
Den 29. maj 2015 

 

Sags ID: SAG-2015-01437 

Dok.ID: 1998275 

 

JOKC@kl.dk 

Direkte   

Mobil 3052 4766 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

Telefon   

 

www.kl.dk 

Side 1/20 

 

ANALYSE  

Pendling mellem danske kommuner  

Af Jonas Korsgaard Christiansen 

 

Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommu-

ner. Der er særligt fokus på pendling mellem forskellige kommunetyper, indkomst og 

uddannelse.  

 

Analysens hovedkonklusioner 

 Kommuner med høj nettoindpendling findes primært i hovedstads-

området. Derudover har Billund og en række vestjyske kommuner 

også en høj grad af nettoindpendling. De kommuner, der har den 

højeste grad af nettoudpendling, er typisk placeret i nærheden af de 

fire største byområder (København, Aarhus, Aalborg og Odense). 

 I mellemkommuner er det pendlere til bykommuner, som står for 

den største andel af den lønsum som hentes ind i kommunen. I 

landkommunerne er der samlet set en større andel af den samlede 

lønsum, som stammer fra mellem- og landkommuner, men der er 

dog stadigvæk et stort bidrag fra borgere som pendler til bykom-

muner. 

 De pendlere, der bor i mellemkommuner med under 40.000 ind-

byggere i den største by og pendler til en bykommune, har den hø-

jeste indkomst blandt pendlere. Borgere, der pendler til landkom-

muner med under 15.000 indbyggere i den største by, har generelt 

en indkomst under gennemsnittet. 

 Højtuddannede er primært bosat i bykommuner og pendler i høj 

grad til andre bykommuner. Dette gælder særligt hovedstadsområ-

det. Der foregår dog også en betydelig modstrømspendling, hvor 

højtuddannede varetager stillinger i mellem- og landkommuner. 
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Baggrund 
Danmark er, i forhold til mange andre lande, et lille land målt i areal og rej-

seafstande. Dette giver en komparativ fordel, da borgerne har adgang til 

flere arbejdspladser inden for en given arbejdstid. Derudover betyder det 

også, at arbejdsindkomsterne i høj grad bevæger sig mellem kommunerne. 

Kommunerne er derfor afhængige af erhvervsstrukturen i de omkringlig-

gende kommuner.  

 

I publikationen ”Vækst og produktivitet i Danmark” viste KL, at der har 

været store regionale forskelle i væksten i løbet af de seneste 15-20 år. De 

landsdele som er domineret af store bykommuner har haft den største 

vækst. Koncentrationen af væksten i de store byer kan dog sagtens komme 

de resterende kommuner til gode, men det kræver bl.a., at der er gode mu-

ligheder for pendling.  

 

Der foregår også betydelig pendling fra de store bykommuner og ud i lan-

det. Fx kan produktionsvirksomheder, der er placeret uden for de store 

bykommuner, være afhængige af arbejdskraft bosat i bykommunerne.  En 

analyse fra Industriens Fond og Reg Lab peger på, at fremtidens produkti-

onsvirksomheder er kendetegnet ved en høj grad af specialisering, stærke 

kunderelationer og et stærkt fokus på produktudvikling.1 Adgang til højtud-

dannet arbejdskraft i alle landets kommuner er derfor en nødvendig forud-

sætning for fremtidens produktionsvirksomheder. 

 

Pendling er med andre ord en essentiel del af den danske erhvervsstruktur. I 

dette notat belyses pendlingsstrukturen mellem de danske kommuner med 

særligt fokus på: 

 

 Lønsummens bevægelser mellem kommunerne. 

 Pendlingsmønstre på tværs af kommunetyper. 

 Gevinsten ved pendling mellem forskellige kommunetyper. 

 Forskelle i pendlingsmønstre mellem uddannelsesgrupper. 

 

Metode 
Analysen foretages på baggrund af den registerbaserede arbejdsstyrkestat i-

stik (RAS). Populationen består af alle beskæftigede (fuldtid og deltid), som 

var beskæftiget i november 2012. Analysen dækker kun individer, hvor in-

formation vedrørende månedsindkomsten i november 2012 er tilgængelig. 

