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Forord 

Samsø er en attraktiv ferieø. I de travle sommermåneder flerdobles befolkningen, når 

øen fyldes af badende børn og voksne, der nyder godt af de velkendte, samske 

råvarer, der fylder boderne langs vejen. Landbrug og turisme trives i hinandens 

selskab og har gennem mange år været de primære erhverv på øen midt i Kattegat.  

Men når de lyse sommernætter rinder ud, finder de små 4.000 samsinger tiden til at 

stille spørgsmål til sig selv og hinanden. Hvem er det, der vælger at slå sig ned på 

Samsø og skabe sig en tilværelse? Hvordan kan vi rekruttere flere tilflyttere? Hvad 

oplever tilflytterne i mødet med øen, kommunen, arbejdsmarkedet, skolerne og det 

daglige liv? Hvad er de største udfordringer? Hvorfor vælger nogen at forlade Samsø 

igen? Er der noget, vi kan gøre bedre?  

Samsø Erhvervs- og Turistcenter har iværksat en undersøgelse, en flytteanalyse, der 

skal hjælpe med at besvare disse spørgsmål og en lang række andre. Vi ønsker med 

undersøgelsen at kortlægge, hvilke årsager, der ligger til grund for til- og fraflytning til 

Samsø. Analysen sikrer et vigtigt værktøj, når vi som kommune skal se på, hvad vi 

kan gøre for at styrke bosætningen og sikre Samsø et tilstrækkeligt udbud af 

kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. For Samsøs befolkning bliver mindre. På fem år 

(1. kvartal 2008 – 1. kvartal 2013) er befolkningen blevet beskåret med 279 individer. 

Den primære årsag, groft sagt, er, at der fødes færre, end der dør. Det stiller store 

krav til opretholdelsen af en tilflytningsrate, der som minimum svarer til antallet af 

fraflyttere og fødselsunderskuddet - hvis vi ønsker at opretholde et indbyggertal på et 

stabilt niveau.  

Flytteanalysen tager udgangspunkt i til- og fraflytningen gennem fire år, i perioden fra 

2009-2012. Analysen er baseret på en kvantitativ, elektronisk 

spørgeskemaundersøgelse afsluttet af nærværende rapport.  

En stor tak til alle, der har bidraget med deres aktive deltagelse i 

spørgeskemaundersøgelsen.  
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1.Sammenfatning 

Nedenunder følger en sammenfatning af nogle af flytteanalysens væsentligste 

udsagn baseret på det statistiske materiale.  

Hvem har deltaget i undersøgelsen?  

- Spørgeskemaerne i flytteanalysen var henvendt til alle myndige til- og fraflyttere 

fra Samsø i perioden 2009-12. Af 588 potentielle respondenter i 

fraflytningsundersøgelsen har 125 gennemført undersøgelsen, hvilket giver en 

samlet svarprocent på 21,3%. I tilflytningsundersøgelse har 99 ud 441 mulige 

respondenter besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 22,5.  

 

- En stor del af de mennesker, der vælger at forlade Samsø er unge. Næsten hver 

tredje fraflytter i undersøgelsen er under 30 år. Det er kun gældende for hver 

tiende tilflytter. I gruppen af 18-24-årige fraflyttere er 60% studerende. 

 

- Blandt tilflytterne er hver tredje respondent over 60 år.  

 

- 42% af fraflytterne i undersøgelsen er singler, mens det samme kun gælder 26% 

af tilflytterne. 2 ud 3 tilflyttere bor sammen med en partner.  

 

- Det er under halvdelen af fraflytterne, der har børn. 3 ud 4 tilflyttere i 

undersøgelsen har børn, men det er kun ca. halvdelen, der har hjemmeboende 

børn med til Samsø.  

 

Indkomst og uddannelse 

- Hvis man ser bort fra gruppen af 18-24-årige fraflyttere, er der ikke store forskelle 

i indtægt blandt til- og fraflytterne blandt respondenterne i denne undersøgelse. 

7% af fraflytterne i undersøgelsen har en samlet husstandsindkomst under kr. 

100.000. Det samme gør sig kun gældende for 2% af tilflytterne. Hver tredje 

fraflytter mellem 18 og 24 år klarer sig for en samlet husstandsindkomst på under 

kr. 100.000.  

 

- Der er langt flere fraflyttere end tilflyttere i undersøgelsen, der er under 

uddannelse, og størsteparten kan findes i gruppen af unge: 60% af fraflytterne i 

undersøgelsen mellem 18-24 år er under uddannelse i dag. 

 

- Der er mange højtuddannede blandt både til- og fraflytterne i 

respondentgrupperne. Begge grupper ligger langt over landsgennemsnittet. 61% 

af tilflytterne har lange eller mellemlange, videregående uddannelser. Det samme 

gør sig gældende for 40% af fraflytterne. På landsplan har 26% lange eller 

mellemlange, videregående uddannelser, dog kun 21% af den samlede 

befolkning på Samsø.  
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Erhverv og pendling 

- Blandt tilflytterne i analysen har der fra flyttetidspunktet til svartidspunktet været 

nedgang blandt de selvstændigt beskæftigede (-6%) og de private 

lønmodtagerne (-7%). Antallet af pensionister er steget med 6%, og antallet af 

personer uden beskæftigelse er steget med 4%.  

 

- Blandt fraflytterne i undersøgelsen tilhører 2 ud af 3, der på flyttetidspunktet var 

uden beskæftigelse, ikke længere denne kategori. Grupperne af lønmodtagere og 

studerende er vokset tilsvarende. 

 

- 38% af tilflytterne i respondentgruppen har en eller flere personer i husstanden 

med arbejde uden for Samsø. Det er dog kun få, der har behov for at pendle, 

mens resten tilsyneladende kan klare arbejdet uden at forlade Samsø. Det 

fremgår ikke, om der er tale om del- eller fuldtidsbeskæftigelse. Der var færre 

blandt fraflytterne, der havde arbejde uden for Samsø, 20% havde på et tidspunkt 

haft mindst en person i husstanden med arbejde uden for Samsø. Den del af 

fraflytterne, der havde arbejde udenøs, havde et større behov for pendling end 

samme gruppe blandt tilflytterne.  

 

- Hver tiende tilflytter er selvstændig. 3 ud af 4 selvstændige tilflyttere har arbejde 

uden for Samsø og en stor del af dem pendler på ugentligt basis. 

 

- Blandt de tilflyttende børnefamilier er kun 4% selvstændige, mens 30% i denne 

gruppe er uden beskæftigelse. Det gælder 18% af den samlede gruppe tilflyttere.   

 

Tilknytningen til Samsø 

- Størsteparten af de personer i undersøgelsen, der tilhører gruppen af fraflyttere 

har på et tidspunkt været tilflyttere. Samlet set 23% af fraflytterne i undersøgelsen 

er opvokset på Samsø. Det gælder 50% af de 18-24-årige. 16% af tilflytterne er 

opvokset på øen.  

 

- 43% af fraflytterne angiver, at de ikke havde forudgående tilknytning til Samsø, 

før de flyttede hertil. Langt færre tilflyttere, 20%, svarer, at de ikke havde 

tilknytning til Samsø på forhånd. 37% af tilflytterne er kommet på Samsø som 

turister, mens det kun gælder for 18% af fraflytterne. 

 

- Fraflytterne har i gennemsnit boet på Samsø i 11,6 år. Hver anden fraflytter har 

boet på Samsø i mindre end fem år. Fraflytterne med mellemlang eller lang 

videregående uddannelse har boet på Samsø i 6,5 år. 

 

 

 



 
 

5 
 

Flytteanalyse Samsø 2009-2012       

Grunde til at flytte til Samsø 

- Næsten hver tredje respondent angiver jobrelaterede årsager som den primære 

årsag til beslutningen om at flytte til Samsø. Men mange har valgt at flytte til øen, 

fordi de grundlæggende set havde lyst til forandring. Blandt de medvirkende 

årsager er det tydeligt, at mange forbinder Samsø med en smuk natur, nære 

sociale relationer, attraktive boliger og gode forhold for børn.  

 

- Børnefamilierne kommer primært til Samsø af jobrelaterede årsager, ønske om 

forandring i livet, eller fordi Samsø er et godt sted for børn at vokse op. Naturen, 

nærheden og trygheden er medvirkende årsager. 

 

- De selvstændige pendlere er primært flyttet til Samsø af livstilsbetingede årsager, 

og det er af større væsentlighed for dem, at der sker ændringer på færgeområdet 

end på jobmarkedet. Utilfredsheden med færgetransporten i denne gruppe er 

væsentligt større end hos den gennemsnitlige respondent.  

 

Hvorfor vælger nogen at flytte fra Samsø (igen)? 

- Halvdelen af fraflytterne i undersøgelsen angiver jobrelaterede årsager som 

medvirkende årsag til deres beslutning om at forlade Samsø. For hver tredje er 

det den primære årsag.  

 

- 38% af fraflytterne angiver transportmulighederne som medvirkende faktor, 5% 

som den primære årsag til fraflytningen. Mange både til- og fraflytterne vælger i 

deres kommentarer at understrege utilfredsheden med de eksisterende 

transportmuligheder til, fra og internt på Samsø.  

 

- 15% flytter pga. uddannelse. 50% af de 18-24-årige flytter pga. uddannelse. 

 

- 28% af fraflytterne og 18% af tilflytterne i analysen angiver, at det kunne have 

haft / kan have betydning for deres bosætning på Samsø, hvis der var flere eller 

anderledes uddannelsesmuligheder på øen. 29% af fraflytterne angiver, at det 

kunne have haft betydning for deres bosætning på Samsø, hvis der havde været 

mulighed for at lade børn forblive hjemmeboende under uddannelse. 18% af 

tilflytterne mener, spørgsmålet har betydning for deres fremtidige bosætning. 

 

 

Hvor tilfredse er respondentenerne med at bo på Samsø? 

- 86% af de tilflyttende respondenter er overordnet set ’meget tilfredse’ eller 

’tilfredse’ med deres bosætning på Samsø. Ingen er ’meget utilfredse’.  

 

- Respondenterne er særligt tilfredse med den smukke natur, freden, roen og de 

sociale relationer på Samsø 
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- Blandt det ’værste ved at bo på Samsø’ fremhæver tilflytterne, når de bliver bedt 

om selv at sætte ord på, især transportrelaterede forhold, det offentlige, job og 

sociale relationer (sladder m.v.). 

 

- 60% af fraflytterne og 68% af tilflytterne har været tilfredse eller meget tilfredse 

med den modtagelse, de har fået af kommunen. 22% af respondenterne i begge 

grupper har ikke været tilfredse med modtagelsen.  

 

- Mere end 85% har følt sig vel modtaget i lokalsamfundet, og blandt 

respondenterne, der er på arbejdsmarkedet, har så godt som alle været tilfredse 

med modtagelsen på arbejdspladsen. 

 

- Næsten 8 ud af 10 respondenter mener, at Samsø er et attraktivt sted at bo. 

 

- 14% mener, at Samsø er attraktiv for erhvervslivet. 

 

- 2% af tilflytterne og 7% af fraflytterne mener, at det er let at finde et job på 

Samsø.  

 

Bliver de boende?   

- 3 ud af 4 tilflyttere siger, at flere og hurtigere færgeafgange er af betydning for, 

om de vælger at blive på Samsø. Næsten lige så mange vurderer, at en 

færgerute til Aarhus vil have samme betydning.  

 

- For hver anden tilflytter er også flere og anderledes jobmuligheder af betydning, 

men færgetransporten er samlet set af størst betydning. 

 

- Blandt halvdelen af fraflytterne kunne flere og hurtigere færgeafgange og/eller en 

færge til Aarhus have gjort en forskel i forbindelse med deres beslutning om at 

flytte. Jobmulighederne på Samsø er knap så vigtige.  

 

- Halvdelen af tilflytterne forventer at tilbringe resten af deres liv på Samsø. Hver 

femte forventer at forlade øen igen.   

 

- Hver tiende fraflytter forventer at vende tilbage til Samsø. 2 ud af 5 ved, at det gør 

de ikke.  
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Konklusion 

De mest almindelige årsager til tilflytning angives at være Samsøs smukke natur, 

nærhed og tryghed i lokalsamfundet, og at man trængte til forandring i livet. Når 

tilflytterene skal vælge én primær årsag til tilflytning, er det at få job på Samsø den 

væsentligste årsag. Umiddelbart ser det ud til, at ønsket om tilflytning skabes 

gennem livskvalitetsparametrene: smuk natur, nærhed og tryghed samt ønsket om 

gode rammer for børn. Tilflytningen gennemføres for den erhvervsaktive 

aldersgruppe vedkommende dog hovedsageligt først, når man har fået job på 

Samsø. 

Når fraflyttere skal beskrive årsager til fraflytning, er det især jobrelaterede årsager, 

her fordelt på dels udfordringerne i at få job på Samsø og dels at man har fået job 

udenøs. Påbegyndelse på uddannelse eller ægtefælles påbegyndelse af uddannelse 

spiller også en væsentlig rolle. Derimod er børns påbegyndelse af uddannelse kun 

medvirkende fraflytningsårsag for en lille gruppe på 6 % af respondenterne. 

Endvidere er ønsket om forandring og det at bo tættere på venner og familie 

væsentlig. Endelig betyder udgift til transport og at transporten til og fra Samsø er 

besværlig også en væsentlig rolle. 

Når den primære fraflytningsårsag skal vælges, er det især jobudfordringer og/eller 

nyt job/uddannelse udenøs samt ønsket om at bo tættere på familie. 
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2. Metode og kilder 

Undersøgelsen er baseret på skriftlige invitationer til at deltage i en elektronisk 

spørgeskemaundersøgelse.  

De inviterede respondenter inkluderer personer, der ifølge KMD har flyttet adresse til 

eller fra Samsø i perioden 2009-2012. Alle, der ved undersøgelsens begyndelse, var 

fyldt 18 år, er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. Det betyder, at flere 

personer inden for samme husstand kan have modtaget invitation til at deltage. Det 

er vores vurdering, at det er væsentligt at høre hver enkelt stemme, da der kan ligge 

meget forskellige bevæggrunde og begrundelser til grund for hver enkelt personlig 

oplevelse, også selvom man tilhører samme familieenhed. 

I alt blev der udsendt 1.102 invitationer, fordelt på 652 til fraflyttede og 450 til 

tilflyttede. Antallet af udsendte invitationer til de til- og fraflyttere over 18 år, som KMD 

har registreret i perioden, viser her et underskud på flyttebalancen på -202 individer 

fordelt over fireårsperioden. Tallene udtrykker dog ikke nettoflyttebalancen, da 

aldersgruppen 0-18 år ikke er talt med. I samme periode var nettoflyttebalancen 

ifølge Danmarks Statistik på -140 individer (se graf på s.9). At tallet fra Danmarks 

Statistik er lavere, indikerer, at en del af de tilflyttere, der er kommet til Samsø i fire-

års perioden, i samme periode har valgt at flytte fra øen igen og derfor tæller med i 

KMDs opgørelse over fraflyttere. 

Der blev inden spørgeskemaundersøgelsens begyndelse truffet beslutning om, at det 

kun skulle være muligt at besvare spørgeskemaet elektronisk. Dog har enkelte 

respondenter henvendt sig personligt angående vanskeligheder ved at tilgå eller 

anvende en computer. Disse respondenter har fået tilsendt et spørgeskema i 

papirform, og de returnerede spørgeskemaer er efterfølgende blevet indtastet 

manuelt.  

Spørgeskemaundersøgelsen er blevet udarbejdet og behandlet via Enalyzer Survey 

Solution. 

Alle grafer, der vedrører spørgeskemaundersøgelsen / respondenter har 

spørgeskemaundersøgelsen som kilde. En samlet oversigt kan udleveres ved 

henvendelse. Det anvendte spørgeskema findes som bilag bagerst i rapporten.  

Alle grafer og angivelser, der beskæftiger sig med Samsøs befolkning generelt samt 

den samlede mængde til-og fraflyttere har Danmarks statistik som kilde.  

 

2.1. Fejl i adresser 

I alt 41 breve (38 for fraflytternes vedkommende, 3 for tilflytterne) kom retur med 

mærkaten ’ubekendt’ på adressen til trods for, at adresserne var blevet indhentet i 

ugerne op til udsendelsen. Derudover angav hhv. 26 respondenter i 

fraflytningsundersøgelsen og 6 for tilflytterundersøgelsens vedkommende, at de ikke 

var fra- eller tilflyttet Samsø i perioden 2009-2012 og derfor faldt uden for 
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målgruppen. Disse respondenter er efterfølgende blevet sorteret fra og tæller ikke 

med i undersøgelsens resultater. Vi har ikke fundet anledning til at verificere 

oplysningerne yderligere.  

2.2. Anonymitet og incitamenter til at højne antallet af respondenter 

For at bevare respondenternes anonymitet har det ikke været muligt at spore og 

sammenkoble de indkomne svar med den enkelte respondents navn. Dog har 

respondenterne for at deltage i lodtrækningen om en gavekurv skullet indtaste deres 

mailadresse, og samtlige respondenter er ligeledes blevet spurgt om de ved 

opgivelse af deres mailadresse ville give tilladelse til at blive kontaktet i forbindelse 

med en evt. opfølgende, kvalitativ interviewrunde.  

Som nævnt havde alle deltagere i spørgeskemaundersøgelsen mulighed for at 

deltage i lodtrækningen om en gavekurv. Blandt begge grupper blev der trukket lod 

om en gavekurv med samske specialiteter til en værdi af kr. 500.   

Da det blev vurderet, at respondenterne ikke kunne have noget incitament for at 

snyde ved at udfylde skemaet flere gange, blev det besluttet, at deltagelsen i 

undersøgelsen kunne foregå ved et forholdsvist lavt sikkerhedsniveau. Derfor fik 

samtlige respondenter tilsendt det samme link, der på simpel vis gjorde det muligt at 

deltage i undersøgelsen. 

2.3. Svarprocenter 

Fraflytterne: Af de 652 udsendte invitationer til deltagelse i 

fraflytningsundersøgelsen blev 64 respondenter sorteret fra af ovenstående årsager, 

hvilket har bragt det samlede antal potentielle respondenter ned på 588. Af disse har 

125 gennemført undersøgelsen, hvilket giver en samlet svarprocent på 21,3% Der 

blev udsendt i alt tre breve til respondenterne: invitationen til at deltagelse i 

undersøgelse, en påmindelse og endnu en påmindelse, hvor deadline blev rykket. Da 

undersøgelsens oprindelige svarperiode lå i tiden op til julen 2012, blev det anset for 

nødvendigt at både at påminde respondenterne om undersøgelsen samt at rykke den 

oprindelige deadline til den anden side af den travle juletid.  

Tilflytterne: Efter samme frasorteringsproces som blev gennemført ved 

fraflytningsundersøgelse endte det potentielle antal respondenter på 441. Heraf har 

99 besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 22,5.  

Da en række spørgeskemaer står anført som ufuldstændige, kan det tænkes, at 

enkelte respondenter har haft til hensigt at udfylde skemaet, men har opgivet af 

forskellige årsager. Det har været muligt at kontakte konsulenten med ansvar for 

analysen både telefonisk og via mail for at bistå flest muligt i at gennemføre 

besvarelsen og forhindre, at respondenter opgav at besvare undersøgelsen pga. 

tekniske vanskeligheder eller lignende.   

Svarprocenten, der samlet set ligger på 22, ligger i den lave ende af skalaen, hvis 

hensigten med undersøgelsen havde været at indsamle statistisk materiale. Dog må 
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svarprocenten siges at være tilfredsstillende for en undersøgelse af denne type, hvor 

respondenterne delvis bedes beskæftige sig med en periode af deres liv, som ikke 

længere påvirker dem direkte, og hvor det kræves at de selv foretager sig aktive 

handlinger såsom at tilgå et elektronisk spørgeskema.  

Hensigten med flytteanalysen har fra starten været at indsamle en række indtryk og 

erfaringer, der kan bidrage til at styrke og målrette den kommunale indsats på 

bosætningsområdet ved at uddybe de statiske angivelser fra Danmarks Statistik med 

indicier på flytteårsager i forbindelse med båd til- og fraflytning.  

I det følgende vil vi se nærmere på, hvorvidt respondenterne i flytteanalysen udgør et 

repræsentativt udsnit af den samlede mængde til- og fraflyttere i perioden 2009-12. 

Vi har sammenlignet vores statistiske data med oplysninger fra Danmarks Statistik.  

