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Agenda 

1: Formål og motivation 

 

2: Vækst og udvikling i land og yderkommuner 

 

3: Tre typer af højtuddannede tilflyttere 

 - Nyligt færdiguddannede tilflyttere 

 - Højtuddannede børnefamilier 

 - Højtuddannede tilflyttere over 40 

 

4: Anbefalinger 
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Højt uddannede og udsatte gruppers flytning til 
land- og yderkommuner 

• Samarbejde mellem IGN og SFI (Louise Aner) 

• Har til formål at undersøge flyttemønstre for højt 
uddannede og socialt udsatte 17-64 årige der flytter fra 
bykommuner til land- og yderkommuner i perioden 2002-
2010 

• Altså et studie af flyttemønstre for en attraktiv og en 
mindre attraktiv gruppe at tiltrække for land- og 
yderkommuner. 

• Støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 
Landdistriktspuljen 
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Højt uddannede og udsatte gruppers flytning til 
land- og yderkommuner 

Metode 

• Undersøger kun flytninger fra by til land og 
yderkommuner 

• Kombinerer registerdata med interviews 

• Registerdata 2002-2010  alle individer mellem 17 og 64 
i Danmark (fuld population) 

• Interview: 25 stk med social udsatte og højtuddannede 
tilflyttere + 7 nøgleinformanter 
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Oversigt over kommunetyper. 
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Dias 6 

Regional- og 
landdistriktspolitiske 
redegørelse fra 2012. 
Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter 
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Udfordringerne for land og yderkommuner: Erhvervsudvikling 
2002-2010 og andele på udvalgte sektorer 

Kommune 

type region 

Industri, 

råstofudvindning og 

forsyningsvirksomhed Erhvervsservice 

Offentlig 

administration, 

undervisning og 

sundhed 

Kultur, fritid og anden 

service 

Andel 2010 

Vækst 2002-

2010 Andel 2010 

Vækst 2002-

2010 Andel 2010 

Vækst 2002-

2010 Andel 2010 

Vækst 2002-

2010 

Land 

kommune 

 

 

 

 

 

 

Region 

Sjælland 14,9 -14,7 7,6 66,9 37,4 13,1 3,5 15,6 
Region 

Syddanmar

k 20,1 -20,1 6,8 69,4 31,8 17,4 3,3 19,2 

Region 

Midjylland 18,7 -21,8 7,1 59,2 32,7 31,5 3,5 25,5 

Region 

Nordjylland 17,4 -25,2 6,7 69,3 32,9 20,7 3,3 13,2 

Yder 

kommune 

 

 

 

 

 

 

Region 

Hovedstad

en 11,0 -31,2 6,3 59,4 38,0 14,0 3,8 -0,5 

Region 

Sjælland 14,3 -32,9 5,6 77,7 37,4 7,4 3,7 -23,5 
Region 

Syddanmar

k 17,9 -22,6 5,8 49,9 31,1 22,7 3,4 11,6 

Region 

Midjylland 22,8 -26,7 6,3 87,5 28,7 10,6 3,2 24,1 

Region 

Nordjylland 22,0 -17,6 5,1 55,9 30,6 13,9 3,1 3,9 

DK 12,8 -23,2 9,7 51,3 32,8 21,0 4,1 18,5 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografisektionen  
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Region 
Sjælland 

Region 
Syddanmark 

Region 
Midtjylland 

Region 
Nordjylland 

Køn 

     Kvinder, pct. 52,1 51,1 48,5 44,8 

Personindkomst 

     Gennemsnit, kr. 446.483 447.703 447.901 441.416 

     Median, kr. 418.006 409.669 409.586 414.179 

     Standardafvigelse, kr. 265.093 265.545 256.870 216.485 

Alder 

     Gennemsnitsalder 42,4 38,2 37,0 38,0 

     Median 40 36 35 36 

     Standardafvigelse 9,9 7,9 7,4 8,1 

Familie 

     Antal børn 1,1 1,2 1,3 1,3 

     Antal i hustand 3,1 3,2 3,3 3,3 
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Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografisektionen  

Dias 13 

Region 
Hovedsta

den 
Region 

Sjælland 

Region 
Syddanmark 

Region 
Midtjylland 

Region 
Nordjylland 

Kvinder, procent 47,78 47,78 50,31 53,55 50,18 

Disponibel indkomst2 

  Gennemsnit 249,05 249,05 166,36 245,97 240,46 
  Median 250,77 250,77 237,99 235,06 239,97 
  Standardafvigelse (SD) 149,49 149,49 105,56 140,67 110,77 
 

Alder 

  Gennemsnit 45,20 45,20 45,48 39,90 38,36 
  Median 41 41 41 36 35 
  Standardafvigelse (SD) 12,39 12,39 13,71 12,00 9,98 
Tilflyttere med børn 55,56 55,56 42,33 54,03 60,42 
  Gennemsnitligt antal  
personer i husstand 2,95 2,95 2,64 2,90 3,08 