 

Fokus i denne analyse er på pendling mellem kommunerne. Pendling er 

derfor defineret, som beskæftigelse uden for bopælskommunen. Der fore-

                                                 
1 Industriens Fond og Reg Lab (2014). Industrielle succeshistorier. November 2014. 
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går også pendling inden for den enkelte kommune, men da fokus er på 

pendling kommunerne imellem ses der bort fra den type pendling. 

 

Kommunerne er inddelt på kommunetyper efter Danmarks Statistik og Euro-

stats opgørelse af urbaniseringsgraden (DEGURBA), jf. figur 1.2  

 

Bykommuner er defineret som kommuner, hvor mindst 50 pct. af befolkningen 

bor i et tæt befolket område. 

 

Mellemkommuner er defineret som kommuner, hvor mindre end 50 pct. af be-

folkningen bor i et tæt befolket område og hvor mindre end 50 pct. af befolk-

ningen bor i et tyndt befolket område. Mellemkommunerne er yderligere ind-

delt i to grupper: mellemkommunerne med over 40.000 indbyggere i den stør-

ste by (type 1) og mellemkommuner med under 40.000 indbyggere i den stør-

ste by (type 2). 

 

Landkommuner er defineret som kommuner, hvor mindst 50 pct. af befolknin-

gen bor i et tyndt befolket område. Landkommunerne er yderligere inddelt i to 

grupper: landkommuner med over 15.000 indbyggere i den største by (type 1) 

og landkommuner med under 15.000 indbyggere i den største by (type 2). 

 
  

                                                 
2 Se opdelingen her: Danmarks Statistik - DEGURBA 

(http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Nomenklaturer/NUTS/degurba.aspx)  

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Nomenklaturer/NUTS/degurba.aspx
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Figur 1 – Opdeling på kommunetyper ifølge Danmarks Statistik og Eurostat 

 

Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat. 

Anm.: Mellemkommunerne er inddelt i to grupper: mellemkommunerne med over 40.000 indbyggere i den 

største by (type 1) og mellemkommuner med under 40.000 indbyggere i den største by (type 2). Landkommu-

nerne er inddelt i to grupper: landkommuner med over 15.000 indbyggere i den største by (type 1) og landkom-

muner med under 15.000 indbyggere i den største by (type 2). 

 

 

De beskæftigede pendler i høj grad til bykommunerne og 
Vestjylland 
Kommuner med flere arbejdspladser end beskæftigede siges at have netto-

indpendling. Omvendt siges kommuner med flere beskæftigede end ar-

bejdspladser at have nettoudpendling. Figur 2 viser graden af ud- og ind-

pendling i de danske kommuner. 

 

Figuren viser, at kommunerne med høj nettoindpendling primært findes i 

hovedstadsområdet. Derudover har Billund også en særlig høj grad af netto-

indpendling. Blandt kommunerne med mindre nettoindpendling er der en 

særlig koncentration blandt de vestjyske kommuner. Der er her tale om 
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kommuner som Ikast-Brande og Herning, som har en høj grad af industri-

beskæftigelse. 

 

Figur 2 – Graden af ud- og indpendling 

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.  

Anm.: Høj nettoudpendling er defineret som, at der er mindst 20 pct. flere beskæftigede end arbejdspla d-

ser i kommunen. Mindre nettoudpendling er defineret som, at der er mellem 0 og 20 pct. flere beskæftig e-

de end arbejdspladser i kommunen. Høj nettoindpendling er defineret som, at der er mindst 20 pct. flere 

arbejdspladser end beskæftigede i kommune. Mindre nettoindpendling er  defineret som, at der er mellem 0 

og 20 pct. flere arbejdspladser end beskæftigede. 

 

De kommuner, som har den højeste grad af nettoudpendling, er typisk pla-

ceret i nærheden af de fire største byområder (København, Aarhus, Aalborg 

og Odense). I Nordjylland gælder det kommunerne Jammerbugt og Rebild. 

I området omkring Aarhus ses det, at kommunerne Favrskov, Odder og 

Syddjurs har en høj grad af nettoudpendling.  

 

På Fyn har særligt Assens og Nordfyns kommune en høj grad af nettoud-

pendling. Endeligt ses det, at langt de fleste sjællandske kommuner uden for 

hovedstadsområdet har enten mindre eller høj nettoudpendling. Særligt 
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kommuner som Faxe, Lejre, Frederikssund og Egedal har høj nettoudpend-

ling. 

 

Beskæftigede, der pendler til en anden kommune for at arbejde, betaler ind-

komstskat i deres bopælskommune. Det betyder, at en del af den samlede 

lønsum i bopælskommunen hentes i en anden kommune. Det er primært i 

de kommuner som ligger tæt på en bykommune, at en stor del af den sam-

lede lønsum hentes uden for kommunen, jf. figur 3. 

 

Det ses dog også, at en stor del af lønsummen hentes uden for bopæls-

kommunen i en række kommuner uden for de store byområder. Fx hentes 

over 80 pct. af den samlede lønsum i Lejre uden for kommunen, mens 65 

og 67 pct. af den samlede lønsum i hhv. Ringsted og Sorø hentes i en anden 

kommune. I Jylland er det særligt i oplandene til Aarhus og Aalborg, og 

omkring Trekantsområdet, at man ser en tendens til at en stor del af den 

samlede lønsum hentes uden for kommunen.  

 

Figur 3 – Andel af den samlede lønsum i kommunen, som hentes uden for kom-

munen 

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.  
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Anm.: Figuren viser hvor stor en andel af den samlede lønsum, der hentes af borgere som er beskæftiget 

uden for bopælskommunen. 

Pendling mellem kommunetyper 
I det følgende beskrives pendlingen mellem de forskellige kommunetyper. 

Kommunerne er inddelt efter Eurostats urbaniseringsgrad, som er beskre-

vet nærmere i afsnittet Metode. Tabel 1 viser hvor stor en andel af de bosatte 

i en given kommunetype, som pendler til en anden kommune. Arbejdssted-

kommunen er også inddelt på kommunetyper.  

 

Mellemkommuner med under 40.000 indbyggere i den største by er den 

kommunetype, hvor flest krydser kommunegrænsen for at komme på arbej-

de. I alt pendler 57,6 pct. af dem der bor i en mellemkommune (type 2) til 

en anden kommune for at komme på arbejde. Gruppen af mellemkommu-

ner med under 40.000 indbyggere i den største by er domineret af nordsjæl-

landske kommuner lige uden for hovedstadsområdet. Kommunernes place-

ring forklarer delvist den høje andel af pendlere. Kommunernes geografiske 

udstrækning er mindre og flere krydser derfor kommunegrænsen af helt 

naturlige årsager.   

 

Landkommuner med over 15.000 indbyggere i den største by er derimod 

den kommunetype, hvor den laveste andel krydser kommunegrænsen for at 

komme på arbejde. I alt pendler 36,9 pct. af dem, der bor i en landkommu-

ne (type 1) til en anden kommune for at komme på arbejde. 

 

På tværs af alle typer af bopælskommuner pendler flest til en en bykommu-

ne. Der er især en høj grad af pendling fra bykommuner til bykommuner, 

og fra mellemkommuner (type 2) til bykommuner. Dette reflekterer i høj 

grad, at bykommunerne typisk fungerer som arbejdsmarkedscentre. 

 

Pendlingsmønstret for folk bosat i landkommuner med over 15.000 indbyg-

gere skiller sig lidt ud. I alt 17,2 pct. pendler til en landkommune (type 1 og 

2). Dette reflekterer i høj grad, at der er en koncentration af landkommuner 

med over 15.000 indbyggere i den største by i Vest- og Østjylland. Her er 

det sandsynligvis en stor mængde af beskæftigede inden for industrien, som 

pendler mellem landkommunerne. 
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Tabel 1 – Andel af pendlere mellem forskellige kommunetyper 

 
 

Arbejdskommune 

 

 

 
Bykom-
mune 

Mellem-
kommune 

(type 1) 

Mellem-
kommune 

(type 2) 

Land-
kommune 

(type 1) 

Land-
kommune 

(type 2) 

Egen kom-
mune 

B
o

p
æ

ls
k

o
m

m
u

n
e
 

Bykommune 32,5 2,7 3,8 3,1 3,6 54,3 

Mellemkommune 
(type 1) 

18,8 2,1 5,0 6,1 7,9 60,0 

Mellemkommune 
(type 2) 

31,7 5,7 9,4 4,8 5,9 42,4 

Landkommune 
(type 1) 

12,0 4,4 3,3 10,2 7,0 63,1 

Landkommune 
(type 2) 

16,2 6,9 5,2 7,8 7,0 57,0 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.  

