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Analyse   

Landkommunernes befolkningsudvikling – 
sammenhængen mellem land- og bykommu-
ner 

Af Nadja Christine Andersen 

 

Formålet med analysen er at forklare, hvorfor enkelte landkommuner har haft befolk-

ningstilvækst, mens andre har haft befolkningsnedgang. Det gøres ved at belyse hvilke 

faktorer, der har haft betydning for landkommunernes befolkningsudvikling i de sidste 

17 år ud fra en SAR-model. Der lægges især vægt på, hvilken betydning afstanden mel-

lem landkommuner og den nærmeste by- eller mellemkommune har på landkommunernes 

befolkningsudvikling. 

 

 

Analysens hovedkonklusioner 

 Afstanden til nærmeste by- eller mellemkommune (kommuneindde-

lingen følger EUROSTAT’s klassificering) har på mellemlangt sigt 

en betydning for en landkommunes befolkningsudvikling. Land-

kommuner placeret mere end 40 km fra en by- eller mellemkom-

mune har alt andet lige haft en signifikant negativ befolkningsud-

vikling.  

 

 Den økonomiske vækst i by- og mellemkommunerne gavner posi-

tivt befolkningsudviklingen i de omkringliggende landkommuner. 

 

 Landkommuner har tendens til at have samme mønster for befolk-

ningsudviklingen som deres nabolandkommuner. Hvis det går godt 

med befolkningsudviklingen i en landkommune, så gavner det 

positivt befolkningsudviklingen i landkommunens nabokommuner. 

Og omvendt, hvis befolkningstallet er dalende i kommunen. 
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1. Indledning 

 

I Danmark, som i hele verden, flytter folk fra land til by, og arbejdspladser-

ne koncentreres i vækstcentre omkring de største byer. Danmark er, sam-

men med Sverige, et af de lande i EU, som de seneste år har oplevet den 

største relative flytning fra land til by. 22 pct. af den danske befolkning bor 

i storbyområder, og siden 2007 er det tal steget med godt 6 pct. 

 

Der er stor fokus på den økonomiske og den befolkningsmæssige vækst, 

der finder sted i byområderne. Men det er ikke kun storbyerne, der oplever 

vækst i befolkningstallet, enkelte landområder har også oplevet betydelig 

befolkningsvækst. Godt 1/3 af alle landkommuner har fra 1995 til 2012 haft 

en højere vækst i befolkningstallet end på landsplan.  

 

Mens enkelte by- og mellemkommuner fra 1995 til 2012 har oplevet en 

gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på hhv. 1,1 pct. og 1,0 pct., har 

enkelte landkommuner ligeledes haft en gennemsnitlig årlig befolknings-

fremgang på 1,1 pct., jf. figur 1.1. Dermed har enkelte landkommuner haft 

samme årlige vækst i befolkningen som de bykommuner, der i perioden har 

haft den største befolkningsstigning. 

 

I samme periode har enkelte andre landkommuner haft en årlig befolk-

ningstilbagegang på 1,3 pct., mens de by- og mellemkommuner, der har haft 

den laveste befolkningsudvikling, har haft en årlig befolkningsudvikling på 

hhv. -0,3 pct. og 0,0 pct. Landkommunerne har dermed en langt større 

spredning i befolkningsudviklingen end by- og mellemkommunerne har 

oplevet i perioden 1995-2012, jf. figur 1.1.   

 

I dette analysenotat forsøges det afklaret, hvorfor enkelte landkommuner 

har haft befolkningstilvækst, mens andre har haft befolkningsnedgang. Det 

gøres ved at belyse, hvilke faktorer, der har betydning for landkommuner-

nes befolkningsudvikling fra 1995 til 2012. Der lægges især vægt på, hvilken 

betydning afstanden mellem landkommuner og den tætteste by- eller mel-

lemkommune har på landkommunernes befolkningsudvikling.  