 

3. Samsøs befolkning: vækst og udvikling 

3.1. Befolkningsudvikling 2009-2012 

Danmarks Statistik anvender seks forskellige bruttobevægelser for at beskrive 

befolkningsudviklingen på Samsø 

- Fraflytning til andre kommuner 

- Tilflytning fra andre kommuner 

- Døde på Samsø 

- Levendefødte på Samsø 

- Indvandring fra andre lande 

- Udvandring til andre lande 

Grafen viser, at mens der er større udsving ift. til- og fraflytning til Samsø (med et 

nettounderskud i fireårs perioden på 130 individer), så er der generelt set større 

indvandring end udvandring, samtidig med, at fødselstallet i hele perioden har ligget 

noget under antallet af døde.  



 
 

11 
 

Flytteanalyse Samsø 2009-2012       

 

Hvis man ser på grafen for befolkningsudviklingen på Samsø i samme periode ser 

man tydeligt, at befolkningstallet er støt dalende og faldt med 7% i perioden fra 1. 

kvartal 2008 til 1. kvartal 2013. Det faldende befolkningstal på Samsø er relateret til 

til- og fraflytning, men skyldes i lige høj grad underskuddet af fødsler ift. antallet af 

dødsfald. 
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Nedenstående graf viser nettounderskuddet i flyttebalancen vist på aldersgrupper, og 

her ses det tydeligt, at det særligt er gruppen af teenagere og personer først i 

20’erne, der fraflytter Samsø, mens alderen for tilflyttere er en smule mere spredt, om 

end med en koncentration af 18-35-årige.   

 

Den generelle befolkningsudvikling på Samsø viser med al tydelighed, at hvis 

befolkningstallet ikke skal fortsætte sin støt dalende kurve, er der behov for at 

understøtte mulighederne for tilflytterne (så de ikke ender med også at tælle med i 

fraflytningsstatistikken få år senere), se nærmere på potentialet for at tiltrække nye 

tilflyttere og eksempelvis foretage en vurdering af forholdene for de tilflyttere i de 

aldre, hvor de kan bidrage konstruktivt til et stigende fødselstal. Det er nødvendigt 

med en positiv nettotilflytning, der kan opveje fødselsunderskuddet og fraflytningen af 

unge. I gennemsnit vil det anslået dreje sig om ca. 80 individer årligt.  

 

4. Karakteristik af respondenterne 

4.1. Køn 

Ved både til- og fraflytningsundersøgelsen er der en nogenlunde ligelig fordeling 

mellem kvinder og mænd, omend en let overvægt af kvinder. Kønsfordelingen svarer 

udmærket til kønsfordelingen i Danmark generelt og formodes også at gøre sig 
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gældende for den samlede gruppe af til- og fraflyttere, hvorfor respondentgruppen må 

siges at være repræsentativ på dette område.  

 

 

4.2. Alder 

Fraflytterne: En tredjedel af respondenterne i fraflytningsundersøgelsen angiver, at 

de er mellem 18 og 29 år på svartidspunktet og kan i øvrigt, ligesom de øvrige 

respondenter, have været op til fire år yngre på det tidspunkt, hvor de forlod Samsø, 

idet undersøgelsen daterer tilbage til flytninger foretaget i 2009. De kan med andre 

ord både have været i den alder, hvor man påbegynder ungdomsuddannelse, går på 

efterskole eller flytter hjemmefra.  

Det er væsentligt at notere sig, at gruppen ’18-24 år’ med sine 7 alderstrin er en 

smule større end de andre aldersgrupper, der spænder over 5 år. Dette er valgt for at 

lette overskueligheden, men betyder, at gruppen af 18-24-årige ofte vil fremstå som 

en lidt større gruppe.  

Respondenternes alder fordeler sig derudover nogenlunde jævnt, om end der er en 

klar stigning omkring de 35-39 år og en tydeligt faldende kurve for de over 60-årige. 

14% af fraflytterne i undersøgelsen er over 60 år i dag. 

Tilflytterne: Der tegner sig et noget anderledes billede for tilflytterne i 

flytteundersøgelsen. Her er der klart færrest tilflyttere i de yngste årgange (10% 

blandt de 18-29-årige), Der er en lille stigning i tilflytningen for de 30-34-årige, men 

ellers er der en overvægt af midaldrende og ældre tilflyttere, idet 35% af 

respondenterne angiver at være over 60 år. Også her er det relevant at notere sig, at 

gruppen ’18-24 år’ med sine 7 alderstrin er en smule større end de andre 

aldersgrupper, der spænder over 5 år, selvom gruppen af tilflyttende respondenter i 

denne alder dårligt kan blive mindre.  

Undersøgelsen tyder med andre ord på, at mens mange unge forlader Samsø, så er 

en stor del af tilflytterne omkring efterlønsalderen / pensionsalderen på det tidspunkt, 

de flytter til Samsø.  

46% 50%

54% 50%

Tilflyttere Fraflyttere

Køn, til- og fraflyttere
Respondenter (n=99 / 12)

Mand Kvinde
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Sammenligning med alle til- og fraflyttere i perioden 

Hvis man aldersmæssigt sammenligner respondenterne i begge grupper med alle til- 

og fraflyttere i perioden, viser det sig, at gruppen af respondenterne delvist afviger.  

Hvis man ser på de største udsving kan man generelt sige, at der er tale om et 

markant underskud af respondenter i fraflyttergruppen af de 18-24-årige, samt et 

mindre underskud af respondenter i alderen 30-34 og 40-44 år. ’Underskud’ defineret 

som, at der procentvis set er færre inden for aldersgruppen, der har besvaret 

spørgeskemaet i forhold til, hvor stor en masse, den samlede mængde fraflyttere i 

aldersklassen udgør. I alle andre grupper er der ’overskud’ af respondenter, særligt i 

aldersgruppen 35-39 år og fra 45 år og frem.  

For tilflytternes vedkommende er der ligeledes udsving mellem respondenterne og 

den samlede mængde tilflyttere med et lille nettounderskud af respondenter i de 

yngste aldersgrupper og et overskud af respondenter omkring 50-70+ år.  

Det kunne naturligvis have været ønskværdigt for den repræsentative værdi af 

undersøgelsen, hvis der havde været større sammenhæng mellem den samlede 

gruppe af til- og fraflyttere og respondentgrupperne. Dog vægter analysen, som 

tidligere beskrevet, de individuelle udsagn højere end den statistiske 

repræsentativitet.   
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4.3. Civilstand 

Der er stor forskel på civilstandsforholdene mellem til- og fraflytterne. Hvor 42% af de 

fraflyttede angiver, at de er singler, er tallet for tilflytterne kun 26%. Den resterende 

gruppe er enten i forhold, dog uden at være samboende (7% for begge grupper) eller 

samboende/gift (51% for fraflytternes vedkommende, 67% for tilflytterne). 

2 ud af 3 tilflyttere bor med andre ord ikke alene, når de flytter til Samsø. Det høje 

antal af aleneboende blandt fraflytterne kan delvis forklares ved den store gruppe af 

unge (18-24 år), hvor 3 ud af 4 ikke bor sammen med en partner. Undersøgelsen 

afspejler ikke, hvor mange af respondenterne i til- og fraflyttergrupperne, der har 

ændret civilstand i forbindelse med deres flytning, men flere af fraflytterne angiver i 

kommentarerne, at de er flyttet pga. et brud med en partner.  

 

 

4.4 Børn 

Halvdelen af fraflytterne angiver, at de ikke har børn, mens det samme kun gør sig 

gældende for en lille tredjedel af tilflytterne. Til gengæld har omtrent lige mange, hver 

fjerde respondent, hjemmeboende børn. Den primære forskel mellem de to grupper 

skal altså findes blandt respondenterne med udeboende børn, hvor op mod 

halvdelen af tilflytterne angiver, at de har udeboende børn – for fraflytternes 

vedkommende er der kun tale om hver fjerde.  

En del af forklaringen på denne skævhed kan findes i det faktum, at respondenterne 

blandt tilflytterne hører til blandt den ældre del af befolkningen, hvis børn 

sandsynligvis er flyttet hjemmefra, mens en stor del af fraflytterne er ganske unge og 

formodentlig derfor ikke er nået til det punkt i deres liv, hvor de selv får børn. Blandt 

de 18-24 årige fraflyttere, som repræsenterer en relativt stor gruppe, er det således 

kun 10%, der har børn, ingen af dem udeboende. 
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4.5 Antal år på Samsø 

Hvis man ser på det samlede antal fraflyttere har de i gennemsnit boet på Samsø i 

11,6 år. Heraf er det kun en ganske lille del, der har boet på Samsø i mere end 20 år.  

For den samlede mængde af respondenter i fraflytterundersøgelsen gælder det, at 

50% har boet på Samsø i 5 år eller mindre.  

Blandt de 18-24-årige er det kendetegnende, at de fleste enten har boet på Samsø i 

hvad der svarer til en barndom og ungdom (15-20 år) eller i en meget kort periode (0-

2 år).  

Fraflytterne med mellemlange eller lange videregående uddannelser har 

gennemsnitligt set boet på Samsø i 6,5 år. 
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4.6 Indkomst 

Respondenterne blev bedt om at angive den samlede husstandsindkomst. Udover at 

der er tale om respondenternes egne estimater, er det væsentligt at understrege, at 

der kan være store forskelle i husstandenes størrelse. Eksempelvis kan de 10% af de 

18-24-årige, der angiver en samlet husstandsindkomst på kr. 600.000 eller derover, 

være hjemmeboende, der medregner deres forældres indkomst. 

Hvis man ser på de samlede husstandsindkomster for fraflytterne og tilflytterne er der 

meget få forskelle. Blandt fraflytterne er der en smule flere, 7%, der har en lav 

indtægt under kr. 99.000 om året, hvilket korresponderer med billedet af et højt antal 

studerende, heraf mange singler. Hvis man igen ser isoleret på gruppen af 18-24-

årige er det eksempelvis kun hver tiende, der angiver en samlet hustandsindkomst på 

over kr. 400.000, mens hver tredje klarer sig for under kr. 100.000 om året.   

Derudover tjener ca. hver tredje respondents husstand (for både til- og fraflytternes 

vedkommende) mellem kr. 200.000 og 399.000, og kun få, 21% for begge gruppers 

vedkommende har en samlet husstandsindtægt på over 500.000. 

Tilflytterne angiver samlet set en lidt højere samlet hustandsindkomst end fraflytterne, 

for tilflytternes vedkommende tjener eksempelvis kun 2% under kr. 100.000. Da 

antallet af samboende er højere er den reelle indtægt per tilflytter dog sandsynligvis 

noget lavere end for fraflytterne.  

Hvis man for både til og fraflytteres vedkommende adskiller dem, der bor alene, og 

dem, der er samboende/gifte, så ændrer billedet sig ikke overraskende. De 

samboende, der som minimum har to indtægter i husstanden har forventeligt en 

højere samlet husstandsindkomst end de enlige, men for tilflytterne og fraflytternes 

vedkommende er der også forskelle. Der er en tendens til en lidt større spredning i 

indtægtsforholdende for de fraflyttende samboende, hvor lidt flere har en lavere 

indkomst, men også lidt flere har indtægter i den højere ende af skalaen. De 

tilflyttende enlige har generelt set en lidt højere indtægt end de fraflyttende enlige.   
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Delkonklusion: Der er samlet set kun mindre forskelle i respondenternes samlede 

husstandsindtægter. Fraflytterne har overordnet set en lidt lavere husstandsindkomst 

end tilflytterne, men da der til gengæld er langt flere aleneboende i denne 

respondentgruppe er det nærliggende at konkludere, at til- og fraflytterne tjener 

nogenlunde lige meget. Da gruppen af fraflyttere er større end gruppen af tilflyttere, 

tyder disse oplysninger på, at nettounderskuddet på flyttebalancen også medfører et 

underskud økonomisk set ift. deltagerne i flytteundersøgelsen. Det har med andre ord 

en negativ effekt på Samsøs økonomi, når antallet af fraflyttere er højere end antallet 

af tilflyttere.  

 

4.7. Uddannelse 

Generelt set er uddannelsesniveauet på Samsø noget lavere end resten af landet. 

Langt flere har dog en erhvervsuddannelse (43% mod et landsgennemsnit på 37%), 

men på de lange videregående uddannelser er der et underskud (9% hører på 

landsplan hører til gruppen af højest uddannede, mens det på Samsø kun er 

gældende for 4%). Da der samtidig er begrænsede muligheder for at uddanne sig 

videre end folkeskoleniveau på Samsø, er kommunen afhængig af at få tilført 

uddannet arbejdskraft udefra. Det er derfor også kun naturligt, at mange unge 

forlader Samsø med henblik på at uddanne sig.  

Tilflytterne: Uddannelsesniveauet for tilflytterne i flytteundersøgelsen er ganske højt. 

Op mod to ud tre angiver, at de har enten en lang (25%) eller mellemlang (36%) 

videregående uddannelse, mens kun 6% ikke har anden uddannelse end folkeskole 

eller studentereksamen. Til gengæld er det kun 2% af tilflytterne, der er under 

uddannelse i dag.  

Tilflytterne er med andre ord særdeles veluddannede både i forhold til 

landsgennemsnittet (hvor 1 ud af 3 har folkeskole el. gymnasium som senest 

afsluttede uddannelse, mens det er under en tredjedel, der har en lang eller 

mellemlang videregående uddannelse) og i særdeleshed ift. 

uddannelsesgennemsnittet for Samsø, hvor kun hver femte har en lang eller 

mellemlang videregående uddannelse, mens hver tredje ikke har uddannet sig videre 

end folkeskole eller gymnasialt niveau.  

Fraflytterne: For fraflytterne tegner der sig et mere broget billede, da en fjerdel ikke 

har uddannet sig videre end folkeskole/gymnasialt niveau. Til gengæld har 40% en 

mellemlang (22%) eller lang (18%) videregående uddannelse og ligger også her langt 

over landsgennemsnittet.  

Det relativt høje antal af fraflyttere uden videregående uddannelse, kan forklares ved 

den store gruppe af unge, der forlader øen for at søge uddannelse. 15% af 

fraflytterne angiver, at de var under uddannelse på fraflytningstidspunktet, eller er det 

i dag. Hvis man isolerer gruppen af de 18-24-årige, viser det sig, at hele 60% af 

denne gruppe i dag er under uddannelse. Det tegner sig derfor et tydeligt billede af, 

at det ofte er unge, der forlader Samsø med henblik på uddannelse. Hvis man ser på 
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gruppen af 18-24-årige viser det sig da også, at hele 65% ikke har anden uddannelse 

end folkeskole/gymnasium, men da så overvældende en del af den samlede gruppe 

angiver at være under uddannelse, er det ikke vanskeligt at forestille sig, at dette 

relativt lave uddannelsesniveau vil have ændret sig betydeligt inden for de næste 

fem-ti år. Det lave uddannelsesniveau blandt fraflytterne skal med andre ord tages 

med et gran salt. 

Det høje antal fraflyttere med lange eller mellemlange uddannelser kunne tyde på, at 

det i høj grad er de højtuddannede, der er mest mobile ift. flytning både til og fra 

Samsø. Det viser sig også, hvis man kigger på det samlede antal år på Samsø for 

gruppen af fraflyttere med mellemlange og lange uddannelser, at de i gennemsnit har 

boet på Samsø i 6,5 år, dvs. kun ca. halvt så længe som den samlede gruppe af 

respondenter (11,5 år).  

Endvidere kan det siges om gruppen af højtuddannede fraflyttere, at de er mere 

tilbøjelige til at flytte fra Samsø af jobrelaterede årsager (42% mod 31% i den 

samlede masse af respondenter, heraf angiver hele 14% (mod samlet set 9%), at 

den primære årsag til flytningen var, at det ikke var muligt at finde arbejde inden for 

deres fag på Samsø). Derudover har gruppen af højtuddannede en gennemsnitlig 

husstandsindkomst, der ligger over gennemsnittet for både den samlede masse af 

respondenter og for Samsø generelt.  
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Delkonklusion: 25% af tilflytterne har en lang videregående uddannelse, 36% har en 

mellemlang, videregående uddannelse. Det er kun i ganske få tilfælde muligt at 

uddanne sig over folkeskole niveau på Samsø, og derfor er Samsø afhængig af at få 

tilført uddannede tilflyttere. Det er også tydeligt, at en stor del af de unge fraflyttere 

søger mod uddannelsesinstitutionerne uden for Samsø, en form for positiv eller 

naturlig fraflytning på et tidspunkt, hvor mange unge under alle omstændigheder 

vælger at flytte hjemmefra.  

Tilflytterne bidrager til at højne uddannelsesniveauet på Samsø, men noget kunne 

samtidig tyde på vanskeligheder ved at fastholde de højtuddannede tilflyttere. Der er 

nemlig samtidig et højt uddannelsesniveau blandt fraflytterne, der desuden bliver på 

Samsø i kortere tid end gennemsnittet og oftere angiver jobrelaterede årsager til 

flytningen. 

 

4.8. Beskæftigelse og erhverv  

Fraflytterne: På fraflytningstidspunktet har omtrent en tredjedel af respondenterne 

angivet, at de var lønmodtagere inden for private erhverv, hvilket sammenholdt med 

de offentligt ansatte betyder, at halvdelen af respondenterne var lønmodtagere. Dertil 

kommer en lille gruppe af selvstændige, mens resten af respondenterne med en 

jævn fordeling enten er pensionerede, under uddannelse eller uden beskæftigelse. 

En mindre gruppe respondenter har haft vanskeligt ved at genkende sig selv i de 

angivne kategorier, men angiver bl.a. efterløn, barsel og hestepasning som deres 

beskæftigelse.  

Efter fraflytningen er der sket en vækst i antallet af offentligt ansatte og studerende, 

mens gruppen af respondenter uden beskæftigelse er blevet beskåret drastisk. 
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Tilflytterne: For tilflytternes vedkommende er der sket et tydeligt fald i selvstændige 

og lønmodtagere inden for det private erhvervsliv, mens gruppen af respondenter, 

der enten er gået på pension eller står uden beskæftigelse er steget.  

 

Delkonklusion: Når man sammenholder resultaterne for til- og fraflyttergrupperne, 

kan det virke bekymrende, at det tilsyneladende har en positiv effekt for 

respondenternes mulighed for at være i beskæftigelse ikke at opholde sig på Samsø.  

Tallene kan også tolkes på den måde, at det for en del er forbundet med en større 

ændring i livet at flytte til Samsø – eksempelvis i forbindelse med en naturlig 

overgang fra lønmodtager/selvstændig til pensionist, eller fordi man søger nye 

udfordringer efter at have sagt op eller mistet sin beskæftigelse på anden vis.  

Derudover kan det tænkes, at personer, der har oplevet særlige udfordringer under 

deres bosætning, eksempelvis vanskeligheder ved at finde beskæftigelse har haft en 

særlig motivation til at deltage i flytteanalysen med henblik på at dele deres 

erfaringer.  

 

5. Tilknytning til Samsø  

I forhold til rekruttering af nye tilflyttere, kan det være interessant at se nærmere på i 

hvor høj grad til- og fraflytterne har haft en tilknytning til Samsø, inden de flyttede 

hertil (en del af fraflytterne er født og opvokset her og er derfor ikke tilflyttere). Da der 

ved dette spørgsmål var mulighed for at angive flere svar, kan der være gengangere i 

alle kategorier. 

Fraflytterne: Blandt fraflytterne angiver 23% af respondenterne, at de er opvokset på 

Samsø (for de 18-24 årige er dette tal hele 50%), mens 6% angiver, at de tidligere 
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har boet på øen. 43% angiver, at de ikke havde forudgående tilknytning til øen inden 

deres oprindelige tilflytning.  

Tilflytterne: Blandt respondenterne i tilflytterundersøgelsen er det kun hver femte, 

der ikke har noget forudgående tilknytning til øen.16% af tilflytterne er opvokset på 

øen, mens hele 37% angiver at have haft kendskab til øen som turist. Dette kunne 

tyde på et relativt stort rekrutteringspotentiale både blandt de, som er opvokset på 

øen, men også blandt dem, som primært har kendt til Samsø som en feriedestination.  