Anm.: Tabellen viser hvor stor en andel af de beskæftigede i bopælskommunen, som pendler til de forske l-

lige kommunetyper. Alle beskæftigede (fuldtid og deltid) indgår i beregningerne.  

 

Tabel 2 viser andelen af fuldtidsbeskæftigede for pendlere på tværs af kom-

munetyper. Den største andel af fuldtidsbeskæftigede findes blandt dem 

som arbejder i en bykommune, men er bosat i en mellem- eller landkom-

mune. Det ses også, at der generelt er en lavere andel af fuldtidsbeskæftige-

de blandt dem, som arbejder i deres bopælskommune.  

 

De to ovenstående tendenser kan muligvis forklares af, at det bedre kan 

betale sig at arbejde på deltid hvis det kan gøres relativt tæt på ens bopæl. 

Forskelle mellem mænd og kvinder kan muligvis også forklare resultaterne i 

Tabel 2. Deltidsarbejde ses oftere blandt kvinder og i 2013 var det kun 40 

pct. af de beskæftigede kvinder, som krydsede kommunegrænsen for at 

komme på arbejde. Til sammenligning krydsede 48 pct. af mændene kom-

munegrænsen for at komme på arbejde. 
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Tabel 2 – Andel fuldtidsbeskæftigede efter bopælskommune og arbejdskommune 

  

Arbejdskommune 

 

  

Bykom-
mune 

Mellem-
kommune 
(type 1) 

Mellem-
kommune 
(type 2) 

Land-
kommune 
(type 1) 

Land-
kommune 

(type 2) 

Egen kom-
mune 

B
o

p
æ

ls
k

o
m

m
u

n
e
 

Bykommune 77,0 75,3 77,2 75,4 73,5 67,3 

Mellemkommune 
(type 1) 

84,9 81,8 80,1 82,1 79,6 68,1 

Mellemkommune 
(type 2) 

84,4 78,1 76,0 80,4 78,4 66,0 

Landkommune 
(type 1) 

84,5 80,9 82,2 81,7 79,9 69,9 

Landkommune 
(type 2) 

82,8 79,7 79,6 80,3 79,2 68,1 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 

Anm.: Figuren viser andelen af fuldtidsbeskæftigede opdelt på bopæls- og arbejdskommune.  

Størst indkomstforskel for pendlere i mellemkommuner 
De pendlere, der bor i mellemkommuner med under 40.000 indbyggere i 

den største by, og pendler til en bykommune, har den højeste indkomst 

blandt pendlere, jf. tabel 3. Her er der primært tale om beskæftigede, som 

bor i de nordsjællandske kommuner og pendler til hovedstadsområdet, men 

også kommuner som Holstebro, Fredericia og Svendborg hører til i denne 

gruppe.  

 

Tabel 3 viser den gennemsnitslige månedsindkomst for pendlere på tværs af 

kommunetyper i forhold til landsgennemsnittet for alle fuldtidsbeskæftige-

de. En værdi over 100 angiver, at indkomsten er højere end den gennem-

snitlige månedsindkomst for alle fuldtidsbeskæftigede. Fx ligger den gen-

nemsnitlige indkomst for borgere som er bosat i en mellemkommune med 

under 40.000 indbyggere i den største by, og pendler til en bykommune, 

36,4 pct. over landsgennemsnittet. Beregningerne angående lønniveauet 

blandt pendlere er begrænset til fuldtidsbeskæftigede. Dette gjort for at 

undgå en forvridende effekt fra deltidsbeskæftigelse. 

 

Den største gevinst findes blandt dem, der pendler til en bykommune - uag-

tet hvor de er bosat. Herefter er der omtrent lige store gevinster ved at 

pendle til en mellemkommune (type 1 og 2). Borgere der pendler til land-

kommuner med under 15.000 indbyggere i den største by har generelt en 

indkomst under gennemsnittet. Resultaterne afspejler dog også, at det gene-

relle indkomstniveau også er højere i mellekommuner og bykommuner. 
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Tabel 3 – Indkomst for pendlere mellem forskellige kommunetyper i forhold til 

landsgennemsnittet for alle fuldtidsbeskæftigede  

  

Arbejdskommune 

  

Bykom-
mune 

Mellem-
kommune 

(type 1) 

Mellem-
kommune 
(type 2) 

Land-
kommune 
(type 1) 

Land-
kommune 

(type 2) 

B
o

p
æ

ls
k

o
m

m
u

n
e
 Bykommune 112,3 109,4 115,6 106,1 98,0 

Mellemkommune 
(type 1) 117,8 110,8 105,9 102,8 96,3 
Mellemkommune 
(type 2) 136,4 106,6 113,3 104,2 100,0 
Landkommune 
(type 1) 112,6 103,2 103,5 98,6 98,0 
Landkommune 
(type 2) 105,1 98,4 98,7 97,6 95,6 

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.                            

Anm.: Tabellen viser gennemsnitsindkomsten i forhold til landsgennemsnittet for alle fuldtidsbeskæftige-

de. En værdi over 100 angiver, at indkomsten ligger over landsgennemsnitte t for alle beskæftigede. En 

værdi under 100 angiver, at indkomsten ligger under landsgennemsnittet. 

 

Der er dog også markante forskelle inden for de enkelte kommunetyper, jf. 

figur 4. Den største gevinst ses blandt kommunerne i omegnen af hoved-

stadsområdet. Borgere bosat i de nordsjællandske kommuner, som hoved-

sageligt består af mellemkommuner, har den største gevinst ved at pendle. 

Ydermere viser figuren, at der blandt nogle af Vestegnskommunerne ikke er 

en lige så stor gevinst ved at pendle. Det selvom en stor del af pendlingen 

foregår til andre bykommuner. 

 

På Fyn er det særligt pendlere i Svendborg og Middelfart, som har gevinst 

ved at pendle. Begge kommuner udmærker sig ved at ligge forholdsvis tæt 

på to arbejdsmarkedscentre. Borgerne i Svendborg har adgang til både 

Odense og hovedstadsområdet, mens Middelfart langt hen af vejen kan 

betragtes som en del af Trekantsområdet. Samtidig har borgerne også kort 

afstand til Odense. Endeligt tjener pendlere i området omkring Aarhus og 

Trekantsområdet mere end landsgennemsnittet. Det er særligt kommunerne 

i den allermest vestlige og sydlige del af Sjælland, samt kommunerne i 

Nord- og Sydjylland, hvor der er den laveste gevinst ved pendling. 

Figur 4 afspejler dog også det generelle indkomstniveau i de danske kom-

muner. 
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Figur 4 – Månedsindkomst for pendlere i forhold til landsgennemsnittet for alle 

fuldtidsbeskæftigede 

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.  

Anm.: Figuren viser den månedsindkomsten i november 2012 for pendlere sammenlignet med landsge n-

nemsnittet for alle fuldtidsbeskæftigede. En værdi over 100 angiver, at pendlere bosat i kommunen har en 

månedsindkomst over landsgennemsnittet. 

 

En stor andel af den samlede lønsum hentes i andre 
kommuner 
Som en konsekvens af den store pendling mellem kommunerne og det for-

hold, at pendlere generelt tjener mere end beskæftigede som ikke pendler, 

hentes en stor andel af den samlede lønsum i en anden kommunetype. Tabel 

4 viser hvor stor en andel af den samlede lønsum som hentes i en anden 

kommune. Tabellen er yderligere opdelt på kommunetyper. 

 

Mellemkommuner med under 40.000 indbyggere i den største by er den 

kommunetype, hvor den største andel af lønsummen hentes uden for 

kommunen. Samlet set hentes 67,3 pct. af den samlede lønsum i mellem-

kommuner (type 2) uden for kommunen. Det klart største bidrag stammer 

fra pendling til bykommuner, som står for 41,7 pct. af den samlede indtægt 

i mellemkommuner med under 40.000 indbyggere i den største by.  
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I landkommunerne er der samlet set en større andel af den samlede lønsum, 

som stammer fra mellem- og landkommuner, men der er dog stadigvæk et 

stort bidrag fra borgere som pendler til bykommuner. Dette skyldes i høj 

grad, at der også for borgere i landkommuner er størst gevinst ved at pendle 

til en bykommune.  