 

I sammenligning med vores nordiske naboer har vi relativt korte geografi-

ske afstande.1 Det muliggør i højere grad pendling til studier og arbejde på 

tværs af kommunegrænser. Derfor forsøges det afklaret, om den geografi-

ske placering overhovedet har betydning for landkommunernes befolk-

ningsudvikling. 

 

                                                 
1 Danmark i forandring, Pixiudgave, KL, 2014. 
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Derudover ses der på, hvilken betydning den økonomiske vækst, der sker i 

den nærmeste by- eller mellemkommune, har på landkommunernes befolk-

ningsudvikling. Det undersøges, om den økonomiske vækst sker på bekost-

ning af landkommunernes udvikling.  

 

Figur 1.1 Boxplot over den gennemsnitslig årlig befolkningsvækst i perio-

den 1995-2012 

 
Kilde: KL’s egne beregninger baseret på Danmarks Statistik – statistikbank.dk. 

 

Landkommunernes befolkningsudvikling estimeres ved at opstille analysen 

som en spread-backwash effekt. Denne empiriske strategi følger Veneri & 

Ruiz (2013). Modellen forsøger at verificere, om den økonomiske vækst, der 

finder sted i by- og mellemkommunerne, betyder en øget befolkningsvækst i 

de omkringliggende landkommuner (spread effekt). Hvis dette gør sig gæl-

dende, betyder det, at landkommunerne får gavn af bykommunernes frem-

gang og omvendt. Dermed er by- og landkommunerne åbne økonomier, der 

er dybt forbundne med hinanden, fx med hensyn til demografiske bevægel-

ser, pendling, bevægelser i kapitelapparater og humankapital. By- og land-

kommunerne er i dette scenarie komplementære og er afhængige af hinan-

dens vækst.  

 

Det andet scenarie analysen kan resultere i er, at den økonomiske vækst, der 

sker i by- og mellemkommunerne, trækker ressourcer som fx arbejdskraft 

ud af de omkringliggende landkommuner (backwash effekt). Hvis dette 

scenarie gør sig gældende, betyder det, at områderne er konkurrenter og 

kæmper om de samme human- og kapitalressourcer. Det kan bl.a. have den 

effekt, at landområderne mister deres befolkning. 
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Modellen estimeres med en spatial lag model (SAR), hvori der tages højde 

for, at tætliggende kommuner har en vis sandsynlighed for at påvirke hin-

anden – befolkningsudviklingen i én landkommune kan være afhængig af 

befolkningsudviklingen i kommunens nabolandkommuner.  

 

Analysenotatets definition på land-, mellem- og bykommuner følger EU-

ROSTAT’s klassificering. Inddelingen afhænger af andelen af kommunens 

befolkning, der er bosat i hhv. et by- og landområde i kommunen. 

 

Tidligere studier på området finder en positiv vækst-spillover-effekt mellem 

landområder og deres tætteste by- eller mellemområde. Det betyder, at 

spread effekten dominerer backwash effekten, og områderne dermed 

fremmer hinanden. Effekten er dog aftagende med afstanden. Det betyder, 

at jo længere væk et landområde er fra det tætteste byområde, desto mindre 

betydning får den økonomiske vækst i byområdet på landområdets befolk-

ningstilvækst. 

 

Analysenotatet er opbygget som følger: I afsnit 2 refereres der til tidligere 

studier på området. I afsnit 3 beskrives data, deriblandt inddelingen af de 

danske kommuner i de tre urbaniseringsgrader. I afsnit 4 præsenteres data 

ud fra en deskriptiv analyse. Dernæst beskrives den empiriske strategi i af-

snit 5 og i afsnit 6 præsenteres resultaterne. Til sidst konkluderes der på 

estimationsresultaterne i afsnit 7.  

 

 

 

2. Tidligere studier  

I dette afsnit ses der på den tidligere empiriske litteratur, der relaterer sig til 

sammenhængen mellem et landområdes vækst og interaktionen/afstanden 

til det tætteste byområde. Dette analysenotat er udarbejdet for danske 

kommuner og ser dermed kun på de danske sammenhænge. