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Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)  

• Forskningsfelt hovedtema: 
– By- og stedsutvikling 

– Regional og territorial utvikling 

– Bolig og boligmarked 

– Planlegging 

– Demokrati og ‘governance’ 

– Helse og velferd 

– Klima og miljø i byutvikling 

– Internasjonale studier og migrasjon 



Utvikling og livskraft i kystsamfunn 
En studie av tre små kystkommuner 
Knut Onsager, Lene Schmidt, Guri Mette Vestby, Knut Bjørn Stokke 
NIBR-rapport 2013:12 (Finansiert: Norges forskningsråd) 



  

Nils S.Hansen  
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Case: Sandøy 



Case: Lovund 



Case Skjervøy i Nord-Norge  



 

Fem hovedfaktorer for livskraftige kystsamfunn 



Gjensidig forsterkende faktorer 

• Attraktivt tettsted /småby i et ruralt område 

• Næringsmiljøer med innovasjons- og 
vekstevne 

• Offensiv utbygging av offentlig velferdssektor 

• Stedskvaliteter med sosialt liv og friluftsliv 

• Lokal samhandlingsevne og sosialt 
entrepreneurskap i steds- og næringsutvikling 
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• Hvilke faktorer er viktig for kvinner? 

• Hvilke faktorer er kvinner viktig for?! 

 



Kvinner som målgruppe for bosetting 
i distriktskommuner i Norge 
• Ofte målgruppe i nasjonale satsinger som 

kommunene får støtte til  

• Men få resultater å spore 

• Tiltak for å bedre kjønnsubalanse er lite inne i  
lokale bygdeutviklingstrategier 

 

Dilemma 

• Spørsmål om kvinner som egen målgruppe i 
praksis treffer; det er ingen ensartet gruppe 



   Kvinneperspektiv i tilflyttingsprosjekter? 

• Mange kampanjer handler først og fremst om 
barnefamilien, - og ikke jobb- og 
karriereperspektiv for kvinner 

• Den sterke understrekingen av det rolige livet, 
mindre tidsklemme, mer tid til barna: 
underforstått jobbe mindre/ ikke jobbe? 

• Befestes tradisjonelle kjønnsroller? Treffer ikke 
moderne kvinner?  

 



Samtidig… 

• Forskningen om bostedsvalg og flyttinger viser 
tradisjonelt kjønnsmønster 

• Menn begrunner både det å flytte og det å bli 
boende i større grad med arbeid 

• Kvinners begrunnelser er i  større grad enn for 
menn knyttet til familiefaktorer 

 

• Kvinner: flerdimensjonale bostedspreferanser? 



 
 
 

«Derfor blir vi her» - innvandrere i distrikts-Norge 
Susanne Søholt, Aadne Aasland, Knut Onsager, Guri Mette Vestby 
NIBR-rapport 2012:5 



• Innvandrere i norske distriktskommuner 
stabiliserer eller øker befolkningsmengden 

Tiltrekningsfaktorer: 

• Småsamfunnets kvaliteter: å bli sett, tatt vare 
på, å være noen 

• Gode oppvekstmiljøer for barna 

• Trygghet for familiens fremtid 

• Arbeidsmuligheter 



 
Kvinneperspektiv  
 
Kompetanse og eget arbeidsliv:  

• dokumentert at mange utenlandske kvinner (som er 
partnere til arbeidsinnvandrere eller er 
familieinnvandrere) ikke får brukt kompetansen sin, 
selv om det er bruk for kompetansen der de bor  

Nettverk og sosiale relasjoner:  

• særlig viktig for kvinner med sosial tilhørighet, 
inkludert barnas sosiale integrasjon 

 

Hvilke aktører kan gjøre noe med dette? 

 



Generelle strategiske utfordringer 

• Hvilke offentlige og private aktører kan gjøre 
hva for å minske kjønnsubalansen i 
distriktskommuner? 

 

• På hvilke måter kan de inngå i gjensidig 
inspirerende og forpliktende samarbeid? 



Takk for oppmerksomheten! 