 

Tabel 4 – Andel af den samlede lønsum som hentes i en anden kommune opdelt 

efter kommunetype 

  

Arbejdskommune 

 
 

Bykom-
mune 

Mellem-
kommune 
(type 1) 

Mellem-
kommune 
(type 2) 

Land-
kommune 
(type 1) 

Land-
kommune 
(type 2) 

B
o

p
æ

ls
k

o
m

m
u

n
e
 

Bykommune 36,9 2,9 4,5 3,3 3,5 

Mellemkommune 
(type 1) 

24,4 2,5 5,7 6,8 8,2 

Mellemkommune 
(type 2) 

41,7 5,7 9,6 4,7 5,6 

Landkommune 
(type 1) 

15,3 5,0 3,8 11,3 7,7 

Landkommune 
(type 2) 

19,7 7,7 5,8 8,6 7,6 
 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.  

Anm.: Tabellen viser hvor stor en andel af den samlede lønsum i bopælskommunen, som hentes i en 

anden kommunetype. Alle beskæftigede (fuldtid og deltid) indgår i beregningerne. 

 

Tabel 3 dækker dog over det forhold, at der er stor forskel inden for de en-

kelte kommunetyper. Figur 5 viser hvor stor en andel af den samlede løn-

sum i mellem- og landkommuner, som stammer fra bykommuner. Figuren 

viser tydeligt, at borgere i mellem- og landkommuner i nærheden af by-

kommunerne i høj grad henter deres lønindkomst i bykommuner.  

 

I Nordjylland skiller særligt Rebild sig ud. Her stammer næsten 43 pct. af 

den samlede lønsum i kommunen fra en bykommune. I Favrskov og Skan-

derborg er det hhv. 42 pct. og 43 pct. af den samlede lønsum som stammer 

fra en bykommune.  

 

På Fyn er alle kommunerne i en vis grad afhængige af, at borgerne pendler 

til Odense for at arbejde. I Kerteminde stammer 41 pct. af den samlede 

lønsum fra en bykommune. Middelfart og Svendborg er i mindre grad af-

hængige af pendling til en bykommune.  

 

På Sjælland tegner der sig et klart billede, hvor bykommunerne i hoved-

stadsområdet fungerer som arbejdsmarkedscentre, mens de omkringliggen-

de mellem- og landkommuner fungerer som arbejdskraftoplande. Der synes 

at være en klar sammenhæng mellem afstanden til hovedstadsområdet og 

andelen af den samlede lønsum, som stammer fra en bykommune. Fx 
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stammer næsten 43 pct. af den samlede lønsum i Lejre fra en bykommune. I 

Solrød og Greve stammer hhv. 61 pct. og 67 pct. af den samlede lønsum fra 

en bykommune. Det er i denne henseende værd at huske på, at der derud-

over foregår en stor pendling mellem bykommunerne i hovedstadsområdet.   

 

Figur 5 – Andel af den samlede lønsom som hentes i en bykommune 

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 

Anm.: Figuren viser hvor stor en andel af den samlede lønsum i bopælskommunen, som hentes i bykom-

mune. Alle beskæftigede (fuldtid og deltid) indgår i beregningerne. 

 

Det er dog tydeligt, at der i Vest- og Sydjylland ikke er den store pendling til 

bykommuner. Det skyldes, at de kommuner som agerer arbejdsmarkedscen-

tre i de dele af landet, ikke falder under Eurostats definition af bykommu-

ner. Det er tidligere blevet vist, at bl.a. Esbjerg, Billund og Ikast-Brande har 

en stor indpendling. Figur 6 viser hvor stor en andel af den samlede lønsum 

i de danske kommuner, som stammer fra netop de tre kommuner.  

Her skiller særligt Varde, Vejen, Vejle og Herning sig ud. I alle fire kommu-

ner stammer over 10 pct. af den samlede lønsum fra Esbjerg, Billund og 

Ikast-Brande. Også i Tønder og Ringkøbing-Skjern hentes en større andel 

af den samlede lønsum i de tre kommuner. De nordjyske kommuner, som 
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ligger længere væk fra Esbjerg, Billund og Ikast-Brande, har den laveste 

grad af pendling til de tre kommuner.  