 

Beskæftigelse3 

Ikke i arbejde, procent 12,59 12,59 17,79 11,49 6,66 
Offentlig sektor, procent 50,37 50,37 41,1 45,23 43,4 
 Privat sektor, procent 37,04 37,04 41,1 43,28 49,94 
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Tre typer af højtuddannede tilflyttere 

Gruppering af højtuddannede: 

  

 Nyligt færdiguddannede tilflyttere  

  – ofte singler og på farten 

  

 Højtuddannede børnefamilier 

  - ofte en social relation til stedet  

  

 Højtuddannede tilflyttere over 40 

  - ofte kørt surt i det stressende arbejdsliv i byen    
 ønsker at prøve noget nyt 

 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografisektionen  

Dias 14 
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Nyligt færdiguddannede tilflyttere 

Et job i yderområderne kan kickstarte karrieren: 

 

 ”Vi har ikke aktivt valgt stedet på grund af selve stedet, men fordi 

det var der, der var arbejde.”  

 

 ”Og så fik jeg så gymnasiejobbet, men det var så også kun et halv 
års vikariat, og sådan er det jo typisk som nyuddannede, der er det 
typisk sådan nogle tidsbegrænsede stillinger man får, så det var jeg 
helt indforstået med. Men så ja, så kom det her, og det var jo en 
faststilling, og det var jo helt fint, det kan man ikke brokke sig over.” 

 

 ”Hovedårsagen er arbejdsopgaven. Jeg får meget større 
arbejdsopgaver herovre end hvis jeg var blevet i København. Det jeg 
sidder og arbejder med, det svarer ikke til at jeg er nyuddannet. 
Fordi de tør at uddelegere opgaverne.”  

 

….men er ofte tænkt som et springbræt videre til noget andet 
som ikke nødvendigvis er en storby 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografisektionen  

Sted og dato 

Dias 15 
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Nyligt færdiguddannede tilflyttere 

  2004 2007 2010 

Region  Landkommune  Yderkommune Landkommune  Yderkommune  Landkommune  Yderkommune 

Hovedstaden  -  - - 33,3 - 0,0 

Region 
Sjælland  -  - 81,0 50,0 71,4 50,0 

Region 
Syddanmark  -  - 78,1 100,0 68,5 150,0 

Region 
Midtjylland  -  - 68,8 53,8 57,8 30,8 

Region 
Nordjylland  - -  64,0 77,8 56,0 77,8 

Danmark 183 44 73,2 59,1 63,4 45,5 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografisektionen  

Dias 16 

Færdiguddannede i 2002-2003 flyttet fra by til land eller yderkommune i 2003/2004 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Tilflyttede højtuddannede med børn 

Søger det gode familieliv nær sociale relationer: 

 

 ”Altså man kan sige tanken om, at vi gerne ville ud af København, 

har nok ligget der længe. Eller vi ville gerne have noget mere. Vi 
boede i en toværelses andelslejlighed på Østerbro, og var rigtig 
glade for at bo på Østerbro sådan set. Men selv med to sådan 
relativt faste jobs, som ikke var dårlige jobs, havde vi jo ikke råd til 
at få noget. Vi havde købt i 2008, så vi havde ikke udsigt til at få 
noget økonomisk med. Så vi havde ikke råd til at købe noget større i 
København.” 

 

 ”Vi havde nok aldrig flyttet til Jylland, eller Lemvig, hvis det ikke var 
fordi Stefans forældre boede her. Særligt det med børn, at det er 
vigtigt at have den tilknytning der er.”  

 

….tænker flytning som noget mere permanent, og ønsker et 
mere roligt familieliv – en kvalitet yderområderne kan give. 
Men der skal være job til begge! 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografisektionen  

Sted og dato 
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Tilflyttede højtuddannede med børn  

  2004 2007 2010 

Region  Landkommune Yderkommune Landkommune Yderkommune Landkommune Yderkommune 

Hovedstaden  - - - 100 - 100 

Region 
Sjælland  - - 81,6 77,8 73,4 44,4 

Region 
Syddanmark  - - 84,3 60 75,4 90 

Region 
Midtjylland  - - 86,7 78,9 80,7 73,7 

Region 
Nordjylland  - - 80,6 120 80,6 110 

Danmark 437 76 84,2 84,2 77,5 80,2 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografisektionen  

Sted og dato 

Dias 18 

Mindst et barn i 2002 og flyttet fra  by til land eller yderkommune i 2003/2004 
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punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Højuddannede tilflyttere over 40 år 

Søger karriererskift, natur og en mindre stressende hverdag: 

 

 ”Vi føler os hjemme nu. Jeg kan mærke, at det gør noget godt for 

vores familie at bo her. Så selvom jeg kan bekymre mig lidt om 
karrieremuligheder, så siger jeg til mig selv, at prioriteten lige nu er 
at være her. Her fylder privatlivet lige så meget som karrierelivet. I 
byen er der meget pushing.” 

