligheder i visse
udkantsområder f.eks. øerne.

Denne behøver vist ikke kommenteres

Anerkende, at der er muligheder, og vi
har en stor mission

Konklusioner
• Hvordan komme videre/i gang - kan det læres?
• Anerkende, finde identitet, skabe miljøerne
omkring, fremvise den symbolske kapital, sikre
parathed til det anderledes og nye
• Det er ikke et fordelingspolitisk spørgsmål
f.eks. inden for en kommune, men et
spørgsmål om lokal kapacitet til at indgå i nye
alliancer, skabe nye relationer ”ud af boxen”

Finde identiteten – den symbolske
kapital
Danne fællesskaber, hvis man vil
noget.
Hvem er det vi er – tjek kapitalerne.
Hvordan organiserer vi os mere proff.
Gå hånd-i-hånd med andre f.eks. de
der har penge, og de, der er lidt
fremmede.
Ildsjælene skal øve sig i gå ind i de
økonomiske kapitaler – gøre os
økonomisk aktive.
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