Figur 6 illustrerer tydeligt, at arbejdsmarkedscentre også eksisterer uden for 

bykommunerne. Dette gælder særligt inden for industrien og forsynings-

branchen, hvor der i større grad er brug for plads til store produktionsappa-

rater. 

Figur 6 – Andel af den samlede lønsum i kommunen, som hentes af borgere, som 

er beskæftigede i Esbjerg, Billund og Ikast-Brande kommune. 

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.  

Anm.: Figuren viser hvor stor en andel af den samlede lønsum i bopælskommunen, som hentes samlet set 

hentes i de tre kommuner Esbjerg, Billund og Ikast-Brande. Kommuner, hvor der samlet set er under 20 

beskæftigede som pendler til de tre kommuner er markeret med ’manglende data’.  
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Højtuddannede og faglærtes pendlingsmønstre 
Over 80 pct. af de højtuddannede, der er bosat i en bykommune, arbejder 

også i en bykommune, jf. figur 7. Dette afspejler i høj grad, at en stor andel 

af de højtuddannede er bosat i hovedstadsområdet, hvor mange af bykom-

munerne er placeret. Højtuddannede bosat i mellem- og landkommuner er 

dog også afhængige af muligheden for at pendle til en bykommune. Ande-

len som pendler til en bykommune, er størst blandt højtuddannede bosat i 

mellemkommuner med under 40.000 indbyggere i den største by (61 pct.) 

og mindst i landkommuner med over 15.000 indbyggere i den største by (26 

pct.).  

 

Det fremgår tydeligt af figur 7 at der blandt højtuddannede, som er bosat i 

mellem- og landkommuner med mindre end hhv. 40.000 og 15.000 indbyg-

gere i den største by, er en større tendens til at pendle. Dette gælder særligt 

for pendling til bykommuner. En mulig forklaring på dette er, at de mellem- 

og landkommuner, som selv har en relativt stor by, i højere grad har mulig-

hed for at skabe arbejdspladser til højtuddannede.  

 

Det blev tidligere i analysen påpeget at fuldtidsbeskæftigede, der pendler fra 

en mellemkommune med under 40.000 indbyggere i den største by til en 

bykommune, har den højeste indkomst blandt pendlere. Dette skyldes sand-

synligvis, at mellemkommuner med under 40.000 indbyggere har en stor 

andel af højtuddannede (12 pct.), og at en stor andel af de højtuddannede 

pendler til en bykommune (61 pct.).  

 

Figur 7 – Udpendling blandt højtuddannede fordelt på bopælskommune 

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.  
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Anm.: Figuren viser sammenhængen mellem bopælskommune og arbejdskommune for højtuddannede. Det 

betyder, at den første søjle indeholder alle højtuddannede, som bor i en bykommune.   

Sammenligner man pendlingsmønstret blandt højtuddannede med pend-

lingsmønstret blandt faglærte, så ses det først og fremmest, at faglærte i 

højere grad er beskæftiget i bopælskommunen, jf. figur 8. Bykommunerne 

aftager stadig en stor del af arbejdskraften blandt faglærte, men der er også 

en betydelig pendling mellem de samme kommunetyper (dvs. mellemkom-

mune til mellemkommune, og landkommune til landkommune). Man skal i 

denne sammenhæng have for øje, at faglærte ofte arbejder på projekter og 

entrepriser uden for den kommune, hvor deres arbejdsplads har adresse. 

 

Figur 8 – Udpendling blandt faglærte fordelt på bopælskommune 

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.  
Anm.: Figuren viser sammenhængen mellem bopælskommune og arbejdskommune for faglærte. Det bet y-

der, at den første søjle indeholder alle faglærte, som bor i en bykommune.   

 

På tværs af alle kommunetyper gælder det, at over halvdelen af de højtud-

dannede som arbejder i den pågældende kommune kommer fra en anden 

kommune, jf. figur 9. Selvom over 80 pct. af de højtuddannede, som bor i en 

bykommune også arbejder i en bykommune, så varetager højtuddannede 

bosat i bykommuner altså også en betragtelig del af stillingerne i mellem- og 

landkommunerne. 