 

 ”Jeg tog mit liv op til revision. Jeg har egentlig altid været tiltrukket 
af det prestigefyldte miljø, men har også i mange år haft lyst til at 
flytte mennesker. Jeg kunne på det tidspunkt godt tænke mig at 
komme væk fra byen. Få en gård på landet og have islandske 
heste.” 

  

 ”Så gik jeg ind og så efter ledige stillinger. Og vupti så dukkede 
stillingen som leder af HR udviklingsafdelingen op. Det var jo noget 
andet, end det jeg var vant til at arbejde med. Men det lå lige 
indenfor det, jeg længe havde drømt om at gøre.” 

 

….tænker ikke nødvendigvis flytning som noget permanent, 
men ønsker et mere roligt familieliv 
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Dias 19 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Højuddannede tilflyttere over 40 år 

  2004 2007 2010 

Region  Landkommune Yderkommune Landkommune Yderkommune Landkommune Yderkommune 

Hovedstaden  -  - - 83,3 - 80,0 

Region 
Sjælland  -  - 75,4 71,4 93,9 100,0 

Region 
Syddanmark  -  - 79,2 112,5 90,5 88,9 

Region 
Midtjylland  -  - 81,7 86,4 91,8 89,5 

Region 
Nordjylland  -  - 80,9 110,0 92,1 81,8 

Danmark 278 59 79,1 91,5 91,8 87,0 
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Dias 20 

Højtuddannede og mindst 40 år i 2002 og flyttet fra by til land eller yderkommune i 
2003/2004 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Den offentlige sektor som løftestang? 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Den offentlige sektor som løftestang? 

2004 2007 2010 

Region  Landkommune Yderkommune Landkommune Yderkommune Landkommune Yderkommune 

Hovedstaden - 1,4 - 1,1 - 0,7 

Region 
Sjælland 0,8 1,0 0,7 1,6 0,8 0,5 

Region 
Syddanmark 1,1 1,3 1,1 1,8 1,3 0,8 

Region 
Midtjylland 0,9 1,2 0,9 1,4 0,8 1,1 

Region 
Nordjylland 1,0 1,1 1,1 0,8 0,9 1,0 

Danmark 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 0,9 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografisektionen  

Dias 22 

Ratio mellem offentlig og privat ansættelse for højtuddannede tilflyttere fra By- til Land 
og Yderkommer, personer der flytter i 2003/2004* 

* Værdier over 1: flere flytter ind i offentlige stillinger end private 
   Værdier under 1: flere flytter ind i private stillinger end offentlige 
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punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Foreløbige konklusioner 

Befolkningsstrukturen og beskæftigelsesstrukturen er ikke god 
for land og yderkommunerne 

 

Tilflytningen af højtuddannede fra byerne til land og 
yderkommunerne er begrænset men finder dog sted 

 

Tilflytterne er forskellige de 5 danske regioner imellem – 
Region Midtjylland har flest højtuddannede tilflyttere Region 
Sjælland færrest 

 

De højtuddannede tilflyttere kan opdeles i tre grupper 

 - De nyuddannede der flytter for at kickstarte karrieren 

 - Børnefamilierne der søger det gode og rolige liv  

 - 40+ der søger karriererskift og et roligere arbejds og 
familieliv  
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
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Overskrift her 

For at ændre 
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Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Foreløbige konklusioner 

Tilflytterne værdsætter det trygge familieliv, det lokale og 
naturen 

 

Både de unge nyuddannede og 40+ gruppen ser udflytning som 
noget midlertidigt. 

 

Mange af de højtuddannede tilflyttere søger ind i den offentlige 
sektor 

 

Den offentlige sektor giver mulighed for at udvikle sig, prøve 
andre typer af opgaver og ”booste” CV’et 

 

De højtuddannede tilflyttede bliver ikke nødvendigvis i den 
offentlige sektor mens de er i land- og yderkommunerne 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
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dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Anbefalinger og næste skridt 

Acceptere at man kan bidrage med at være et skridt på vejen 
for de unge nyuddannede 

 

Være bevidste om at man kan tilbyde et andet arbejdsmarked 
– ikke kun familieliv 

 

Bruge de mere udfordrende jobbeskrivelser offensivt til at 
tiltrække højtuddannede - midlertidig 

 

Overveje om flere attraktive lejeboliger kan trække flere 
nyuddannede ud i land- og yderkommunerne 

 

Næste skridt: 

 Undersøge sammenhæng mellem ejerbolig/lejebolig og 
tilflyttere 

 Lave tilsvarende studier for de socialt udsatte 

 Tjekke data igennem igen! 
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