 

 

6. Grunde til at flytte til Samsø 

Når et menneske eller en husstand træffer beslutning om at flytte til Samsø, er det 

ofte mere end blot en enkelt årsag, der ligger bag beslutningen. Ofte er det dog 

muligt at udpege én primær årsag, der har gjort udfaldet. I dette afsnit har vi set 

nærmere på, hvilke faktorer, der har spillet ind for både til- og fraflyttere, da de 

oprindeligt traf beslutningen om at flytte til Samsø.   
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Fraflytterne: Vi gav i første omgang respondenterne mulighed for at udpege flere 

årsager bag beslutningen om at flytte til Samsø. Blandt fraflytterne i 

spørgeskemaundersøgelsen er der en klar tendens til, at tre faktorer har vægtet højt i 

deres oprindelige ønske om at flytte til Samsø: at respondenten fik job på Samsø, 

nærheden til en smuk natur og et generelt ønske om forandring. Dernæst vægter 

ægtefællen/samleverens job, attraktive boliger og muligheden for at give sine børn en 

god opvækst også højt på skalaen.  

Generelt set har mulighederne uddannelse, den offentlige service og kultur- og 

fritidsmulighederne kun i stærkt begrænset omfang medvirket som 

tilflytningsmotivation.  
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Når man beder fraflytterne om at definere den primære årsag bag beslutningen om at 

flytte til Samsø, angiver samlet set 37% af respondenterne, at de er flyttet enten pga. 

eget eller ægtefælle/samlevers job. 14% angiver ønsket om forandring som den 

primære årsag. Endvidere angiver 14%, at de altid har boet på øen.  

Svarene tegner ikke overraskende et billede af, at et job på Samsø har højest 

prioritet blandt respondenterne i den arbejdsdygtige alder. Interessant er det dog 

også, at mange har valgt at flytte til Samsø ud fra et generelt ønske om forandring, 

For den gruppe af mennesker har Samsø tilsyneladende et attraktionspotentiale. 

 

Tilflytterne: Tilflytterne angiver generelt set langt flere årsager til deres tilflytning end 

fraflytterne. For tilflytterne i undersøgelsen er der flest, der lægger vægt på Samsøs 

smukke natur, nærhed og tryghed (en kategori, som fraflytterne ikke havde mulighed 

for at sætte kryds ved) og ønsket om forandring som flyttemotivation.  
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Når tilflytterne bliver bedt om at udpege den vigtigste årsag til deres tilflytning angiver 

samlet set 23% at de er flyttet af jobrelaterede årsager (eget eller samlevers job). 

22% angiver, at de er flyttet til Samsø, fordi de trængte til forandring i deres liv. 15% 

er flyttet til Samsø pga. den smukke natur. 

Mens job er af stor betydning for tilflytterne, så tyder respondenternes svar også på, 

at mange vælger at flytte til Samsø grundet, hvad man kunne kalde livstilsbetingede 

årsager: nærhed og tryghed i hverdagen, naturoplevelser og ønsket om generel 

forandring i livet.  
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Delkonklusion: At både til- og fraflytterne angiver, at det er pga. baggrund af et 

ønske om at skabe en ny tilværelse, at de har valgt Samsø, tyder på, at Samsø har 

en tiltrækningskraft, der rammer plet for det segment, der ønsker forandring.  

Det kunne være interessant at se nærmere på netop denne gruppe men henblik på at 

undersøge, hvad det var ved Samsø, der gjorde udfaldet – var det Samsøs status 

som solbeskinnet ferieø, Samsøs størrelse og muligheder, ønsket om at være 

omgivet af vand på alle sider, drømmen om at kunne udleve sin indre ’bonderøv’? I 

hvor høj grad spiller brandingen vs. det reelle kendskab til Samsø ind i en beslutning, 

der træffes på dette grundlag og i hvor høj grad er der tale om et 

rekrutteringspotentiale blandt forandringsparate danskere? 
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7. Årsager til fraflytning 

I det foregående så vi nærmere på både tilflytterne og fraflytternes bevæggrunde for 

at flytte til Samsø. Det er naturligvis af mindst lige så stor betydning at se på de 

årsager, der har fået gruppen af respondenter i fraflytningsgruppen til at forlade 

Samsø. Vi bad respondenterne vurdere på to måder: i første omgang kunne de sætte 

kryds ved flere faktorer, der havde været medvirkende til deres flytning, I anden 

omgang blev fraflytterne bedt om at udpege den primære årsag til fraflytningen.  

Når fraflytterne har mulighed for at sætte flere krydser tegner der sig et varieret 

billede med mange årsager til fraflytningen, og det er ikke ligetil at udpege en enkelt 

klar tendens. Blandt de primære årsager er de jobrelaterede årsager samlet set den 

absolutte topscorer (53%), men mange angiver også en for besværlig og dyr 

transport (38%) og ønsket om at komme tættere på familie og venner (37%). Ønsket 

om forandring er også en væsentlig årsag (19%), hvilket tyder på, at Samsø ikke 

bare modtager, men også mister bosættere på baggrund af ønsket om forandring. 

15% angiver påbegyndelse af uddannelse som årsag til fraflytningen.  

Mens hver tiende angiver, at deres bopælskommune har bedre service og/eller 

kultur- og fritidstilbud angiver så godt som ingen, at deres fraflytning har været 

relateret til utilfredshed med deres børns pasnings- og eller skolemuligheder.  
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Med henblik på at udpege den udslagsgivende for respondenternes beslutning om at 

forlade Samsø, gav vi respondenterne mulighed for at vurdere de samme kategorier, 

men kun sætte et enkelt kryds.  

Når respondenterne bliver bedt om at udpege en primær årsag til fraflytningen fra 

Samsø angiver samlet set 31%, at de er flyttet pga. job, hvad enten de ikke har 

kunnet finde job inden for deres fag på Samsø (9%), de har fået job et andet sted end 

Samsø (15%), deres partner har fået job et andet sted (5%) eller fordi de ville være 

tættere på et allerede eksisterende arbejde uden for Samsø (2%). Det er med andre 

ord en relativ lille gruppe, der angiver, at de er flyttet pga. pendlen til et job uden for 

Samsø, men samlet set er jobrelaterede årsager ifølge gruppen af respondenter den 

største årsag til fraflytningen fra Samsø.  

Den næststørste årsag til fraflytning blandt respondenterne er uddannelse. Samlet 

set 16% peger på, at de er flyttet pga. uddannelse, hvad enten det drejer sig om 

deres egen, deres samlevers eller deres børns. Gruppen, der er flyttet pga. egen eller 

samlevers uddannelse udgør 12%, mens 4%, i alt 5 respondenter, angiver at være 

flyttet, da deres børn skulle påbegynde uddannelse uden for Samsø. Heraf er 2 ud 5 

af disse respondenter i aldersgruppen 18-24 år, hvilket tyder på, at de selv er de 

uddannelsessøgende børn, der refereres til.  

Tredjestørste primære årsag til fraflytning er et ønske om at bo tættere på familie 

(11% af respondenterne), men den fjerdestørste årsag er et generelt ønske om 

forandring (9%). 

5% af fraflytterne (3 respondenter) angiver, at den primære årsag til deres flytning er 

transporten til og fra Samsø, som enten betegnes som værende for dyr (2%) eller for 

besværlig (3%). 1% af respondenterne har ikke fundet kommunens tilbud inden for 

ældreområdet tilfredsstillende, mens 2% angiver, at den direkte årsag til flytningen 

var muligheden for at finde bedre offentlig servicetilbud andetsteds.  

Ingen respondenter har angivet utilfredshed med forholdene for børn inden for skole, 

fritidsordninger eller institutioner som primær årsag til deres fraflytning.  

Delkonklusion: Jobrelaterede årsager er uden tvivl den største enkeltstående faktor 

i forbindelse med fraflytningen fra Samsø. Og mens transportmulighederne i høj grad 

spiller en rolle for en meget stor del af fraflytterne, så er det kun ganske få, der 

angiver, at det er den væsentligste grund til, at de har forladt Samsø. Til gengæld 

udgør gruppen, der flytter med henblik på uddannelse (særligt gruppen af 18-24-

årige) en stor del af respondenterne.  
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8. Tilfredshed med bosætning på Samsø 

I det foregående har vi set på de konkrete årsager til respondenternes til- og 

fraflytning. Men hvor tilfredse har respondenterne været med selve bosætningen? 

Med henblik på at give et bredere billede af respondenternes oplevelser som bosatte 

på Samsø, har vi stillet en række spørgsmål, der ikke direkte relaterer sig til 

flytningen men i højere grad til det daglige liv og interaktionen med omgivelserne. 

Disse faktorer kan være medvirkende årsager til evt. flytteovervejelser og kan bidrage 

til at gøre os klogere på, hvor respondenterne oplever de største udfordringer og 

barrierer i deres Samsøliv, men også hvor Samsø tilfredsstiller behov og vækker 

glæde.  

 

8.1. Tilfredshed samlet set 

Tilflytterne: Tilflytterne blev i spørgeskemaet spurgt, hvor tilfredse de samlet set er 

med deres bosætning på Samsø- Hertil svarede hele 86%, at de var enten ’meget 

tilfredse’ (48%) eller ’tilfredse’ (38%). Ingen svarede, at de var meget utilfredse.  

 

Respondenterne blev også bedt om at vurdere deres tilfredshed på en række 

specifikke områder relateret til deres bosætning på øen.  

Inden for specifikke områder har op mod fire ud af fem respondenter vurderet, at der 

er tale om et spørgsmål, de ikke kan tage stilling til eller som ikke er relevant for dem. 

Det er særligt spørgsmål, der drejer sig om arbejdsmarkedet, børne- og/eller 

ældreområdet og korresponderer fint med de angivne antal af ældre, familier med 

hjemmeboende børn m.v. Selvom det i disse tilfælde kun er få respondenter, der har 

besvaret spørgsmålet, er det stadig relevant at anskue deres svar som en indikator 

på tilfredshed eller utilfredshed med de specifikke områder. Det har derfor været 

meningsfuldt at sortere svarkategorien ’ved ikke/ikke relevant’ i nedenstående 
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grafiske oversigt fra. Formålet har været at danne et klarere billede af tilfredsheden 

blandt den gruppe, der rent faktisk har behov for at forholde sig til området.  

Størst tilfredshed har der været blandt respondenterne ift. til bløde værdier som 

menneskelige relationer samt fritids- og kulturliv på Samsø. Også boligpriserne og 

indkøbsmulighederne finder størsteparten af respondenterne tilfredsstillende.  

Ved at tage respondenterne, der har svaret ’ved ikke/ikke relevant’ væk, er det også 

tydeligt, at private skoler, fritidsordningerne, dagplejen og børnehaverne kun for få 

respondenter giver anledning til utilfredshed. Eksempelvis har hele 70% af dem, for 

hvem spørgsmålet er relevant, været tilfredse med deres børns børnehave. 

Inden for folkeskoleområder er det dog kun 30% af dem, der finder spørgsmålet 

relevant, der finder forholdene tilfredsstillende. Halvdelen af tilflytterne, der har fundet 

det relevant at svare på spørgsmålet, er ligeledes utilfredse med mulighederne for 

ungdomsuddannelse på Samsø.  

Hvis man ser på de områder, hvor der er allerstørst utilfredshed, angiver over 

halvdelen af respondenterne utilfredshed med transportmulighederne på Samsø, 

mens det samme gør sig gældende for lidt under halvdelen, når det drejer sig om 

transporten til og fra øen.  

Det er færre end hver tredje, der finder jobmulighederne på Samsø tilfredsstillende. 



 
 

36 
 

Flytteanalyse Samsø 2009-2012       

 

Fraflytterne: Fraflytterne blev på samme måde bedt om at tage stilling til en række 

forhold, om end lidt færre end tilflytterne.  

Også her giver det mening at tage de respondenter ud, der har svaret ’ved ikke/ikke 

relevant’ til de enkelte forhold.  
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Overordnet set har respondenterne i fraflyttergruppen været særligt tilfredse på de 

områder, der drejer sig om menneskelige relationer, indkøbsmuligheder, forholdene 

for børn og boligpriserne. Her adskiller tilflyttere og fraflytterne sig ikke fra hinanden.  

Kun ganske få fraflyttere har været tilfredse med uddannelsesmuligheder (for både 

børn og voksne). Det kan ud fra spørgsmålskategorierne ikke lade sig gøre at 

vurdere de enkelte børneinstitutioner på samme måde som hos tilflytterne, og det er 

derfor ikke muligt at vurdere, om utilfredsheden gælder samme specifikke områder, 

folkeskolen og mulighederne for ungdomsuddannelse.  

Også de offentlige servicetilbud og transportmulighederne vækker utilfredshed. 

Halvdelen af fraflytterne erklærer sig enten ’utilfredse’ eller ’meget utilfredse’ med 

transporten til og fra Samsø, og der er dermed tendens til at fraflytterne generelt set 

har været mere utilfredse med transportforholdene til og fra øen, men noget mere 

tilfredse end tilflytterne med transporten internt på Samsø.  
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8.2. Relationer til lokalsamfundet 

Tilflytterne: Overordnet set har størsteparten af tilflytterne følt sig vel modtaget i det 

samske samfund, både på arbejdspladsen, af kommunen og i lokalsamfundet. Dog er 

der mindre gruppe inden for hver enkelt forhold, der har følt sig dårligt modtaget, flest 

ift. kommunen generelt (13%) og kommunens servicetilbud (12%). 

Det kan i første omgang forekomme bemærkelsesværdigt, at 53% af respondenterne 

ikke har kunne tage stilling til deres modtagelse på arbejdspladsen, men da det kun 

er 39% af respondenterne, der tilhører gruppen af lønmodtagere (dertil kommer 11% 
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selvstændige), mens den resterende gruppe er under uddannelse, pensionister, ikke i 

beskæftigelse eller andet, forklarer det udsvinget.  

  

Når respondenterne bliver spurgt, hvor enige de er i en række udsagn om livet på 

Samsø, er alle tilflyttere er enige om, at man på Samsø er tæt på en smuk natur, 

mens størsteparten (over 65%) også kan erklære sig enige i, at Samsø er attraktiv for 

børnefamilier, pensionister og turister samt generelt set et attraktivt sted at bo (81%). 

De positive ytringer stopper ikke her, for 4 ud af 5 mener også, at man på Samsø har 

nære sociale relationer og fællesskaber.  

I den anden ende af skalaen møder man erhvervslivet og jobmarkedet. Forsvindende 

få, 2%, mener at man på Samsø har gode muligheder for at finde et job (66% er 

direkte uenige) mens kun lidt flere, 15%, ser Samsø som værende attraktiv for 

erhvervslivet. En større gruppe (38%) ser Samsø som et sted, hvor man kan skabe 

sin egen arbejdsplads.  
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...i lokalsamfundet

...på min arbejdsplads

...af kommunen generelt

...i kommunens servicetilbud

Som tilflytter på Samsø har jeg følt mig godt modtaget...
Tilflyttere (respondenter n=99)

I høj grad I nogen grad Hverken / eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke / ikke relevant
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Fraflytterne: Fraflytterne blev bedt om at tage stilling til de samme forhold som 

tilflytterne. Hvad angår modtagelsen er vurderingen nogenlunde ens for både 

fraflytterne og tilflytterne, hvis man sorterer de respondenter fra, der ikke har set sig i 

stand til at vurdere de enkelte faktorer.  

Der er overordnet set stor tilfredshed blandt fraflytterne med den måde, de har følt sig 

behandlet på arbejdspladsen, i lokalsamfundet og af kommunen både generelt og i 

de enkelte servicetilbud. Hvis man ser bort fra de respondenter, der har svaret ’ved 

ikke/ikke relevant’ til de enkelte spørgsmål, er det langt over 50% for samtlige 

kategoriers vedkommende, der i høj eller nogen grad har følt sig godt modtaget, hvor 

end de kom frem.  
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livet på Samsø?
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Mens den generelle tilfredshed blandt respondenterne altså er høj, er det værd at 

bemærke den gruppe, der har ’slet ikke’ har følt sig tilfredse. Her er det særligt 

kommunen generelt og kommunens servicetilbud, der vækker utilfredshed hos en 

gruppe af fraflyttere.  

Hvorvidt denne utilfredshed har været en bidragende faktor til beslutningen om at 

fraflytte Samsø kan ikke udledes af dette spørgsmål alene, men hvis man isolerer 

gruppen af dem, der slet ikke har følt sig godt behandlet af kommunen generelt og 

ser på deres årsager til at fraflytte Samsø, fremtræder utilfredsheden også i flere af 

svarene her. Hver tredje af disse respondenter, angiver at bedre forhold i deres nye 

bopælskommune har bidraget til beslutningen om at flytte, mens flere i 

kommentarfeltet har givet udtryk for en utilfredshed med kommunen generelt eller 

specifikke afdelinger på kommunalt niveau: ”Uoverensstemmelser med 

sagsbehandlere i kommunen vedr. pension, udredning, bolig mv.” og ” fordi samsø 

kommunes familie afd. behandlede mig og min familie rigtig dårligt og det gjorde 

samsø kommune også”  

 

Slutteligt blev også fraflytterne bedt om at vurdere en række udsagn om Samsø. 

Blandt ’topscorerne’ befinder sig ikke overraskende udsagnene om en smuk natur og 

Samsø som en attraktiv ferieø. Hovedparten af respondenterne (samlet set over 

60%) kan dog også være enige om, at man på Samsø har nære relationer, gode 

indkøbsmuligheder, samt at Samsø er attraktiv både for pensionister og børnefamilier 

men også generelt set et godt sted at bosætte sig. 

I den anden ende af skalaen befinder arbejdsmarkedet sig. Kun 7% erklærer sig 

enige i udsagnet om, at man på Samsø let finder et arbejde (42% er lodret uenige), 

13% er enige i at Samsø er attraktiv for erhvervslivet, mens lidt flere, 27% er af den 

overbevisning, at man på Samsø kan skabe sig sin egen arbejdsplads.  
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...i lokalsamfundet

...på min arbejdsplads

...af kommunen generelt
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Mens jeg boede på Samsø, følte jeg mig godt modtaget...
Fraflyttere (respondenter n=125)
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8.3. Fastholdelse af bosættere 

Når det drejer sig om at fastholde indbyggere på Samsø, så blev respondenterne i 

fraflytningsgruppen bedt om at svare på, hvorvidt en række parametre kunne have 

haft indflydelse på deres lyst til at blive på øen.  

Tilflytterne fik muligheden for at tage stilling til de samme kategorier, om end 

spørgsmålet nødvendigvis måtte omformuleres i retning af, om forholdene 

fremadrettet set kan have betydning for tilflytternes ønske om at blive på Samsø. 

For begge respondentgruppers vedkommende er der en stor del af spørgsmålene, 

hvor mange af respondenterne har været ude af stand til at besvare spørgsmålet.  

Tilflytterne: Det er bemærkelsesværdigt, at det tilsyneladende er af større betydning 

for tilflytterne, at der sker ændringer på færgeområdet, end at der sker forbedringer 

på det samske jobmarked.  
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Op mod 3 ud af 4 respondenter vurderer, at flere og hurtigere færgeafgange kan 

have betydning for deres lyst og/eller mulighed for at blive på Samsø, mens næsten 

lige så mange udtrykker sig positivt om muligheden for en direkte færge mellem 

Samsø og Aarhus.  

Over halvdelen af tilflytterne er af den overbevisning, at flere eller anderledes 

jobmuligheder kan være af betydning, mens det inden for de andre kategorier 

tilsyneladende er af mindre betydning for tilflytterne end for fraflytterne, om der sker 

ændringer / forbedringer.  

 

Fraflytterne: For fraflytternes vedkommende viste det sig også her, at det 

tilsyneladende er samspillet mellem flere faktorer, der har størst indflydelse. Dog er 

der to områder, som er særligt væsentlige.  

Først om fremmest angiver omkring halvdelen af respondenterne, at det ville have 

haft betydning, hvis der havde været flere og hurtigere afgange på de eksisterende 

færgeafgange, mens lige mange angiver, at det havde haft betydning, hvis der i 

deres tid på øen var kommet en direkte færge mellem Aarhus og Samsø.  

Lige under halvdelen angiver, at et jobmarked med flere eller anderledes 

jobmuligheder havde været betydningsfuldt.  
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Mulighed for at børn kan blive boende hjemme under
ungdomsuddannelse

Flere eller anderledes kommunale servicetilbud

Flere eller anderledes kultur- og fritidstilbud

I hvor høj grad kan en ændring af følgende forhold have 
betydning for, om du vælger at blive på Samsø?, 

Tilflyttere, respondenter (n=99)

I høj grad I nogen grad Hverken / eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke / ikke relevant
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Det er ikke ud fra besvarelserne muligt at konkludere, om besvarelserne i 

respondentgrupperne betyder, at tilflytterne generelt set er mere tilfredse med de 

eksisterende forhold end fraflytterne, eller om det har nogen betydning, at tilflytterne 

kan vurdere forholde ud fra deres nuværende situation og ikke skal forholde sig til en 

bagudskuende, hypotetisk vurdering.  

 

 

Delkonklusion: Ved en vurdering af samtlige respondenters holdninger til det 

daglige liv på Samsø, bliver det tydeligt, at der er nogenlunde bred enighed om både 

de negative og de positive aspekter.  

Hvor tilfredsheden generelt set er stor for begge respondentgrupper hvad angår det 

sociale liv, fritidsmuligheder og tilgængelige boligpriser, så er til gengæld også bred 

enighed om, at Samsø særligt på to områder er særdeles udfordret: jobmarkedet og 

transporten.  

Dertil kommer en række synspunkter på skoleområdet og det kommunale 

serviceniveau, hvor den brede enighed blandt respondenterne ophører, og hvor 

enkelte respondenter tydeligvis har været tilfredse, mens det modsatte gælder for 

andre. Ud fra de givne oplysninger kan det være vanskeligt at udfolde 
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betydet, at du var forblevet bosiddende på Samsø? 

Fraflyttere (respondenter n=125)
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problemstillingerne nærmere, men noget kunne tyde på, at de negative oplevelser til 

dels bunder i konkrete, personlige møder og specifikke situationer.  

Det er bemærkelsesværdigt få, der er overbeviste om, at Samsø byder på gode 

jobmuligheder eller forhold for erhvervslivet. Det er gennemgående i alle spørgsmål 

til området. Til gengæld virker det som om, at de respondenter, der har været på eller 

er på det samske arbejdsmarked har været godt tilfredse og følt sig vel modtaget på 

jobbet. Det er altså ikke de eksisterende arbejdspladser, der giver udfordringer, men 

snarere begrænsningerne i udbuddet.  

Hvorvidt vurderingerne afspejler virkeligheden er i denne forbindelse svært at svare 

på, men det fremstår med al tydelighed, at der hersker en klar overbevisning blandt 

både fraflyttere og tilflyttere om, at erhvervslivet har det svært, og at arbejdspladser 

er vanskelige at opdrive på Samsø.  

Når der samtidig hersker en udtalt enighed om, at transportforholdene ikke er 

tilfredsstillende – og dermed heller ikke bidrager til at skabe muligheder for pendling 

til arbejdspladser uden for Samsø, så forekommer det, at der her er tale om en 

central problemstilling ift. til arbejdet med at tiltrække og fastholde arbejdskraft til 

Samsø. 

Der er derfor ikke overraskende store ligheder i respondenternes svar, når man 

spørger dem, om forhold, der kan have / eller kunne have haft betydning for deres 

lyst og mulighed for at blive på øen. Her fremhæves også særligt de to områder, som 

respondenterne gentagne gange har fremhævet som væsentlige for at forbedre 

forholdene for tilflyttere på Samsø:  

 Forbedrede muligheder for transport til og fra Samsø (og gerne direkte til 

Aarhus) 

 Flere eller anderledes jobtilbud  

 

8.4. Fastholdelse og genrekruttering 

Blandt tilflytterne forventer næsten halvdelen at blive på Samsø resten af deres liv, 

mens 36% ikke har taget stilling til spørgsmålet. Det er dermed en mindre del, samlet 

set 19%, der med sikkerhed forventer at fraflytte Samsø igen. Blandt fraflytterne er 

det kun hver tiende, der har en sikker forventning om at vende tilbage til Samsø, men 

det er dog kun 38%, der er overbeviste om, at de aldrig vil vende tilbage. Halvdelen 

har ikke taget stilling.    

Blandt både til- og fraflyttere udtrykker en stor del af respondenterne en usikkerhed, 

om hvorvidt Samsø vil komme til at indgå i fremtidsplanerne. Dette tyder både en 

genrekrutterings- og fastholdelsespotentiale, en påvirkelighed, det kan overvejes at 

arbejde videre med. 
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9.Særlige grupper 

Undervejs i analysen er enkelte grupper blevet anskuet isoleret set med henblik på at 

underbygge resultater, vise differencer og lignende. Men det kan også være 

interessant at kaste et samlet blik på nogle af de grupper, for hvem der kan være 

særlige udfordringer eller behov forbundet med en bosætning på Samsø. De grupper, 

vi har valgt at beskrive isoleret set er følgende: pendlerne, de selvstændige og 

børnefamilierne.  

De særligt udvalgte grupper er behandlet en smule anderledes end den samlede 

masse af respondenter som set i det foregående. Af pladshensyn er der ikke 
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medtaget grafer, der kan illustrere udsagnene og de faktuelle angivelser, der til 

gengæld gennemgående er markeret med procentsatser.  

For nærmere informationer og verificering af disse faktuelle informationer kan en 

separat rapport om de særlige grupper rekvireres ved forespørgsel. 

  

9.1. Pendlerne 

Pendlerne er en på mange måder interessant gruppe at betragte. Hvor det ud fra den 

samlede gruppe af fraflyttere tydeligt fremgår, at mange vælger at fraflytte Samsø af 

jobrelaterede årsager, kunne man formode, at der særligt blandt pendlerne er en 

latent risiko for fraflytning grundet jobsituationen.  

Samtidig er der tale om en gruppe, der bevidst vælger at bo på Samsø og formår at 

beskæftige sig til trods for evt. manglende jobmuligheder på øen. Det er derfor 

interessant at se nærmere på, hvorfor respondenterne har truffet dette valg, og i hvor 

høj grad respondenterne selv føler sig udfordrede af at bo på Samsø og arbejde 

andetsteds.   

Tilflytterne: Tilflytterne blev spurgt, om de selv, eller nogen i deres husstand havde 

arbejdsplads uden for Samsø Kommune. Såfremt det var tilfældet blev de bedt om at 

svare på uddybende spørgsmål om transportformer og rejsehyppighed.  

Blandt tilflytterne angiver et stor antal, samlet set 38%, at mindst en person i 

husstanden har arbejdsplads uden for Samsø, heraf 18% respondenten selv. 

Undersøgelsen Jyllandskoridoren angiver, at det samlet set er 11,7% af befolkningen 

på Samsø, der arbejder uden for kommunen. Det er med andre ord langt mere 

hyppigt for tilflytterne at have arbejdsplads uden for kommunen end for befolkningen 

på Samsø generelt.  
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Det er dog langt under halvdelen af denne gruppe, der rent faktisk finder det 

nødvendigt at bevæge sig mellem Samsø og arbejdspladsen, og kun 15% heraf 

pendler på ugentligt basis.  

 

Det skal noteres, at tilflytterne i forbindelse med pendling kun er blevet spurgt om 

deres nuværende arbejdssituation, flere kan med andre ord have været beskæftigede 

uden for Samsø på tilflytningstidspunktet eller på et andet tidspunkt under deres 

bosætning. Ligeledes kan man ikke ud fra svarene udlede, om der er tale om del- 
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eller fuldtidsbeskæftigelse. Der kan således være tale om individer, der har deres 

primære beskæftigelse på Samsø, arbejder deltids eller lignende.  

Fraflytterne: Fraflytterne blev spurgt, om de selv eller medlemmer af deres husstand 

havde arbejde andre steder end på Samsø under bosætningen, og såfremt det var 

tilfældet, om de pendlede. En lidt mindre gruppe end tilflytterne, 28%, angiver, at de 

havde beskæftigelse andetsteds og for denne gruppes vedkommende havde 

halvdelen arbejde i hele perioden under deres bosætning.  

Til gengæld er det en langt større del af fraflytterne, der har haft behov for at pendle 

mellem arbejdspladsen og Samsø. Kun 26% pendlede aldrig, mens hele 35% 

pendlede på et ugentligt basis under deres ansættelse uden for Samsø Kommune.  

Det er særligt interessant for rapportens interesseområde, at der blandt fraflytterne 

findes en så stor del, der har haft enten daglig eller ugentligt behov for at befinde sig 

på arbejdspladser uden for øen. Hvorvidt en eventuel frustration over pendlingen har 

været medvirkende faktor til fraflytningen kan ikke udledes direkte af undersøgelsen, 

men eftersom en stor gruppe af fraflytterne (i spørgsmålene relateret til årsager til 

fraflytningen) udpeger ændringer i transportforholdene til og fra Samsø, som en 

medvirkende faktor til flytningen kunne noget tyde på, at netop det har været tilfældet. 

Delkonklusion: Rapporten afspejler ikke direkte årsagerne til, at der er færre 

fraflyttere end tilflyttere, der har arbejdet uden for Samsø. En mulig forklaring kunne 

være, at der i sagens natur blandt tilflytterne er en langt større gruppe, der ved 

tilflytningen havde tilknytning til arbejdsmarkedet uden for Samsø og derfor har 

vedligeholdt denne kontakt. Mange af fraflytterne har ikke på noget tidspunkt tidligere 

boet andetsteds end Samsø, ligesom der er mange af fraflytterne, der sandsynligvis 

aldrig har været i større kontakt med arbejdsmarkedet, da de stadig er under 

uddannelse.  
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Pendlerne, isoleret set 

Tilflytterne: hvis man isolerer gruppen af tilflyttende pendlere til at gælde dem, der 

selv arbejder uden for Samsø, viser det sig, at der er en bred aldersfordeling med en 

lille overvægt af de 45-49-årige (17%) og de 65-69-årige (17%). Der er en tydelig 

overvægt af mænd (72%) og af gifte/samboende (ligeledes 72%).  

Indkomstmæssigt ligger gruppen af pendleres husstande i den indkomstmæssige 

højere ende af skalaen, idet halvdelen har en samlet hustandsindkomst på kr. 

600.000 eller derover, men det fremgår ikke af svarerne, hvorvidt indtjeningen 

primært foregår på eller uden for Samsø. 72% af denne gruppes respondenter har 

børn, men det er kun 22%, der stadig har hjemmeboende børn. 33% af de tilflyttende 

pendlere har tidligere boet på Samsø, hvilket ellers kun gør sig gældende for 17% af 

den samlede gruppe tilflyttere. Det er også op mod hver femte pendlende tilflytter, der 

er opvokset på Samsø, så der er i høj grad tale om hjemvendte samsinger i denne 

gruppe.  

De pendlende tilflyttere er højtuddannede, idet 72% har en lang eller mellemlang 

videregående uddannelse. Mange er også selvstændige (39%) om end lidt flere var 

det på tilflytningstidspunktet (44%). Der vil med andre ord være en del gengangere i 

forhold til den anden gruppe af udvalgte respondenter, der behandles nedenfor, 

nemlig de selvstændige.  

Det er bemærkelsesværdigt, at der blandt de pendlende tilflyttere er 22%, der 

angiver, at også deres samboende partner har arbejde uden for Samsø. Der er tilmed 

ingen af hverken respondenterne eller deres partnere, der kan klare 

arbejdsopgaverne uden at forlade øen, om end det ’kun’ er 17%, der pendler mindst 

fire gange om ugen. Den resterende primære gruppe pendler min. 1 gang om 

måneden og max. 3 gange om ugen.  

Hvad der er endnu mere bemærkelsesværdigt for de tilflyttende pendlere er, at ikke 

en eneste er flyttet til Samsø af jobrelaterede årsager. Flest er flyttet pga. et ønske 
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om forandring (33%), mens mange også er flyttet for at være tættere på en partner, 

der allerede var bosat på øen. Det er derfor heller ikke overraskende, når man 

spørger om forhold, der han have betydning for om pendlerne vælger at forblive 

bosiddende på Samsø, at det er af størst væsentlighed for denne gruppe, at der sker 

ændringer på transportområdet (88%). Langt mindre betydningsfuldt er jobmarkedet, 

hvor ’kun’ 33% angiver, at det har betydning for deres fremtid på Samsø. Der er med 

andre ord blandt de tilflyttende pendlere kun ganske få, for hvem det samske 

jobmarked har betydning 

Fraflytterne: Det er ikke muligt at isolere de respondenter, der selv har pendlet fra 

dem, hvis samboende partner har gjort det. Derfor er der en risiko for, at nogle af de 

respondenter, der i det følgende betegnes som pendlere, der i virkeligheden ikke er 

det. Derfor vil denne gruppe ikke blive behandlet særskilt.  

 

9.2. Selvstændige 

For både tilflytternes og fraflytternes vedkommende angav en gruppe af 

respondenterne, at de var selvstændige. For tilflytternes vedkommende drejede det 

sig om hver tiende respondent, for fraflytternes vedkommende angav kun hver 

tyvende, at de var selvstændige på fraflytningstidspunktet. Begge gruppers 

besvarelser adskiller sig på flere måder fra den øvrige gruppe af respondenter, 

hvilket vi skal se nærmere på i det følgende.  

De selvstændige er interessante, fordi de i modsætning til lønmodtagerne, 

pensionisterne m.v. i høj grad er afhængige af at kunne skabe deres egen 

arbejdsplads/indtjeningsmulighed på Samsø, og fordi de som gruppe potentielt set 

kan trække nye arbejdspladser til øen.  

Tilflytterne: De selvstændige i tilflyttergruppen er generelt ældre end den 

gennemsnitlige respondent (halvdelen er over 50 år), der er en overvægt af mænd i 

gruppen (70%), de fleste bor sammen med deres partner (90%), kun få (20%) har 

hjemmeboende børn, til gengæld har mange en videregående uddannelse (40%), og 

kun 10% har ikke uddannet sig videre end gymnasieniveau. Halvdelen af gruppen 

tjener i samlet husstandsindkomst kr. 200.000-399.000, resten derover.  

Hvad der i særdeleshed adskiller den selvstændige tilflytter fra den gennemsnitlige 

respondent er det faktum, at hele 70% arbejder andetsteds end Samsø. Af disse 70% 

er det endog 40% der pendler 1-3 gange om ugen og endvidere 40%, der forlader 

Samsø i arbejdsrelateret sammenhæng 1-3 gange om måneden.  

Der er med andre ord mange pendlere i gruppen af selvstædige tilflyttere, hvilket gør 

det særligt relevant at se på grundene bag tilflytningen og tilfredsheden med at være 

bosat på Samsø.  

Det viser sig, at ikke en eneste selvstændig blandt tilflytterne har angivet 

jobrelaterede årsager som den primære årsag til flytningen. Til gengæld vægter 
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livstilsrelaterede årsager særdeles højt: naturen, nærheden, trygheden og 

muligheden for at skabe forandring i livet. Halvdelen af respondenterne i denne 

gruppe angiver, at de netop er flyttet til Samsø på baggrund af et generelt ønske om 

forandring, mens flere er flyttet pga. en partner, der allerede var bosat på øen.  

Adspurgt om deres generelle tilfredshed med at bo på Samsø, er de tilflyttende 

selvstændige samlet set tilfredse med deres bosætning og har følt sig vel modtaget 

på øen. Hvis man beder gruppen uddybe deres tilfredshed med bosætningen, så er 

det kendetegnende, at boligpriser, sociale relationer, naturen og 

indkøbsmulighederne generelt vækker tilfredshed. På alle disse parametre er der stor 

lighed med de øvrige tilflyttere.  

Til gengæld er utilfredsheden med transportmuligheder til og fra Samsø samt internt 

på øen mærkbart højere. Det er også tydeligt, at det har større betydning for gruppen 

af selvstændige, at der sker ædringer på færgeområdet end for de øvrige 

respondenter. Dette udsagn hænger sandsynligvis sammen med det faktum, at der 

er så stor en del af gruppen, der pendler på et jævnligt basis.  

Adspurgt om en ændring af jobmulighederne på Samsø kan have betydning for de 

selvstændiges lyst til at forblive på Samsø, så svarer flere end gennemsnittet, at det 

ikke er af stor betydning. Tilsyneladende er det dermed ikke intentionen for de 

selvstændige at opgive deres selvstændige virksomhed eller forsøge i højere grad at 

komme ind på det samske marked – til trods for det pendleri, som virksomheden 

medfører for mange.  

Fraflytterne: De fraflyttere, der var selvstændige på fraflytningstidspunktet afviger en 

del fra de selvstændige tilflyttere. De er noget yngre, mellem 45 og 60 år, lidt færre er 

gifte/samboende (67%), lidt flere har hjemmeboende børn (33%).  

Deres indkomst er spredt over et større område fra den helt lave husstandsindkomst 

til den højeste kategori med et gennemsnit omkring kr. 400.000-599.000. Kun et fåtal 

af de selvstændige fraflyttere havde pendlere i husstanden (17%) og det er i 

særdeleshed her, at forskellen til gruppen af selvstændige tilflyttere med et meget 

højt antal pendlere er højest.  

Da det kun er en meget lille del af den samlede gruppe respondenter blandt 

fraflytterne, der har angivet at være selvstændige (5%) er gruppen af respondenter 

for lille til nogen egentlig generalisering, da der kun er tale om 6 individer, i 

modsætning til gruppen af tilflyttere, hvor der er 10%, der var selvstændige både ved 

ankomsten til Samsø og på svartidspunktet.. Da det samtidig kun er 17% af denne 

gruppe, dvs. 1 enkelt person, der stadig er selvstændig i dag, bliver det endnu 

sværere at anskue gruppen som et samlet hele, om hvem det er hensigtsmæssigt at 

generalisere. Derfor skal der ikke siges yderligere om denne gruppe, der henvises til 

rapporten over selvstændige fraflyttere, der kan rekvireres ved forspørgsel.  

Delkonklusion: Det kan forekomme noget overraskende, at der er så mange i 

gruppen af tilflyttende selvstændige, der har arbejdsplads uden for Samsø. Det er 

dog samtidig bemærkelsesværdigt, at det tilsyneladende ikke har stor betydning for 

denne gruppe, om der sker ændringer i jobmarkedet på Samsø.  



 
 

53 
 

Flytteanalyse Samsø 2009-2012       

Det er med andre ord tilsyneladende ikke er af nødvendighed, at en stor del af 

gruppen vælger at være bosat på Samsø, men arbejde andetsteds. Det underbygger 

konklusionen, at hovedparten af de selvstændige tilflyttere angiver, at de bor på 

Samsø af livstilsbetingede årsager. Det er derfor heller ikke overraskende, at det er 

helt afgørende betydning for gruppen, at der arbejdes på at fremme bedre 

muligheder for pendlerne i forbindelse med færgeforbindelserne.  

 

9.3. Børnefamilierne 

Børnefamilierne (her defineret ved de respondenter, der har angivet at have 

hjemmeboende børn, hvad enten de er enlige forældre eller samboende) er en 

interessant gruppe, da forældrene for det første ofte i udgangspunktet tilhører en 

aldersgruppe i kontakt med arbejdsmarkedet, og for det andet, fordi familierne er 

berørte af faktorer, der vedrører uddannelsessystemet og forholdene for børn på 

Samsø i det hele taget.  

Børnefamilierne er også en gruppe, der kan bidrage til at øge antallet af fødsler på 

Samsø og dermed på mere end en måde medvirke til at højne befolkningstallet på 

Samsø. Det er derfor interessant at se nærmere på børnefamiliernes oplevelser og 

holdninger på flere niveauer.  

Hvis man isolerer gruppen af respondenter med hjemmeboende børn på 

fraflytningstidspunktet, viser denne gruppe sig på mange måder at adskille sig fra den 

samlede gruppe respondenter. 

Tilflytterne: Den typiske respondent, hvad angår de tilflyttende børnefamilier, er en 

kvinde (61%) med en lang eller mellemlang videregående uddannelse (57%), der 

arbejder som lønmodtager (35% offentligt ansatte, 22% privat). Hun er sandsynligvis 

samboende med sin partner (61%) og havde også på tilflytningstidspunktet et eller 

flere hjemmeboende børn (100%). Hvad angår den samlede mængde af 

respondenter kan det tilføjes, at aldersfordeling spænder bredt mellem 25 og 65 år, 

med en koncentration i alderen 30-39 (43%). Hvad angår den samlede 

husstandsindkomst tjener 9% under kr. 200.000, mens 39% tjener mellem kr. 

200.000 og 399.000.  

Det er ikke blandt børnefamilierne, at man skal finde de fleste selvstændigt 

beskæftigede, her er kun 4% selvstændige. Til gengæld er det 30%, der er uden 

beskæftigelse. 38% har en eller flere personer i husstanden, der har arbejde uden for 

Samsø, men det er 57% af denne gruppe, der ikke finder det nødvendigt at pendle, 

ligesom det heller ikke fremgår af svarene, om der er tale om fuld- eller 

deltidsbeskæftigelse.  

Hvad angår årsagerne til tilflytningen angiver respondenterne i gruppen af 

børnefamilier, at den væsentligste årsag for mange har været jobrelateret (samlet set 

35%). 22% angiver, at de er flyttet pga. et generelt behov for forandring, mens 13% 

har valgt at flytte til Samsø, fordi Samsø er et godt sted for deres børn at vokse op. 
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Når gruppen bliver bedt om at udpege mere end en årsag til flytningen er det hele 

78% der peger på Samsø som et godt sted for børn, 74% påpeger den smukke natur, 

mens 57% fremhæver nærheden og trygheden. 52% påpeger også et generelt behov 

for forandring som en medvirkende årsag.  

Når man spørger de tilflyttende børnefamilier, hvad de ser som de bedste og værste 

ting ved at bo på Samsø, og om hvor tilfredse de er med forholdene på øen, så er der 

ligheder med de fleste andre grupper. Børnefamilierne er også generelt set glade for 

naturen og de sociale relationer på øen, ligesom de har følt sig godt modtaget i 

lokalsamfundet på arbejdspladsen og af kommunen (om end det her er en lille 

femtedel, der ikke har følt sig velmodtaget). 

Hvad angår uddannelse, fritid og institutioner er der delte holdninger i gruppen af 

respondenter. Dagpleje, børnehave, fritidsordning og privat skolegang giver ikke 

nogen særlig anledning til utilfredshed, mens næsten halvdelen af dem, for hvem 

spørgsmålet er relevant ikke finder folkeskolen tilfredsstillende.  

Endnu værre er utilfredsheden med mulighederne for ungdomsuddannelser, hvor 

over halvdelen af respondenterne udtrykker utilfredshed. Så til trods for at hele 83% 

af de tilflyttende respondenter i gruppen af børnefamilier er af den overbevisning, at 

Samsø er attraktiv for børnefamilier, så er kravet om forandringer på 

uddannelsesfronten store. 58% mener, at har betydning for deres fremtidige ophold 

på Samsø, hvis unge får mulighed for at forblive hjemmeboende under 

ungdomsuddannelse, mens det samme er tilfældet for 35%, hvad angår ændringer 

på uddannelsesområdet overordnet set.  

Arbejdsmarkedet har tilsyneladende budt på store skuffelser for mange af de 

tilflyttende børnefamilier: kun 17% er tilfredse med jobmulighederne på Samsø, mens 

30% ikke har følt deres forventninger indfriet.  

Derfor er det måske ikke overraskende, om end alligevel voldsomt, at hele 97% 

vurderer, at ændrede eller forbedrede jobmuligheder vil have betydning for, om de 

vælger at blive på Samsø. Det er også størsteparten af gruppen, der vurderer, at 

bedre transportmuligheder til og fra øen (71%) og/eller en direkte rute til Aarhus 

(64%) kan have direkte effekt på deres fortsatte lyst til livet som øboere.  

Fraflytterne: Den typiske respondent inden for de fraflyttende børnefamilier er en 

kvinde (59%) mellem 35 og 49 år (69%), der på svartidspunktet stadig havde 

hjemmeboende børn. Respondenterne i gruppen af fraflyttede børnefamilier har 

typisk en høj husstandsindkomst, hvilket kan hænge sammen med, at de ofte bor 

sammen med en partner (75%) og desuden generelt set har mellemlange eller lange 

videregående uddannelser (69%).  

Det er kun ganske få af respondenterne i denne gruppe, der på 

fraflytningstidspunktet stod uden beskæftigelse (6%), mens næsten tre ud af fire var 

enten privat (44%) eller offentligt (28%) ansat. I 63% af husstandene blev der på intet 

tidspunkt i løbet af bosættelsen pendlet. Langt over halvdelen (63%) af de 
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fraflyttende børnefamilier har boet på Samsø i 5 år eller derunder - et tal, der ligger 

noget lavere den gennemsnitlige fraflytter.   

Mens de fraflyttende børnefamilier ligesom de andre respondenter generelt set har 

været glade for modtagelsen, de sociale relationer og forholdene for børn på øen, så 

er det endnu en gang i forbindelse med transport og jobmuligheder, at der bliver 

påpeget udfordringer. Og her er de fraflyttende børnefamilier endda mere negativt 

indstillede end gennemsnittet. O% af respondenterne i denne gruppe mener, at man 

på Samsø har gode muligheder for at finde et job, mens 67% er ’helt uenige’. Det er 

også kun 13%, der mener, at erhvervslivet har gode vilkår på Samsø.  

I lyset heraf giver det mening, at 89% af respondenterne angiver jobrelaterede 

årsager som medvirkende årsag til deres beslutning om at forlade Samsø. Til trods 

for, at kun 6% stod uden arbejde på fraflytningstidspunktet, må der have været 

vægtige jobrelaterede grunde til at skifte bopæl, hvad enten årsagerne drejede sig 

om mangel på udfordringer, løn, ægtefællens muligheder for beskæftigelse eller 

andet, som ikke tydeligt fremgår af denne analyse. 

Dog havde situationen muligvis været en anden, såfremt mulighederne for at komme 

til andre dele af landet havde været bedre: 78% angiver, at bedre og hurtigere 

færgeforbindelser kunne have haft betydning for beslutningen om at forlade Samsø, 

mens 74% giver tilsvarende tilkendegivelser i forbindelse med en direkte forbindelse 

til Aarhus. Lidt færre (63%) angiver, at det kunne have haft betydning, hvis der havde 

været flere eller bedre jobmuligheder internt på Samsø. 

Som vi har set gentagne gange før, er færgeforbindelserne af større betydning end 

jobmulighederne på Samsø, selvom begge dele vægtes højt. Det er derudover 

næsten lige så mange, 52% af de fraflyttede børnefamilier, der potentielt set havde 

genovervejet deres beslutning, hvis der havde været mulighed for, at børn kunne 

forblive hjemmeboende under ungdomsuddannelse.  

Delkonklusion: Det er tydeligt, at selvom jobmulighederne har været af betydning, 

så har det også været væsentligt for børnefamilierne at flytte til et sted med nære 

relationer, smuk natur og gode forhold for børn.  

For tilflytternes vedkommende har jobmarkedet budt på store skuffelser og 

utilfredshed, hvilket muligvis hænger sammen med, at en stor gruppe står uden 

beskæftigelse. Hvis ikke jobmarkedet for fremtiden byder på bedre muligheder for 

denne gruppe, vil mange sandsynligvis overveje at flytte fra Samsø igen.  

Selvom langt flere af respondenterne i gruppen af fraflyttede børnefamilier var 

beskæftigede deler gruppen det negative syn på arbejdsmarkedet. For begge 

grupper har forbedrede transportmuligheder til og fra Samsø også stor betydning.  

En ikke uvæsentlig faktor for børnefamilierne er naturligvis uddannelsessystemet, 

hvor både fraflyttere og tilflyttere gennem deres svar i spørgeskemaerne 

understreger, at det har stor betydning, om unge har mulighed for at forblive 

hjemmeboende under ungdomsuddannelse.  
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Det er også bemærkelsesværdigt, at det så tydeligt fremgår, at der sammenlignet 

med andre børneinstitutioner, inden for folkeskoleområdet er utilfredshed. Det er ikke 

muligt at udpege årsagerne til utilfredsheden, men det kunne være interessant at 

undersøge dette område nærmere, da det tydeligvis har betydning for 

børnefamilierne på Samsø. 

 

10. Kommentarer 

En lang række af respondenterne i både til- og fraflytningsundersøgelsen har benyttet 

sig af muligheden for at knytte kommentarer til spørgeskemaet generelt og/eller de 

enkelte spørgsmål. Til en lang række af spørgsmålene i begge undersøgelser var der 

mulighed for at knytte kommentarer. Ligeledes fik tilflytterne mulighed for at svare på 

to åbne spørgsmål om det bedste og det værste ved at bo på Samsø. Den mulighed 

fik respondenterne i fraflytningsundersøgelsen ikke.  

Til trods for, at mange af kommentarerne knytter sig til specifikke spørgsmål, så er de 

alligevel ofte af så generel karakter, at det er mere hensigtsmæssigt at fremstille dem 

i samlet form, opdelt i kategorier. Enkelte steder er visse af kommentarerne blevet 

anvendt i den ovenstående, statistiske analyse.   

10.1. Det bedste og værste ved Samsø 

Tilflytterne blev bedt om at nævne det bedste og det værste ved at bo på Samsø. 

Samtlige kommentarer kan ses i bilagene, men i det følgende har vi valgt at se på, 

hvilke områder svarene særligt centrerer sig om.  

Hvad angår de positive oplevelser hører følgende emner blandt de mest populære:  

Natur:   natur, lys, luft, hav, vand, smuk, nævnt i alt 88 gange 

Stemning:  stilhed, ro, fred, stress (mangel på samme), tid, tryghed 

nævnt 70 gange 

Det sociale:  nærhed, familie, venner, netværk, børn, social, nærvær 

nævnt 37 gange 

Fritid:   aktiv, løb, golf, kultur, forening, kreativ nævnt 9 gange 

Det som tilflytterne, når de skal bruge egne ord, fremhæver som det positive ved livet 

på Samsø er i høj grad det livstilsbetingede. Der bliver sat stor pris på 

naturoplevelser, på et aktivt liv, at kunne skrue ned på tempoet og være i nære 

sociale relationer, hvad enten det drejer sig om familie, venner eller andre samsinger.  

Hvad angår de negative oplevelser, var der også en række populære emner:  

 Transport:  transport, færge, dyr (i forbindelse med færge og 1 

   transport), bus, pendle nævnt i alt 41 gange 
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Det offentlige:  kommune, offentlig, læge, syg nævnt 16 gange 

Arbejde:   arbejde og job nævnt 13 gange  

Det sociale:  sladder, lokalsamfund, smålighed, familiekarteller nævnt i 

alt 12 gange 

Transportmulighederne fylder meget i de negative oplevelser hos tilflytterne, når de 

bliver bedt om at fremhæve det negative ved at bo på Samsø med egne ord. 

Dernæst er det tydeligt, at mange opfatter både de kommunale tilbud og 

mulighederne på arbejdsmarkedet som udfordrende. En mindre gruppe vælger også 

at fremhæve de negative konsekvenser det socialt kan have at bo i et afgrænset 

lokalsamfundet, hvor særligt sladderen giver problemer eller irritation.  

 

10.2. Øvrige kommentarer 

I bilagene på de følgende sider har vi samlet kommentarerne fra de spørgsmål, der 

drejer sig om grunde til til- og fraflytning, tilfredshed med bosætning m.v. Enkelte 

kommentarer er blevet taget ud, primært kommentarer, der har drejet sig om 

vanskeligheder ved at forstå spørgsmålet, gentagelser og lign. Alle kommentarer, der 

udtrykker en holdning, en uddybning eller lignende er blevet taget med.  

Fraflytterne: Det virker hensigtsmæssigt at dele kommentarerne i to grupperinger: 

for det første de kommentarer, der drejer sig om emner, det ikke har været 

fyldestgørende muligt at besvare i de forskellige svarkategorier. Eksempelvis nævner 

flere af fraflytterne, at den primære grund til deres flytning har været en ændring i 

deres civilstand. Flere andre skriver, at de er flyttet pga. børn og unge med særlige 

behov, der ikke har kunnet få den nødvendige hjælp. En tredje gruppe nævner, at 

Samsø ikke har levet op til deres forventninger som ’grøn ø’, men at de til gengæld 

har mødt forurenet drikkevand og har savnet økologiske, lokale produkter. Sidst men 

ikke mindst nævner flere, at de har haft vanskeligt ved at trænge igennem hos 

lokalbefolkningen og ikke har følt sig godt modtaget eller har følt sig ensomme på 

Samsø.  

Størsteparten af kommentarerne omhandler dog emner, som det har været muligt at 

berøre i de enkelte spørgsmål, men hvor respondenten enten har haft behov for at 

uddybe eller understrege væsentligheden af emnet. Her transportforholdene til og fra 

øen det helt store tema.  For dyr, for besværlig, for lang transporttid går igen sammen 

med ønsker om broforbindelser og en direkte færge mellem Aarhus og Samsø. Det 

er bemærkelsesværdigt, at så mange har følt behov for at uddybe netop dette emne, 

der, som det fremgår af den øvrige rapport, blev berørt i forbindelse med en lang 

række af spørgsmålene. Det understreger betydningen af emnet for respondenterne.  

Tilflytterne: Også tilflytterne understreger ofte i kommentarerne er af stor betydning 

for deres trivsel på øen. Det drejer sig både om transporten til og fra øen men også 

den offentlige bustransport, der nævnes flere gange. Ligeledes er det tydeligvis af 
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betydning for tilflytterne, at de ikke føler at familie og venner har mulighed for at 

besøge Samsø til en rimelig pris. Tilflytterne nævner generelt set også jobsituationen 

oftere end fraflytterne med kommentarer der særligt omhandler lønniveau, at det kan 

være vanskeligt at få foden indenfor, at man vælger at ansætte medarbejdere 

udenøs fra.  

  

11. BILAG 

11.1. Det bedste og det værste ved Samsø (tilflytterne) 

Det bedste ved at bo på Samsø Det værste ved at bo på Samsø 

-Fred ro (det meste af året) naturen og øens 

produkter 

-At folk her ikke er ligeglade med hinanden, / 

Naturen 

-Job, familie og naturen 

-Roen og naturen 

-Naturen 

-Natur 

-Fred og ro. Ingen stress 

-Tempoet er skruet ned og man hilser på hinanden 

på gaden, også selvom man ikke kender hinanden. 

/ Initiativ; man sidder ikke og venter på at "det 

offentlige" skal gøre alt. Hvis man vil have noget til 

at ske, så finder man nogle folk og får det til at ske. 

-Naturen, nærheden, og freden. Ønsker man bulder 

og fest i gaden, så kan man sagtens finde stedet, 

hvis man er opsat derpå. 

-Naturen, at beboerne interesserer sig for hinanden 

og den helt unikke ro og stilhed, samt den rene luft 

-Naturen / tryghed / sammenhold 

-Fred og ro / Den samske venlighed 

-Naturen, gode venner og freden 

-Der er ro og fred og man kommer hinanden ved.    

-Jeg føler mig sikker og tryg her. Og naturen er 

fantastisk! 

-Naturen og nærhed samt det folkelige foreningsliv. 

Dertil kommer udfordringerne omkring 

forandringens nødvendighed og at den enkeltes 

indsats afspejles 

-Naturen og venlige mennesker 

-Den smukke natur, ro, stilhed, den stjerneklare 

nattehimmel, altsammen medvirkende til mindre 

stress og mere livskvalitet. 

-Naturen :) 

-1. Har fået VerdensBedsteJob / 2. En smuk og 

alsidig natur / 3. kajak, fisketure, vandreture, løb, 

-sladder 

-Manglende gadebelysning om natten 

-Jobsituationen 

-Lokalt sladder:( 

-Det et besværligt,hvis man bliver syg og skal 

indlægges eller gå til behandling. 

-Folk taler ikke til nye menesker slet ikke dem der 

ikke arbejder på øen, de taler derimod meget om 

dem 

-Det begrænsede udbud af sportshold for især 

yngre kvinder, forudsaget af manglen på 

mennesker i 20-30 års alderen. Og de begrænsede 

muligheder for at komme til fastlandet og dyrke 

holddport. / At færgen til Sjælland går så sjældent 

og passer så dårligt med togene! 

-Intet værre end det øvrige Danmark 

-Manglende indkøbsmuligheder, for ringe 

vareudbud i de bestående forretninger 

-dårlig flow i offentlig trafik på øen. For langt mellem 

busafgange. Bussen er ikke tilpasset færgetider. / 

Arbejdsløshed... 

-En enkelt galsindet nabo kan være meget 

ubehagelig 

-Kommunalt bureaukrati, der spænder ben for sig 

selv og er alt for bekostelig for øen. Den offentlige 

sektor bør fylde mindre. Der er for mange ansat på 

bl.a. rådhuset - procentvis set i forhold til 

indbyggertallet og sammenlignet med andre 

lignende kommuner... 

-Den lange færgetur til Sjælland, jeg har det meste 

af min familie på Sjælland. 

-millitærfly 

-Hvis man bliver ekskluderet af lokalsamfundet. 

-Manglende evner og visioner hos lokale politikere 

-Det har jeg ikke helt rede på endnu, men det 

kommer nok! 
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cykle og m. m. (kan blive ved) / 4. er blev modtaget 

godt af folk, specielt når jeg har fortalt at jeg er 

nytilflytter så kommer det store smil frem og det 

luner. Jeg føler mig som en del af øen , 

lokalsamfundet. Naturen. 

-At vi er kommet hjem og bo, så bedsteforældrene 

kan være med i opvæksten af mit barn. Jeg har 

altid hørt til her på øen. Har været bortrejst for at 

tage uddannelse og nye arbejdsudfordringer. 

vandet, naturen og roen 

-Menneskene herove. at det er et lille lokalsamfund. 

her er smukt. livlig om sommeren, roligt om vinteren 

-Boligpriserne, naturen, sociale relationer 

-Friheden til at være kreativ og åben:-) 

-Mit arbejde, venner/familie og naturen 

-Arbejdet, familien, huset 

-Mit hjem, naturen og den store landsby som øen 

er! 

-Natur og gode relationer 

-Golfbanen 

-Naturen og den lave kriminalitet / fred og ro. 

-Her er højt til loftet. 

-Nærhed, mulighed for nære sociale relationer, 

generel venlighed blandt samsinger. 

Ekstraordinære naturoplevelser. Ro og stilhed. 

Nære netværk: Der er en flad struktur, så høj såvel 

som lav i reglen er i øjenhøjde. Tid til fordybelse. 

-Stilheden, roen, naturen, manglen på trafik og uro, 

ingen højhuse, naturen igen.....og de få men 

supergode økologiske grøntsagsdyrkere..... 

der er plads til store tanker i et lille samfund 

-Hjælpsomme og åbne mennesker, fred og smuk 

natur 

-Naturen og at tingene er tæt på 

-Naturen 

-Tilknytningen og relationer til mennesker 

-Der er fred og ro. 

-At jeg er opvokset her og derfor flyttet tilbage og at 

-Jeg har min familie her 

-En dejlig natur 

-Roen, Naturen, Stilheden - et godt sted at vokse 

op for mine kommende børn. At være kommet 

"Hjem" efter endt uddannelse på fastlandet, tættere 

på min familie igen. 

-Roen og den gode natur 

-Familie. Naboer. Natur. Aktiviteter. Kulturelle tiltag. 

-Den friske luft, havet og naturen. 

-En kajaktur på havet kl. 4.00 / en morgen mens 

solen står op. 

-At man kan være sig selv 

-job situationen !! 

-Jeg elsker at bo på Samsø og har boet her i 2 år. 

Så jeg kan ikke svare på ovennævnte 

-Ikke noget 

-At hvis man skal noget på fastlandet, så kræver 

det planlægning. Det var nemmere bare at køre til 

noget da jeg boede i Jylland, for man skulle ikke 

tænke på at kunne komme hjem igen. 

-kommunen 

-sværtat finde arbejde. At der er meget aftalt spil 

m.h.t. jobs.familie og venner bliver ansat til jobs der 

ikke bliver slået op eller som de ikke er 

kvalificerede til.at det er svært at få foden indenfor 

jobsmæssigt.at tavshedspligten halter blandt 

sundhedspersonale og falckfolk 

-Færgeforbindelserne ISÆR mod øst, prisniveau 

ISÆR for ikke fastboende 

-Lyset slukker kl. 22:50, lige inden den sidste færge 

med gæster, ikke noget særligt godt indtryk og 

sende... 

-ingen 

-Transporten til og fra øen 

-Busserne 

-Manglen på job, arbejdspladser. 

-Transport for dyr for familie / for få afgange til 

sjælland 

-Transporten 

-for dyr transport for besøgende  fra fastlandet,  for 

dårlig lægebetjening,  manglende færge til århus 

-Sladder. 

-Socialt armod. Stivnede erhvervsstrukturer. 

Sladder og effektuering af visse dele af Janteloven 

samt nepotisme. Visse dele af offentlige 

administration bærer præg af at være indspist - det 

er svært at komme igennem med ændringer og 

italesætte visse problematikker. Derudover de 

typiske svagheder ved at være et lille lokalsamfund: 

Få økonomiske ressourcer, stagnation i tilflytning, 

få investeringer og dermed få arbejdspladser. 