 

I mellemkommunerne har størrelsen på den største by en afgørende betyd-

ning for indpendlingen af højtuddannede. I mellemkommuner med over 

40.000 indbyggere i den største by er det godt og vel 30 pct. af de højtud-

dannede, som pendler ind fra en bykommune, mens det er 39 pct. af de 

højtuddannede i mellemkommuner med under 40.000 indbyggere i den 
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største by, som pendler ind fra en bykommune. Forskellen skyldes forment-

lig, at den første type mellemkommuner indeholder kommuner som Es-

bjerg, Randers, Kolding og Næstved, som i høj grad fungerer som selvstæn-

dige arbejdsmarkedscentre.  

 

Blandt landkommuner kommer den største andel af højtuddannede ind-

pendlere fra andre landkommuner. I landkommuner med over 15.000 ind-

byggere i den største by, er 23 pct. af de højtuddannede som arbejder i 

kommunen bosat i en anden landkommune. I de landkommuner hvor der 

er under 15.000 indbyggere i den største by, er 22 pct. af de højtuddannede 

som arbejder i kommunen bosat i en anden landkommune. Til sammenlig-

ning er det godt og vel 22 pct. af de højtuddannede, som arbejder i land-

kommunerne, der kommer fra en bykommune.  

 

Figur 9 – Indpendling blandt højtuddannede fordelt på arbejdsstedskommune 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
Anm.: Figuren viser sammenhængen mellem arbejdskommune og bopælskommune for højtuddannede. Det 

betyder, at den første søjle indeholder alle højtuddannede, som arbejder i en bykommune.  

Der er dog også stor variation blandt mellem- og landkommunerne, jf. figur 

10.  Det er ikke overraskende at det er i de mellem- og landkommuner, der 

er placeret tættest på bykommunerne, man finder den største andel af be-

skæftigede højtuddannede, som bor i en bykommune.  

Det gælder særlig mellemkommunerne lige uden for hovedstadsområdet, 

Fyn med Odense som centrum, og endeligt er der også en tendens til at de 

højtuddannede, som er beskæftiget i de øst- og nordjyske landkommuner, i 

en hvis grad er bosat i Aarhus og Aalborg. Resultaterne stemmer overens 
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med tidligere analyser fra KL, som også har peget på modstrømspendling 

blandt højtuddannede.3 

Det ses at kommunerne i den vestlige og sydlige del af Jylland er mindst 

afhængige af pendling fra højtuddannede bosat i bykommunerne. Det er 

dog værd at bemærke, at Esbjerg ikke er defineret som en bykommune iføl-

ge Eurostats urbaniseringsgrad. Fx er 23 pct. af de højtuddannede som ar-

bejde i Varde bosat i Esbjerg, og hhv. 8 og 6 pct. af de højtuddannede som 

arbejder i Vejen og Tønder bosat i Esbjerg.  

Figur 10 – Andel af højtuddannede som beskæftiget i kommunen og bor i en by-

kommune. 

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.  
Anm.: Figuren viser hvor stor en andel af de højtuddannede som er beskæftiget i kommunen og bor i en 

bykommune. Kommuner markeret med grå indikerer, at der ikke er tilstrækkelig data til rådighed.  

Ser man på fordelingen blandt faglærte, så tegner der sig et lidt andet bille-

de. Her ses det, at man i bykommuner er meget afhængig af indpendling fra 

andre bykommuner, mens man i mellem- og landkommuner i højere grad 

                                                 
3 Se fx ”Akademikere pendler modstrøms – fra metropolerne ud i oplandet” fra Momen-

tum d. 18. august 2014. 
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arbejder i bopælskommunen, jf. figur 11. Dette gælder særligt i mellemkom-

muner med over 40.000 indbyggere i den største by, og i begge typer af 

landkommuner, hvor op mod 70 pct. af de faglærte arbejder i bopælskom-

munen. Som tidligere nævnt, så gælder der det forbehold for faglærte, at de 

ofte arbejder på projekter og entrepriser uden for den kommune, hvor ar-

bejdsstedet har adresse. Derfor giver indeværende opgørelse ikke et helt 

præcist billede af hvor meget faglærte pendler. 

Figur 11 – Indpendling blandt faglærte fordelt på arbejdsstedskommune 

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.  
Anm.: Figuren viser sammenhængen mellem arbejdskommune og bopælskommune for faglærte. Det bet y-

der, at den første søjle indeholder alle faglærte, som arbejder i en bykommune . 
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