-At man ikke bliver taget i brug, når man kommer 

med fine eksamenspapirer, masser af erfaring og 

lyst til at bruge det hele her. At byrådet hænger fast 

i en forældet vækstpolitik og ikke kan se, at der skal 

helt andre midler til at promovere øen. At Samsø 

ikke lever op til image som grøn ø (det vil sige: har 

dårligt - forurenet - drikkevand - og hælder 

kemikalier i fødevarerne.) 

ingen infrastruktur på øen eller til fastlandet 
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-Søde mennesker og masser af frisk luft. 

-Roen og den smukke natur 

-Natur,stilhed,tryghed og at min datter bor her. 

-Ringe trafik, smuk natur 

-Den mentale fred og den smukke natur 

-Natur og vores liv her. 

-Tæt på natur og hav, sjældent kø på veje, trygt 

-Gode forhold for mine børn, den smukke natur, 

roen og vores dejlige hus. 

-Fred om vinteren 

-Golfbanen,den dejlige natur,,fred og ro, ingen 

bilkøer,forskellen mellem den stille vinter og 

turistsæsonen hvor vi kan glæde os over de mange 

gode tilbud og spisesteder. 

-forandringen fra storby 

-golfbanen 

-naturen / tryg opvækst for børn  / mange visionære 

mennesker 

at være tæt på den nære familie 

-Roen - naturen - venner og familie - sociale 

relationer - generelt er mennesker åbne og 

hjælpsomme og jeg føler mig godt modtaget ... 

-Manglen på STRESS. 

-Naturen og at der sker mange aktiviteter om 

sommeren og at der er kort afstand til alting. / Også 

at jeg identificerer mig med Samsø som energi ø - 

det image betyder noget for mig 

-Naturen og roen 

-Levende samfund med virkelyst og muligheder og 

en spændende fremtid. 

-At vi som familie kan leve det liv, og med de 

værdier vi finder vigtige - tid, nærvær, og 

muligheder. 

-Det nære og overskuelige samfund, som giver 

mulighed for samfundsmæssige, sociale og 

personlige eksperimenter. Den helt fantastiske 

natur året rundt. At familie og venner gerne vil 

besøge os og bliver i flere dage. 

-Man fik en varm velkomst (fra kommunen). Natur 

er fantastik ! 

-Ro 

-Fred og ro! 

-Det bedste ved at bo på Samsø er at man hurtig 

kommer ind i lokalsamfundet og bliver modtaget 

godt af øens beboere. Som ung familie bliver man 

mødt med åbne arme af mange. 

-Alle de dejlige og hjælpsomme mennesker der bor 

her :o) 

-skøn natur 

-Dårlige muligheder for at finde arbejde. Mange 

ting, jeg skal bruge, som jeg ikke kan købe her. 

Lang transport til KBH 

-Sladder 

-for lang sejltid og for dyre biletter 

-Man vælge sine skandaler med omhu 

-Frygten for at blive nødt til at fraflytte øen igen pga. 

af mangel på mulighed for at pendle. 

-ingen uddannelses muligheder for børnene efter 

10- klasse 

-der er helt øde om vinteren 

-Usikkerheden omkring færgedriften, teletaxa 

ordningens nedskæring. 

-har ingen dårlige oplevelser 

-Ingenting 

-Lokalsamfundets vilje til forandring. For meget 

øffen i krogene. 

-Lokalsamfundets fnidder. 

-De offentlige transportmuligheder for os uden bil 

-Manglende relevant/interessant arbejde til min 

kæreste og/eller fornuftige transportmuligheder for 

pendling til relevant job for ham i Aarhus. 

-At være langt fra familie og venner i resten af 

landet, med dyr færgetransport som mellemled 

venstre og konservatives store andel i 

kommunalbestyrelsen. 

-Ingen svømmehal 

-Offentlig transport når egen bil er på værksted 

kan ikke umiddelbart finde noget 

dyr transport til og fra for besøgende og beboere, 

manglende nem pendling til Århus 

-At de fremtidige jobmuligheder ikke pt ser for gode 

ud. 

-For mange turister om sommeren 

-jeg kan ikke komme i tanke om noget udover den 

dårlige forbindelse til Sjælland, specielt hvis jeg 

skal med toget til København, der er for få afgange. 

-"lokalsnakken" 

-færgen,kanhave 

-fugtig bolig / vanskelige jobmuligheder / manglen 

på bæredygtige fællesskaber 

-At bo ved siden af et firma der støjmæssigt ikke 

tager hensyn. De utallige støjende og store 

landbrugsmaskiner. -At bustrafikken ikke i særlig 

grad passer til færgeankomst/afgang. Det giver 

jævnligt mig og mine gæster problemer. At de 

lokale håndværkere generelt har vist sig at udføre 

dårligt arbejde, eller prøve på at snyde (det være 

sig tømrer, entreprenør, blikkenslager og 
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-Det bedste ved at bo på Samsø er trygheden, 

overskueligheden og de gode relationer, som altid 

er tæt på. 

-At jeg føler mig hjemme 

-Naturen og roen 

-Det kan jeg ikk e pinde ud! 

-Elsker min familie og venner, Samt en dejlige ro 

der er her. :-) 

-Min kone / Natur / Stilheden og roen 

-Roen, nærvær, natur, tiden 

-Mulighederne for sociale relationer. / Mulighederne 

for at være tæt på naturen. / Som det er nu er 

Samsø et godt sted at blive ældre dels på grund af 

det sociale netværk samt dels gode muligheder for 

kommunal hjælp/støtte. 

-Trygheden og nærheden man kan give sine børn 

-Naturen og mine udvalgte venner. 

-tætte sociale relationer - gode 

bosætningsmuligheder - dejlig natur 

-Naturen 

-Lyset, roen og naturen 

-Huslejen 

-ja det spørger jeg også mig selv om, havde en 

forventning inde jeg kom hertil og syntes ikke rigtigt 

at forventningen er indfriet...men her er da smukt. 

-Det gode liv! 

-Trygheden i lokalsamfundet, naturen, det gode liv 

uden stress og jag. 

elektriker), det medfører at jeg har fravalgt 

adskillige firmaer til at udføre arbejde for mig. 

-Den elendige offentlige transport ... 

-Transporten og komforden med Kanhave. 

-At der tgaer 4-5  timer at komme til københavn. / 

At folk er lidt lukkede og ikke bare åbner dørene 

-Begrænsningerne om vinteren. Både herovre, men 

også færre færgeafgange. 

-Mærkelige mennesker, der gør Samsø skade 

-At øen har en tendens til at ville holde fast i det 

gamle, at man ikke forholder sig konstruktivt til de 

forandringer som samfundet gennemgår. Øen kan 

ikke fastholde sin position som landbrugssamfund. 

Som tilflytter får man tit i hovedet at man bare kan 

flytte, hvis man ikke kan lide lugten. At man fra 

nogle lokal politikere ikke tager den demografiske 

udvikling alvorligt og søger at tiltrækker socialt 

stærke tilflyttere, der kan betalte skat her, men 

måske arbejde i Århus. At man nogle gange er 

noget lukket og afvisende over for nye ideer. 

Inkompetente lokal politikere! 

-At det er så svært at finde fast arbejde og 

ansættelse, selv om jeg har tilbudt mig flere steder, 

hvor jeg kan se og har fået tilkendegivelser på, at 

mine kompetencer ville kunne være med til at højne 

den professionelle indsats til trængende borgere og 

at det ikke ville koste ekstra. 

-Ingen arbejde,ingen netværk. 

-den kollektive trafik, færgerne 

-Familiekarteller 

-Det er meget stille ude i landsbyerne; man savner 

naboer og "folk på gaden". 

-Den meget lange transporttid til sjælland, der er 

ekstra lang med små børn! / Og så mangler her 

virkelig en svømmehal ;) 

-ingen arbejde 

-Sløsethed, uprofessionalisme og manglende 

ansvarlighed i diverse monopole erhverv (erhverv 

uden konkurrence og opsyn). 

-At jeg er langt fra min familie 

-Kolby Kås - Kalundborg (frekvens og tidsforbrug) 

-ved ikke- synes ikke, der er noget, der er slemt. 

Måske lige undtaget kommunens elendige 

økonomi! 

-Indkøbs mulighederne og folkeskolen. 

-Begrænsningen i transport mulighed / Job 

vanskeligheder 

-Det er for dyrt for famile og venner at komme på 

besøg. 
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-De manglende visioner, det fuldstændigt 

manglende samarbejde indenfor det 

kommunalpolitiske, snæversynetheden, det 

manglende mod til at prøve noget nyt. / Den 

manglende erkendelse af, at øens eneste mulighed 

for redning, er øget skatteindtægter og at disse kun 

kommer via øgede bosætning. 

-Dårlige muligheder ( på grund af ringe færgefart ) 

for at besøge og få besøg ( på en dag ) af venner 

og familie på især Sjælland.  / Dårlige 

indkøbsmuligheder. Savner i høj grad en slagter, 

bager, skobutik og boghandel. 

-Jobmulighederne hvilket også holder mange vi 

kender fra at overveje Samsø. 

-dårlige job-muligheder ift. egen uddannelse - 

afhængighed af færge-selskaber-  / mangel på 

special butikker. 

-afhængig af færgeforbindelse 

-Smålighed og sladder. / Manglen på kvalificerede 

læger og tandlæger 

-Bussens køreplan. Især mangler der afgange i.f.m. 

færge. 

-at der ingen arbejde er at få på øen! 

-De få jobmuligheder og dårlige muligheder for 

pendling. Sidste del bliver bedre hvis den nye 

færge til Århus kommer. 

-Det tager lang tid at komme til familie på Sjælland, 

og dyrt. 

 

 

11.2. Øvrige kommentarer 

Kommentarer (fraflyttere) Kommentarer (tilflyttere) 

-Dog kun et godt sted for ressourcestærke børn fra 

velfungerende familier og uden særlige behov i 

øvrigt. Jeg ville ikke stå med et barn "med særlige 

behov" på Samsø 

-Vi var vilde med at bo på Samsø, og savner det 

meget, især naturen!! Danmarks bedste løberuter, 

fås ikke bedre 

-At det er for dyrt at bo på samsø og ingen hjælp til 

børn og unge med særlige behov 

-En gratis bro, ville gøre Samsø meget attraktiv. 

-Vi har haft Samsø med i vore fremtidsovervejelser, 

men ender formentlig med at fravælge det pga. den 

uforholdsmæssigt lange transporttid til Århus, hvor 

en stor del af vores omgangskreds samt mulige 

fremtidige jobtyper befinder sig. 

-At lønnen svarer til personlige/faglige 

kvalifikationer og ikke ift, at kommunen skal sparer. 

At kommunen vægter fagligt kompetente 

medarbejdere frem for ufaglærte eller personer 

med meget kort udd. Det vil være en god 

investering for Samsø ! 

-Jeg har søgt en del jobs på øen og også arbejdet i 

flere sammenhænge her, men har endnu ikke fået 

noget fast. Derfor må jeg nu efter tre års ihærdige 

forsøg flytte - jeg havde regnet med at blive 

pensionist her, men det kræver ti år på 

arbejdsmarkedet endnu, og det er åbenbart ikke 

muligt, da man rundt omkring ansætter folk udefra 

(en særdeles dårlig prioritering, da disse aldrig kan 

få samme tilhørsforhold og engagement i øen) 
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-Det er let at lære tilflyttere at kende, men umuligt 

at skabe kontakt til de "indfødte", kulturen er lukket 

om sig selv og byder ikke tilflyttere indenfor, eller 

betragter dem som et aktiv for øen, tværtimod. De 

meget negative udvekslinger og borgerkrige i 

Samsøposten bidrager stærkt til den dårlige 

stemning. 

-Færgen er alt for dyr for ikke – samsinger. 

-Jeg kom på kontanthjælp efter 30 år på dagpenge 

og i skiftende arbejde. Jeg søgte arbejde i hele 

landet. Men da jeg fandt en hjemmefødning fra 

Odense og vi blev enige om at flytte sammen, var 

det hendes deltidsarbejde og hendes ulyst til at 

flytte til et arbejdsmiljø der var sæsonbaseret 

(Restaurationsbranchen), der gjorde at jeg flyttede 

for at være i nærheden af hende. / Jeg holder 

meget af Samsø, men kærlighed i min alder er altså 

vigtigere end kontanthjælp i et aktiveringsprojekt på 

Samsø. 

-Min mand var heldig at få en voksenlærlingeplads 

på Øen. Jeg selv voksenuddannede mig til 

økologisk landmand og pendlede ml. Kalø og 

Samsø og mine praktiksteder rundt omkring i DK. 

Bornholm trak i os, fordi jeg stammer fra øen, og 

min mand syntes den havde mere dramatik end 

Samsø... Men vi overvejede da at blive! 

-Var noget utilfreds med kommunens hjælp da jeg 

havde besluttet mig for at flytte nærmere min 

familie i Jylland. Der var ingen hjælp at hente med 

at finde og blive visiteret til en ældrebolig. 

-"Hatten i hånden- mentaliteten" har taget overhånd 

og fortrængt den Samsøske stolthed. Genskab den 

og lad den give drivkraft til udviklingen 

-Jeg synes ikke samsø gør nok for os med særlig 

behov både på skole og fritid og ridning.  Jeg synes 

også at kommunen behandler os dårligt har selv 

prøvet det 

-Altafgørende for øget bosætning og fastholdelse af 

borgere er en hurtigrute til Århus med mulighed for 

at kunne arbejde der dagligt. 

-Samsø ligger midt i Danmark, ja, men så længe 

transporttiden til de større byer er så relativt lang, er 

det ikke et attraktivt sted at bo for akademikere 

(humanister), der ikke kan finde arbejde på selve 

øen. 

-Samsø skal passe på ikke at lide at 

storhedsvanvid - vi skal have det hele. Sørg for en 

hurtigrute til Århus kun for cykler og gående og lad 

avlerne og bilerne tage eksisterende færger. Så 

-Det jeg savner mest her er en svømmehal. Jeg er 

også ked af, at der kun er 2 daglige afgange til 

Sjælland i vinterhalvåret. 

-etablering af økologisk  / landsbyfællesskab der 

bygger på bæredygtighed indenfor: økologi, 

økonomi, verdensbillede og det sociale aspekt. 

-Den offentlige transport er en joke. Det er klart 

medvirkende til at jeg overvejer at fraflytte Samsø. 

Det er ikke skønt at cykle 10 km med en kuffert på 

slæb. Og det er nok ikke sikkert at jeg kan det når 

jeg bliver 70. 

-Vi har al familie på Sjælland, så en hurtigere og 

billigere færgerute ville betyde meget for os. Både 

for at komme oftere hjem på besøg, men også for 

at lokke familien herover oftere. 

-At folkeskolen, skulle tag sig lidt mere sammen. De 

lover guld og grønne skove når man flytter herover. 

Og Man får IKKE noget af det... Og det er noget der 

kan få mig til at flytte tilbage til fastlandet igen!!! 

-Mulighed for job er afgørende  / dermed også 

forbindelses muligheder til der hvor jobbene er 

-At sundhedsvæsnet fungerer, og man kan føle sig 

tryg ved den lægedækning / det lægefaglige niveau 

der findes på Samsø. 

-Det er et problem at det kun er min mand der kan 

få job på øen. og ringe muligheder for uddannelser 

-Undersøgte muligheder for job inden jeg flyttede, 

var til jobsamtale på øen, og fik at vide at der var et 

til mig, men det var der så ikke, da jeg flyttede 

herover... 

-På ejendomsmarkedet synes jeg det et problem, at 

bankerne/kreditforeningerne er bange for at 

godkende potentielle købere, selvom en ejerbolig 

måske er billigere end en lejebolig. 

-Færgen til Sjælland er både for sjælden og for dyr. 

/ -Elendige siddemuligheder på KANHAVE. 

-Jeg gør meget selv for at få nye relationer, men jeg 

havde nok håbet at blive inviteret lidt mere af de, 

der allerede bor her. Hvis I vil ha' folk til at komme 

til øen og blive her var det nok en god ide på en 

eller anden måde at lave noget "ta' hånd om 

nytilflyttede". I og med jeg bor alene, er flyttet 

herover alene er det faktisk afgørende for om jeg 

bliver boende, om det lykkes for mig at få et 

netværk af venner, om der er nogen der "vil mig" 

-Oplevelsen af at det er svært at komme til at 

udføre et professionelt arbejde, få anerkendelse for 

sin professionalisme og dermed en fast ansættelse 

i det offentlige, som synes styret af nogle få 
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kan I tiltrække pendlere som bor i yderkanten af 

Århus og arbejder indenfor bygrænsen. 

-Jeg tror at det bl.a. er en holdningsændring der 

skal til så jeg har svært ved at se det kan lade sig 

gøre at få bedre forhold på Samsø 

-Min kontakt til Jobcenter har været forfærdelig, den 

dame jeg fik tilknyttet under min ledighed, følte jeg 

var fuldstændig lige glad. Var ikke forberedt når vi 

hade møder og aflyste flere møder da jeg var mødt 

op til dem.  / Det var i høj grad på grund af hende 

jeg valgt at søge væk fra øen. 

-Det var en medvirkende årsag, at sygehuset blev 

degraderet som det skete. Det bringer stor 

usikkerhed i tilfælde af at man skulle blive akut syg. 

-Alfa og omega for os var alt for ringe offentlig 

transport på øen samt færgen til og fra Sjælland i 

forhold til færgeafgange til og fra Jylland. Det er 

ALT ALT ALT for dårligt. 

-Var da tilfreds på nær den offentlige transport på 

øen samt færge afgange til og fra Sjælland i forhold 

til færge afgange til og fra Jylland da vi er fra 

Sjælland. 

-Samsø er et godt sted at bo for nogle samsinger - 

ikke for københavnersnuder. 

-En lille slutbemærkning. Pt. sker der mange ting i 

lokalsamfundet. Fx. et sammenhængende 

stisystem på hele øen. Hvorfor ser man ikke på de 

stier, der allerede er udlagt og "fredet" af det gamle 

amtsråd? Jeg tænker især på vores vej fra Besser 

Elværk til vores bådeplads "Besser Havn". Den blev 

afleveret af myndighederne til os - brugerne - i en 

vejbredde på 3 meter + 2 x 1 meter "grøft", men vi 

måtte ikke holde den ved lige, altså slå græs, 

lægge grus på ej heller køre i bil på den, men gerne 

gå, cykle, bruge elkørestol, ride osv. I dag 5 år 

senere er det kun muligt at gå på den - endda med 

besvær - jeg har lige taget turen den 4. dec. 2012. 

Stien er nu mellem 1½ - 2 meter i bredden og uden 

"grøfter". Den er gravet igennem på tværs. For 3 år 

siden var der sat kartoffelrækker på tværs. Sådan 

en lille ting er med til at ødelægge turisternes 

oplevelser. Ligeledes at der på stranden har været 

dybe - ca. 1 meter dybe - huller og at der med 

mellemrum er spændt reb ud på tværs af 

strandbredden for at holde nogle fiskegarn. Farligt 

at gå på stranden i skumringstid og måske endda 

ulovligt i følge strand-, fiskeri- og 

naturbeskyttelseslove 

-Når man flytter til Samsø bliver man dårligt 

modtaget, for lidt information fra kommunen, så 

personer der er bange for at miste magten. 

"Grønlandske tilstande" udsagn hørt i flæng! 

-Den offentlige transport ikke ok. 

-Flere rabatmuligheder for besøgende til 

fastboende. 

-Man kan godt mærke, dem der vil prøve på noget 

nyt. De bliver sat på plads. Samsø anno 1943 Og 

jeg mener folkeskolen... De er meget, meget 

bagud… 

-Handler så meget ind jeg kan på fastlandet og på 

nettet, da udbuddet er begrænset på øen 

-Flere tilbud af fritidsaktiviteter til børn og unge ville 

være godt, gerne udover de traditionelle tilbud i 

idrætsforeningen. 

-Hvis Samsø ikke havde en unik golfbane havde vi 

valg Samsø fra 

-Nedsat sejltid og gratis billet, lige som i Sverige 

-Øen vil være en grøn ø---men hvor er økologien og 

de rene vandboringer??? FLOVT! 

-Som velfungerende pensionist får man mange 

ulønnede hverv, hvilket Samsø må være glad for da 

kommunen fattes penge 

-Samsø som selvstændig kommune kræver at der 

bliver bedre forhold for dem med penge. Så vil de 

flytte herover og give et meget større 

skattegrundlag end 30% fattige pensionister 

-Jeg synes det er nødvendigt at gøre en indsats for 

at få bustrafikken til at fungere meget bedre. Man 

kan måske bruge mindre busser til mange af 

afgangene. Undtaget når skolebørnene skal til og 

fra skole, eller der er mange turister på øen. For at 

passe busserne ind til færgeafgange må man som 

samsing vænne sig til at køreplanen varierer en del 

mere. 

-Som ældre tænker man jo lidt på - hvad hvis der 

opstår sygdom - hvordan så med transport til 

fastlandet og speciallæger og sygehuse?? 

Heldigvis ikke aktuelt pt... Og så er der nok flere 

"fremmede" på Samsø, end jeg havde regnet med - 

som ikke mestrer det danske sprog - hvad er 

indsatsen fra kommunen her ..?? 

-Jeg tror desværre at niveauet for den sociale 

indsats i kommunen, som jeg tror er styret af nogle 

få ledere, er medvirkende til at nogle potentielle 

tilflyttere, bl.a. Børnefamilier, fravælger øen. Dette 

både i.f.t. muligheden for selv at få en faglig 

tilfredsstillelse i sit arbejde og til trygt at kunne 

aflevere sine børn til professionelt personale i 

institutionerne.  / Jeg oplever også at turister, som 

jeg selv gjorde, bliver skuffede over at finde ud af, 
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som udenøs læge og refusion, der gik 2 år før jeg 

kendte noget til det. / Alle graviditets-undersøgelser 

foregik i Århus, jeg vidste nemlig ikke på 

daværende tidspunkt at der var refusion for rejse 

omkostninger. 

-En broforbindelse ville gøre underværker! 

-Det er svært at bo på Samsø hvis man ikke har en 

bil. 

-Synes ikke det henvender sig ret meget til unge 

mennesker der har boet der over hele livet men er 

flyttet fra samsø for at prøve noget anderledes eller 

tage uddannelse. Men elskede livet på øen som 

ungt menneske. 

-Jeg var glad for min tid på samsø. Min situation er 

anerledes nu, jeg er gift og skal til at finde et mere 

permanent bosted... 

-Når man som jeg aldrig sådan rigtig kom ind i 

nærskabet, kan ensomheden godt blive lang. Tror 

det havde været nemmere hvis jeg havde børn. 

jeg havde et tidsbegrænset vikariat på Samsø, så 

nogle af spørgsmålene var ikke relevante for mig 

-Vi var blevet der hvis jobbet havde været der. 

Samsø er et dejligt sted at bo, men begrænset 

ift.arbejdsliv, usædvanligt gæstfrie beboere. 

Beklager den lave grad af økologi på den "grønne 

ø", står i modstrid m. øens "image". Burde i stedet 

følge øens ambition om energiomstilling. 

-"Snak" noget mindre på øen. Tag nogle 

beslutninger, og stå ved dem, prøv nogle ting af, 

også selv om nogle af dem ikke er blivende. Der er 

for mange (offentligt støttede) mennesker ansat til 

at "tænke" uden at der er nogen synlig effekt. I har 

en dejlig ø, der desværre ikke bliver udnyttet helt. 

Hvis Samsø var en privat virksomhed skulle der en 

ny bestyrelse til at slanke organisationen. 

-Få en hurtigrute evt. kun til passagerer til Århus 

-Alt i alt har jeg/ vi været meget tilfreds med at bo 

på samsø og jeg kan til tider godt savne det 

fælleskab der dannes nu hvor jeg er kommet til en 

større by. Freden og friheden og den tryghed man 

har på øen er bare noget helt specielt man ikke 

finder andre steder. 

-Jeg/ vi har været meget glade for at bo på samsø 

og vi kunne godt forestille os at vende tilbage 

engang ud i fremtiden øen har været helt fantastisk 

for os da vi er meget glade for natur. Øen er med til 

at udvikle en til en mere grundfast person og 

hjælper en til at finde værdi i mere simple 

livsglæder i forhold til når man bor i storbyer dog er 

hvor lidt økologi vi har på øen.  / Så der er flere 

udfordringer her at tage fat på, når jeg nu ellers 

stort set befinder perfekt på Samsø - Danmarks 

Hjerte og slet ikke ønsker mig at bo andre steder. 

-SamsøPosten er uundværlig! 

-Så vil jeg rose borgerservice og hele kommunen 

på den måde, de er på. God dag og forsat god dag. 

Og man er på navn og ikke et nummer. 

-Jeg havde brug for et skifte af bolig , til noget 

større. Samsø har altid været et ønskemål for mig - 

nu skulle det så være. 

-Jeg føler mig hjemme på Samsø 

-Planlagt gennem flere år 

-Har ejet hus i 40 år på Samsø. Holder af naturen 

-Golfbanen 

er født her og har haft hus på Samsø i mange år. 

-Vores hus gik på tvangsauktion 

-skal have en folkeregisteradresse 

-Har altid ønsket at bo på Samsø i længere 

sammenhængende perioder og det blev pludseligt 

en mulighed. 

-Og dertil kommer at jeg også har noget at bidrage 

med på Samsø. / Fx. i foreningslivet og 

udviklingsprojekter 

-Jeg fik at vide, at der var brug for kvalificerede og 

veluddannede folk, og jeg havde i forvejen arbejdet 

på højskolen flere somre som underviser og 

timelærer 

-På Samsø føler jeg mig hjemme, men har ingen 

familie her 

-Havde arvet et hus 

-Fred og ro. 

-Planlagt gennem 10 år 

-at komme tilbage til fødeøen og give 

børnebørnene muligheder for at være på øen i 

længere tid ad gangen.  

-At vi som ægtefæller kan få mange gode timer 

sammen på samsø. / Jeg har tidligere boet der i 17 

år. 

- Vi har solgt hus i Risskov og søger lejelejlighed i 

Risskov. I ventetiden har vi taget fast ophold i vort 

fritidshus i Brundby 

-Vi har haft en helårsbolig på Samsø i en del år. Nu 

vil vi gerne bo i den 
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det svært at danne og udvikle sin karrier på øen og 

de faste forbindelser er endnu ikke i ligevægt. 

-Sænk færgepriserne så kunne det være i kunne nå 

at redde lidt af Samsø 

-Jeg syntes det er for dårligt at unge der fraflytter 

øen for at skabe sig en uddannelse får frataget 

deres økort. så de skal betale fuld pris med færgen, 

de lever altså på en su. Og de har stadig forældre 

og venner de skal hjem og besøge. Det kommer du 

ikke særlig tit med de priser der bliver kørt på 

færgerne. Syntes man burde skabe et kort for 

studerende så det bliver billigere med færgen. 

Syntes også en bro ville være på sin rette plads 

- Det meste af min familie på Samsø er døde og 

børnene flyttet fra øen, og for dyrt for dem at 

komme til Samsø. 

- Uoverensstemmelser med sagsbehandlere i 

kommunen vedr. pension, udredning, bolig mv. 

- Med Asperger-diagnosen skulle jeg finde et sted 

at bo mens jeg skulle tage en uddannelse. 

-Som tilflytter kan Samsø virke utrolig 

bagstræberisk og intrigant. Det slukker mange 

ildsjæle, som ellers kunne have  tilført øen meget 

godt. 

-fordi samsø kommunes familie afd behandlede mig 

og min familie rigtig dårligt og det gjorde samsø 

kommune også 

-Min datters plejemor døde, såflyttede for at være 

tæt på hende 

-Man kan ikke færdes frit i Samsøs natur fordi der 

er opdyrket eller adgang forbudt helt ud "til 

Kanterne", intensivt landbrug forurener i 

chokerende grad. Jeg havde drømt om at færdes 

frit og indånde frisk luft....det var simpelthen ikke en 

mulighed!! Det nyder jeg til gengæld i fulde drag på 

Læsø hvor jeg bor nu. 

-jeg blev desværre smidt ud og havde ikke andre 

muligheder end at flytte tilbage til sjælland,men det 

er ikke umuligt at jeg vender tilbage på et senere 

tidspunkt 

-Trængte til nye udfordringer og personlig udvikling 

indenfor mit fag. 

-Min samlever knaldede udenom. 

-Det blev for stor en opgave at passe mit hus og 

min have samt at folkepensionen ikke rakte til at 

købe hjælp. / Jeg var også ensom der hvor jeg 

boede fordi det var svært med transporten da jeg 

ikke havde bil. 

-Flyttede fra Samsø fordi jeg ville i lære et større 

sted end Samsø kunne tilbyde, og prøve noget nyt. 
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-p.gr.a. utilfredsstillende bolig og arbejdsforhold 

-Jeg manglede i den grad mulighed for at rejse 

direkte til Århus på daglig basis og på tidspunkter, 

der gav mening i forhold til almindelige 

mødetidspunkter på job/skole.  / -Havde der været 

en direkte forbindelse mellem Mårup Havn og 

Århus, der kunne klare turen dagligt på rimelig tid 

og rimelige tidspunkter var jeg blevet på Samsø. 

-Fik arbejde på fastlandet 

-Savnede ligesindede med samme uddannelse. Og 

syntes pludselig at hus og to biler og færger var 

langt fra det simple living jeg søgte på øen. -For 

meget landbrugstænkning i kommunen og for lidt 

visioner om at gøre det anderledes og stikke ud. I 

dag går jeg på arbejde fra en lejlighed uden gæld 

og kører sjældent i bil og er heller ikke afhængig af 

færger. For dyrt for venner at besøge os på øen. 

-Hvis der var en direkte forbindelse til Århus ville 

jeg måske have prioriteret anderledes 

-Afsluttede mit efterskoleophold 

-Blev Enke 

-grundet separetion. 

-For dyrt og besværligt for børnene og besøge mig 

på Samsø 

-jeg blev smidt ud af min daværende udlejer 

-Min samlever knaldede udenom. 

-Jeg var for ensom hvor jeg boede. 

-p.gr.a. utilfredsstillende arbejdsforhold 

-Få nu gang i den pendlerrute mellem Mårup og 

Århus - der er så mange muligheder forbundet med 

den. 

-fik arbejde på fastlandet 

-Afsluttede mit efterskoleophold 

-Jeg blev alene 

-gik fra samlever 

-Billigere færgebilletter til børn 

-Mere imødekommende og forstående 

sagsbehandling fra kommunen 

-Flere og hurtigere afgange til Sjælland 

-Jeg har ønsket en akademisk uddannelse siden 

folkeskolen 

-Fast forbindelse til jylland, så man ikke var 

afhængig af færgen. 

-Det havde måske hjulpet hvis det havde været 

lettere at komme til Tranebjerg, men der var stadig 

vanskelighederne med at holde huset og haven. 

-Den alt for besværlige transport og transporttid til 

århus var den direkte årsag til at jeg flyttede. -Som 

bemærket andetsteds i undersøgelsen, så var jeg 

blevet på Samsø, hvis der havde eksisteret en 
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direkte rute mellem Mårup og Århus med afgange 

på rimelige tidspunkter i forhold til mødetider på job 

og i skole i århus og omegn 

-Færge til århus ville gøre rigtig meget. Specielt 

hvis der var gode busforbindelser så man blev 

uafhænig af at tage bilen med og kunne arbejde 

eksempelvis 3 dage om ugen i aarhus. 

-Vis i ville have gang i Samsø på erhverv og 

turisme skal de færgepriser ned for det er godt nok 

dyrt at rejse til Samsø som turist.. Eller byg en bro. 

-En Bro mellem Samsø og Aarhus. med tog 

forbindelse ville hjælpe 

 

11.3. Spørgeskema tilflytningsundersøgelsen 

 

1. Hvad er din alder  

(Angiv kun ét svar) 

 18-24 år 

 25-29 år 

 30-34 år 

 35-39 år 

 40-44 år 

 45-49 år 

 50-54 år 

 55-59 år 

 60-64 år 

 65-69 år 

 Over 70 år 

 

2. Hvad er dit køn?  
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(Angiv kun ét svar) 

 Mand 

 Kvinde 

 

3. Hvad er din civilstand? 

(Angiv kun ét svar) 

 Single  

 Ikke samboende, med partner 

 Gift / samboende 

 

4. Hvad er husstandens samlede indkomst før skat? 

(Angiv kun ét svar) 

 Under kr. 99.000 

 kr. 100.000-199.00 

 Kr. 200.000-399.000 

 Kr. 400.000-599.000 

 Kr. 600.000-799.000 

 Over kr. 800.000 

 

5. Er der børn i din husstand? 

(Angiv kun ét svar) 

 Ja, hjemmeboende børn 

 Nej, jeg/vi har udeboende børn - Gå til 7 

 Nej, jeg/vi har ikke børn - Gå til 9 
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6. Hvor mange hjemmeboende børn er der i din husstand?  

(Angiv værdi mellem 0 og 10) 

  _ _ _ _ _ _ 

 

7. Var der hjemmeboende børn i hustanden på tilflytningstidspunktet? 

(Angiv kun ét svar) 

 Nej - Gå til 9 

 Ja 

 

8. Hvor mange hjemmeboende børn var der i hustanden på tilflytningstidspunktet? 

(Angiv værdi mellem 1 og 10) 

  _ _ _ _ _ _ 

 

9. Hvilket år flyttede du til Samsø? 

(Angiv kun ét svar) 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 

       Andet - Gå til 36 

 

10. Havde du, inden du flyttede til Samsø, en særlig tilknytning til øen? 

(Angiv gerne flere svar) 

 Ja, jeg er opvokset på Samsø 
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 Ja, jeg har tidligere boet på Samsø 

 Ja, en eller begge mine forældre kommer fra Samsø 

 Ja, min partner var allerede bosat på Samsø 

 Ja, jeg havde familie på Samsø 

 Ja, jeg havde venner på Samsø 

 Ja, jeg er kommet på Samsø som turist 

 Nej 

 

11. Hvis du tidligere har boet på Samsø, i hvor mange år har du sammenlagt boet på øen, inden din 

nuværende bosætning? 

(Angiv værdi mellem 0 og 100) 

  _ _ _ _ _ _ 

 

12. Havde din ægtefælle / samlever en særlig tilknytning til Samsø, inden I flyttede til øen? 

(Angiv gerne flere svar) 

 Ja, hun/han boede allerede på Samsø 

 Ja, hun/han er opvokset på Samsø 

 Ja, hun/han har tidligere boet på Samsø 

 Ja, en eller begge hendes/hans forældre kommer fra Samsø 

 Ja, hun/han havde familie på Samsø 

 Ja, hun/han havde venner på Samsø 

 Ja, hun/han er kommet på Samsø som turist 

 Nej / ikke relevant 
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13. Hvor boede du, inden du flyttede til Samsø? Angiv dansk postnummer eller land, hvis du var 

bosat i udlandet 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

14. Hvad er din senest afsluttede uddannelse?  

(Angiv kun ét svar) 

 Folkeskole / mellemskole 

 Studentereksamen 

 Erhvervsfaglig uddannelse 

 Kort, videregående uddannelse, under 3 år 

 Mellemlang uddannelse, 3-4 år 

 Lang videregående uddannelse, over 4 år 

 Ingen uddannelse 

 

       Andet _____________ 

 

 

15. På tilflytningstidspunktet, hvad var din beskæftigelse? 

(Angiv kun ét svar) 

 Selvstændig, medhjælpende ægtefælle, freelance 

 Under uddannelse - Gå til 17 

 Lønmodtager, privat erhverv  

 Lønmodtager, offentligt erhverv 
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 Pensionist - Gå til 17 

 Ikke i beskæftigelse  - Gå til 17 

       Andet _______________ 

 

 

16. Inden for hvilket erhverv arbejdede du på tilflytningstidspunktet? 

(Angiv kun ét svar) 

 Serviceerhverv 

 Industri 

 Bygge- og anlægsfag 

 Landbrug, skovbrug og gartneri 

 Fiskeri 

 Handel 

 Turisme  

 Transport 

 Kultur og kirke 

 Miljø og energi 

 

       Andet ______________ 
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17. Hvad er din beskæftigelse i dag?  

(Angiv kun ét svar) 

 Selvstændig, medhjælpende ægtefælle, freelance 

 Under uddannelse - Gå til 19 

 Lønmodtager, privat erhverv  

 Lønmodtager, offentligt erhverv 

 Pensionist - Gå til 19 

 Ikke i beskæftigelse  - Gå til 19 

 Andet 

 

18. Inden for hvilket erhverv arbejder du i dag?  

(Angiv kun ét svar) 

 Serviceerhverv 

 Industri 

 Bygge- og anlægsfag 

 Landbrug, skovbrug og gartneri 

 Fiskeri 

 Handel 

 Turisme  

 Transport 

 Kultur og kirke 

 Miljø og energi 
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       Andet ________________ 

 

 

 

19. Har en eller flere personer i husstanden beskæftigelse andre steder end på Samsø? 

(Angiv gerne flere svar) 

 Ja, jeg har 

 Ja, min partner har 

 Ja, et eller flere af mine hjemmeboende børn har 

 Nej 

 

20. Hvor ofte pendler vedkommende mellem arbejdsstedet og Samsø? (hvis mere end én person i 

husstanden pendler, sæt da gerne flere krydser) 

(Angiv gerne flere svar) 

 Mindst fire gange om ugen 

 1-3 gange om ugen 

 1-3 gange om måneden 

 Mindre end en gang om måneden 

 Aldrig 

 

21. Under hvilke boligforhold bor du i dag? 

(Angiv kun ét svar) 

 I eget hus / ejerlejlighed 

 I lejet hus / lejelejlighed 
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 Andelsbolig 

 Værelse  

 Bofællesskab 

 

       Andet ___________ 

 

 

22. Under hvilke boligforhold boede du, før du flyttede til Samsø?  

(Angiv kun ét svar) 

 I eget hus / ejerlejlighed 

 I lejet hus /  lejelejlighed 

 Andelsbolig 

 Værelse  

 Bofællesskab 

 

23. Hvor ofte benytter du dig af følgende rejseformer til og fra Samsø?  

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 
Mindst 4 gange 

om ugen 

1-3 gange om 

ugen 

1-3 gange om 

måneden 
Sjældnere Aldrig 

Færge, gående 

passager 
     

Færge, med 

egen bil 
     

Færge, 

samkørsel 
     

 

       Andet __________________ 
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24. Jeg flyttede til Samsø, fordi... 

(Angiv gerne flere svar) 

 Jeg fik job på Samsø 

 Min ægtefælle/samlever fik job på Samsø 

 Jeg og/eller min ægtefælle/samlever skulle påbegynde uddannelse på Samsø 

 Min ægtefælle/samlever boede i forvejen på Samsø 

 Jeg fandt en attraktiv bolig 

 Samsø er et godt sted for mine børn at vokse op 

 Samsø har gode offentlige servicetilbud 

 Samsø har gode fritids- og kulturtilbud 

 Jeg ønskede at bo tættere på min familie 

 Jeg ønskede at bo tættere på mine venner 

 På Samsø er man tæt på en smuk natur 

 Samsø giver nærhed og tryghed i lokalsamfundet 

 Jeg trængte til forandring i mit liv - Samsø var en af mulighederne 

 Jeg har altid boet på Samsø  

 

       Andet __________ 

 

 

25. Den vigtigste årsag til, at jeg flyttede til Samsø 
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(Angiv kun ét svar) 

 Jeg fik job på Samsø 

 Min ægtefælle/samlever fik job på Samsø 

 Jeg og/eller min ægtefælle/samlever skulle påbegynde uddannelse på Samsø 

 Min ægtefælle/samlever boede i forvejen på Samsø 

 Jeg fandt en attraktiv bolig 

 Samsø er et godt sted for mine børn at vokse op 

 Samsø har gode offentlige servicetilbud 

 Samsø har gode fritids- og kulturtilbud 

 Jeg ønskede at bo tættere på min familie 

 Jeg ønskede at bo tættere på mine venner 

 På Samsø er man tæt på en smuk natur 

 Samsø giver nærhed og tryghed i lokalsamfundet 

 Jeg trængte til forandring i mit liv - Samsø var en af mulighederne 

 Jeg har altid boet på Samsø  

 

       Andet ______________ 

 

 

 

26. I hvor høj grad har Samsø indfriet dine forventninger... 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 I høj grad I nogen grad Hverken/eller I ringe grad Slet ikke  
Ved ikke/ikke 

relevant 
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...til 

jobmulighede

r 

      

...til lønniveau       

...til 

uddannelses

muligheder 

      

...til 

boligpriser 
      

...til et godt liv 

for mig selv 
      

...til et godt liv 

for mit barn / 

mine børn 

      

...til sociale 

relationer 
      

...til kultur- og 

fritidsaktivitet

er 

      

...til offentlige 

servicetilbud 
      

...til naturen       

...til transport 

til og fra 

Samsø 

      

...til offentlig 

transport på 

Samsø 

      

 

27. Forventer du at flytte væk fra Samsø på et tidspunkt?  

(Angiv kun ét svar) 

 Ja, inden for 1-2 år 
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 Ja, inden for 3-5 år 

 Ja, inden for 6-10 år 

 Ja, tidligst om ti år 

 Nej, aldrig - Gå til 29 

 Ved ikke 

 

28. I hvor høj grad kan en ændring af følgende forhold have betydning for, om du vælger at blive på 

Samsø? 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 I høj grad I nogen grad 
Hverken / 

eller 
I mindre grad Slet ikke 

Ved ikke / 

ikke relevant 

Flere og 

hurtigere 

færgeafgang

e 

      

En direkte 

færgerute fra 

Samsø til 

Aarhus 

      

Flere eller 

anderledes 

offentlige 

transportmuli

gheder på 

Samsø 

      

Flere eller 

anderledes 

jobmulighede

r 

      

Flere eller 

anderledes 

uddannelses

muligheder 

      

Mulighed for 

at børn kan 
      



 
 

81 
 

Flytteanalyse Samsø 2009-2012       

blive boende 

hjemme 

under 

ungdomsudd

annelse 

Flere eller 

anderledes 

kommunale 

servicetilbud 

      

Flere eller 

anderledes 

kultur- og 

fritidstilbud 

      

 

       Andet, uddyb gerne ovenstående svar _______________ 

 

 

29. Hvor tilfreds er du med følgende forhold som bosiddende på Samsø? 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Ikke tilfreds 
Meget 

utilfreds 

Ved ikke / 

ikke relevant 

Arbejdsmarke

det 

(jobmulighed, 

lønniveau 

mm.) 

      

Menneskelige 

relationer 

(familie, 

venner, 

kolleger, 

naboer) 

      

Mulighed for 

besøg af 

venner og 

familie, der 

ikke selv er 
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bosiddende 

på Samsø 

Mulighederne 

for 

voksenuddan

nelse 

      

Mulighederne 

for 

uddannelse 

for børn og 

unge 

      

Mit 

barns/mine 

børns 

dagpleje 

      

Mit 

barns/mine 

børns 

børnehave 

      

Mit 

barns/mine 

børns 

folkeskole 

      

Mit 

barns/mine 

børns private 

skole 

      

Mit 

barns/mine 

børns 

fritidsordning 

      

Ungdomstilbu

ddene for mit 

barn/mine 

børn 

      

Priserne på 

bolig 

(leje/køb) 
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De offentlige 

servicetilbud 
      

Tilbuddene 

inden for 

ældresektore

n 

      

Transportmuli

ghederne på 

Samsø 

      

Transportmuli

gheder til og 

fra Samsø 

      

Fritids- og 

kulturlivet 
      

Indkøbsmulig

hederne 
      

 

       Andet / evt. kommentarer ____________ 

 

 

 

30. I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om livet på Samsø? 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig 
Ved ikke / 

ikke relevant 

Samsø er et 

attraktivt sted 

at bo 

      

Samsø er 

attraktiv for 

børnefamilier 

      



 
 

84 
 

Flytteanalyse Samsø 2009-2012       

Samsø er 

attraktiv for 

pensionister 

      

Samsø er 

attraktiv for 

erhvervslivet 

      

Samsø er 

attraktiv for 

turister 

      

På Samsø er 

man 'midt i 

Danmark' og 

kommer nemt 

til resten af 

landet 

      

Samsø har 

gode 

indkøbsmulig

heder 

      

Samsø har 

attraktive og 

billige boliger 

      

På Samsø 

har man gode 

muligheder 

for at finde et 

job  

      

På Samsø 

kan man 

skabe sin 

egen 

arbejdsplads 

      

På Samsø er 

man tæt på 

en smuk 

natur 

      

På Samsø 

har man 

nære sociale 
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relationer og 

fællesskaber 

 

31. Som tilflytter på Samsø har jeg følt mig godt modtaget... 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 I høj grad I nogen grad 
Hverken / 

eller 
I mindre grad Slet ikke  

Ved ikke / 

ikke relevant 

...i 

lokalsamfund

et 

      

...på min 

arbejdsplads 
      

...af 

kommunen 

generelt 

      

...i 

kommunens 

servicetilbud 

      

 

32. Hvor tilfreds er du samlet set med at bo på Samsø? 

(Angiv kun ét svar) 

 Meget tilfreds 

 Tilfreds 

 Hverken/eller 

 Utilfreds 

 Meget utilfreds 

 Ved ikke 

 

33. Hvad er det bedste ved at bo på Samsø? 



 
 

86 
 

Flytteanalyse Samsø 2009-2012       

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

34. Hvad er det værste ved at bo på Samsø?  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

35. Eventuelle kommentarer / tilføjelser til spørgeskemaet 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

36. Du er nu færdig med at udfylde spørgeskemaet.  

Din besvarelse vil blive behandlet anonymt, men hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en 

kurv med Samsø produkter, bedes du udfylde dit navn og emailadresse i kommentarfeltet. 

37. Må vi kontakte dig med evt. uddybbende spørgsmål? (kræver, at du har angivet navn og 

emailadresse i forbindelse med lodtrækningen) 

(Angiv kun ét svar) 

 Ja 

 Nej 

 

11.4. Spørgeskema  fraflytningsundersøgelsen 

 

1. Hvad er din alder  

(Angiv kun ét svar) 

 18-24 år 

 25-29 år 

 30-34 år 
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 35-39 år 

 40-44 år 

 45-49 år 

 50-54 år 

 55-59 år 

 60-64 år 

 65-69 år 

 Over 70 år 

 

2. Hvad er dit køn?  

(Angiv kun ét svar) 

 Mand 

 Kvinde 

 

3. Hvad er din civilstand? 

(Angiv kun ét svar) 

 Single  

 Ikke samboende, med partner 

 Gift / samboende 

 

4. Er der børn i din husstand? 

(Angiv kun ét svar) 

 Ja, hjemmeboende børn 

 Nej, jeg/vi har udeboende børn 
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 Nej, jeg/vi har ikke børn - Gå til 7 

 

5. Var der hjemmeboende børn i hustanden på fraflytningstidspunktet? 

(Angiv kun ét svar) 

 Nej - Gå til 7 

 Ja 

 

6. Hvor mange hjemmeboende børn var der i hustanden på fraflytningstidspunktet? 

(Angiv værdi mellem 1 og 10) 

  _ _ _ _ _ _ 

 

7. Hvor mange år har du boet på Samsø? 

(Angiv værdi mellem 0 og 110) 

  _ _ _ _ _ _ 

 

8. Havde du, inden du flyttede til Samsø, en særlig tilknytning til øen? 

(Angiv gerne flere svar) 

 Ja, jeg er opvokset på Samsø 

 Ja, jeg har tidligere boet på Samsø 

 Ja, en eller begge mine forældre kommer fra Samsø 

 Ja, jeg har familie på Samsø 

 Ja, jeg har venner på Samsø 

 Ja, jeg er kommet på Samsø som turist 

 Nej 
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9. Hvilket år fraflyttede du Samsø? 

(Angiv kun ét svar) 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 

       Andet - Gå til 32 

 

 

10. I hvilken kommune / hvilket land bor du nu? Angiv dansk postnummer eller land, hvis du er 

bosat i udlandet 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

11. Hvad er hustandens nuværende samlede indkomst før skat? 

(Angiv kun ét svar) 

 Under kr. 99.000 

 kr. 100.000-199.00 

 Kr. 200.000-399.000 

 Kr. 400.000-599.000 

 Kr. 600.000-799.000 

 Over kr. 800.000 
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12. Hvad er din senest afsluttede uddannelse?  

(Angiv kun ét svar) 

 Folkeskole / mellemskole 

 Studentereksamen 

 Erhvervsfaglig uddannelse 

 Kort, videregående uddannelse, under 3 år 

 Mellemlang uddannelse, 3-4 år 

 Lang videregående uddannelse, over 4 år 

 Ingen uddannelse 

 

       Andet ______________ 

 

13. På fraflytningstidspunktet, hvad var din beskæftigelse? 

(Angiv kun ét svar) 

 Selvstændig, medhjælpende ægtefælle, freelance 

 Under uddannelse - Gå til 15 

 Lønmodtager, privat erhverv  

 Lønmodtager, offentligt erhverv 

 Pensionist - Gå til 15 

 Ikke i beskæftigelse  - Gå til 15 

 

       Andet ________________ 

 

 



 
 

91 
 

Flytteanalyse Samsø 2009-2012       

14. Inden for hvilket erhverv arbejdede du på fraflytningstidspunktet? 

(Angiv kun ét svar) 

 Serviceerhverv 

 Industri 

 Bygge- og anlægsfag 

 Landbrug, skovbrug og gartneri 

 Fiskeri 

 Handel 

 Turisme  

 Transport 

 Kultur og kirke 

 Miljø og energi 

 

       Andet ________________ 

 

 

15. Havde en eller flere personer i husstanden beskæftigelse andre steder end på Samsø i 

bosætningsperioden? 

(Angiv kun ét svar) 

 Ja, under hele bosætningen 

 Ja, i en periode under bosætningen 

 Nej - Gå til 17 

 

16. Pendlede vedkommende mellem arbejdsstedet og Samsø? 

(Angiv kun ét svar) 
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 Ja, mindst fire gange om ugen 

 Ja, 1-3 gange om ugen 

 Ja, 1-3 gange om måneden 

 Ja, men sjældnere 

 Nej 

 

17. Hvad er din beskæftigelse i dag?  

(Angiv kun ét svar) 

 Selvstændig, medhjælpende ægtefælle, freelance 

 Under uddannelse - Gå til 20 

 Lønmodtager, privat erhverv  

 Lønmodtager, offentligt erhverv 

 Pensionist - Gå til 20 

 Ikke i beskæftigelse  - Gå til 20 

 Andet 

 

18. Inden for hvilket erhverv arbejder du i dag?  

(Angiv kun ét svar) 

 Serviceerhverv 

 Industri 

 Bygge- og anlægsfag 

 Landbrug, skovbrug og gartneri 

 Fiskeri 

 Handel 
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 Turisme  

 Transport 

 Kultur og kirke 

 Miljø og energi 

 

       Andet _____________ 

 

 

19. Under hvilke boligforhold bor du i dag? 

(Angiv kun ét svar) 

 I eget hus / ejerlejlighed 

 I lejet hus / lejelejlighed 

 Andelsbolig 

 Værelse  

 Bofællesskab 

 

       Andet _______________ 

 

20. Under hvilke boligforhold boede du på Samsø?  

(Angiv kun ét svar) 

 I eget hus / ejerlejlighed 

 I lejet hus /  lejelejlighed 

 Andelsbolig 

 Værelse  

 Bofællesskab 
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       Andet ________________ 

 

 

21. Hvor ofte benyttede du dig af følgende rejseformer som bosiddende på Samsø?  

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 
Mindst 4 gange 

om ugen 

1-3 gange om 

ugen 

1-3 gange om 

måneden 
Sjældnere Aldrig 

Færge, gående 

passager 
     

Færge, med 

egen bil 
     

Færge, 

samkørsel 
     

 

22. Jeg flyttede til Samsø, fordi... 

(Angiv gerne flere svar) 

 Jeg fik job på Samsø 

 Min ægtefælle/samlever fik job på Samsø 

 Jeg og/eller min ægtefælle/samlever skulle påbegynde uddannelse på Samsø 

 Min ægtefælle/samlever boede i forvejen på Samsø 

 Jeg fandt en attraktiv bolig 

 Samsø er et godt sted for mine børn at vokse op 

 Samsø har gode offentlige servicetilbud 

 Samsø har gode fritids- og kulturtilbud 

 Jeg ønskede at bo tættere på min familie 

 Jeg ønskede at bo tættere på mine venner 
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 På Samsø er man tæt på en smuk natur 

 Jeg trængte til forandring i mit liv - Samsø var en af mulighederne 

 Jeg har altid boet på Samsø  

 

       Andet __________________ 

 

 

23. Den primære årsag til, at jeg flyttede til Samsø 

(Angiv kun ét svar) 

 Jeg fik job på Samsø 

 Min ægtefælle/samlever fik job på Samsø 

 Jeg og/eller min ægtefælle/samlever skulle påbegynde uddannelse på Samsø 

 Min ægtefælle/samlever boede i forvejen på Samsø 

 Jeg fandt en attraktiv bolig 

 Samsø er et godt sted for mine børn at vokse op 

 Samsø har gode offentlige servicetilbud 

 Samsø har gode fritids- og kulturtilbud 

 Jeg ønskede at bo tættere på min familie 

 Jeg ønskede at bo tættere på mine venner 

 På Samsø er man tæt på en smuk natur 

 Jeg trængte til forandring i mit liv - Samsø var en af mulighederne 

 Jeg har altid boet på Samsø  

 

       Andet _____________________ 
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24. Jeg flyttede fra Samsø, fordi 

(Angiv gerne flere svar) 

 Jeg pendlede fra Samsø og ville være tættere på mit arbejde 

 Jeg fik job et andet sted end Samsø 

 Jeg kunne ikke finde job inden for mit fag på Samsø 

 Min ægtefælle/samlever fik job et andet sted end Samsø 

 Jeg og/eller min ægtefælle/samlever skulle påbegynde uddannelse et andet sted end Samsø 

 Mit/mine barn/børn skulle påbegynde uddannelse et andet sted end Samsø 

 Jeg fandt en attraktiv bolig et andet sted end Samsø 

 Transporten til og fra Samsø var for dyr  

 Transporten til og fra Samsø var for besværlig 

 Jeg var ikke tilfreds med mit barn/mine børns dagpleje 

 Jeg var ikke tilfreds med mit barn/mine børns børnehave 

 Jeg var ikke tilfreds med mit barn/mine børns folkeskole 

 Jeg var ikke tilfreds med mit barn/mine børns private skole 

 Jeg var ikke tilfreds med mit barn/mine børns fritidsordning (SFO) 

 Jeg var ikke tilfreds med ungdomstilbuddene for mit barn/mine børn 

 Jeg var ikke tilfreds med tilbuddene inden for ældresektoren på Samsø 

 Min nye bopælskommune har bedre offentlige servicetilbud 

 Min nye bopælskommune har bedre kultur- og fritidstilbud 

 Min ægtefælle/samlever boede i forvejen et andet sted end Samsø  

 Jeg ønskede at bo tættere på min familie 

 Jeg ønskede at bo tættere på mine venner 
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 Jeg trængte til forandring i mit liv 

 

       Evt. kommentarer ________________ 

 

25. Den primære årsag til, at jeg flyttede fra Samsø... 

(Angiv kun ét svar) 

 Jeg pendlede fra Samsø og ville være tættere på mit arbejde 

 Jeg fik job et andet sted end Samsø 

 Jeg kunne ikke finde job inden for mit fag på Samsø 

 Min ægtefælle/samlever fik job et andet sted end Samsø 

 Jeg og/eller min ægtefælle/samlever skulle påbegynde uddannelse et andet sted end Samsø 

 Mit/mine barn/børn skulle påbegynde uddannelse et andet sted end Samsø 

 Jeg fandt en attraktiv bolig et andet sted end Samsø 

 Transporten til og fra Samsø var for dyr  

 Transporten til og fra Samsø var for besværlig 

 Jeg var ikke tilfreds med mit barn/mine børns dagpleje 

 Jeg var ikke tilfreds med mit barn/mine børns børnehave 

 Jeg var ikke tilfreds med mit barn/mine børns folkeskole 

 Jeg var ikke tilfreds med mit barn/mine børns private skole 

 Jeg var ikke tilfreds med mit barn/mine børns fritidsordning (SFO) 

 Jeg var ikke tilfreds med ungdomstilbuddene for mit barn/mine børn 

 Jeg var ikke tilfreds med tilbuddene inden for ældresektoren på Samsø 

 Min nye bopælskommune har bedre offentlige servicetilbud 

 Min nye bopælskommune har bedre kultur- og fritidstilbud 
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 Min ægtefælle/samlever boede i forvejen et andet sted end Samsø  

 Jeg ønskede at bo tættere på min familie 

 Jeg ønskede at bo tættere på mine venner 

 Jeg trængte til forandring i mit liv 

 

       Evt. kommentarer _______________ 

 

 

26. I hvor høj grad kunne en ændring af følgende forhold have betydet, at du var forblevet 

bosiddende på Samsø? 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 
Ved ikke / ikke 

relevant 

Flere og 

hurtigere 

færgeafgange 

     

En direkte 

færgerute fra 

Samsø til 

Aarhus 

     

Flere eller 

anderledes 

offentlige 

transportmuligh

eder på Samsø 

     

Flere eller 

anderledes 

jobmuligheder 

     

Flere eller 

anderledes 

uddannelsesmul

igheder 

     

Mulighed for at 

børn kan blive 
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boende hjemme 

under 

ungdomsuddan

nelse 

Flere eller 

anderledes 

kommunale 

servicetilbud 

     

Flere eller 

anderledes 

kultur- og 

fritidstilbud 

     

 

       Andet, uddyb gerne ovenstående svar _________________ 

 

27. Hvor tilfreds har du været med følgende forhold under din bosætning på Samsø? 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Ikke tilfreds 
Meget 

utilfreds 
Ved ikke 

Arbejdsmarke

det 

(jobmulighed, 

lønniveau 

mm.) 

      

Menneskelige 

relationer 

(familie, 

venner, 

kolleger, 

naboer) 

      

Mulighed for 

besøg af 

venner og 

familie, der 

ikke selv er 

bosiddende 

på Samsø 
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Mulighederne 

for 

voksenuddan

nelse 

      

Mulighederne 

for 

uddannelse 

for børn og 

unge 

      

Priserne på 

bolig 

(leje/køb) 

      

De offentlige 

servicetilbud 
      

Transportmuli

ghederne på 

Samsø 

      

Transportmuli

gheder til og 

fra Samsø 

      

Fritids- og 

kulturlivet 
      

Forholdene 

for børn 
      

Indkøbsmulig

hederne 
      

 

       Andet / evt. kommentarer ______________ 

 

28. Forventer du at flytte tilbage til Samsø?  

(Angiv kun ét svar) 

 Ja, inden for 1-2 år 

 Ja, inden for 3-5 år 
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 Ja, inden for 6-10 år 

 Ja, tidligst om ti år 

 Nej, aldrig 

 Ved ikke 

 

29. I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om livet på Samsø? 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 Helt enig Enig Uenig Helt uenig Ved ikke 

Samsø er et 

attraktivt sted at 

bo 

     

Samsø er 

attraktiv for 

børnefamilier 

     

Samsø er 

attraktiv for 

pensionister 

     

Samsø er 

attraktiv for 

erhvervslivet 

     

Samsø er 

attraktiv for 

turister 

     

På Samsø er 

man 'midt i 

Danmark' og 

kommer nemt til 

resten af landet 

     

Samsø har 

gode 

indkøbsmulighe

der 
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Samsø har 

attraktive og 

billige boliger 

     

På Samsø har 

man gode 

muligheder for 

at finde et job  

     

På Samsø kan 

man skabe sin 

egen 

arbejdsplads 

     

På Samsø er 

man tæt på en 

smuk natur 

     

På Samsø har 

man nære 

sociale 

relationer og 

fællesskaber 

     

 

30. Mens jeg boede på Samsø, følte jeg mig godt modtaget... 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke  
Ved ikke / ikke 

relevant 

...i 

lokalsamfundet 
     

...på min 

arbejdsplads 
     

...af kommunen 

generelt 
     

...i kommunens 

servicetilbud 
     

 

31. Eventuelle kommentarer / tilføjelser til spørgeskemaet 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

32. Du er nu færdig med at udfylde spørgeskemaet.  

Din besvarelse vil blive behandlet anonymt, men hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en 

kurv med Samsø produkter, bedes du udfylde dit navn og emailadresse i kommentarfeltet. 

 

 

33. Må vi kontakte dig med evt. uddybbende spørgsmål? (kræver, at du har angivet navn og 

emailadresse i forbindelse med lodtrækningen) 

(Angiv kun ét svar) 

 Ja 

 Nej 

 

 

 


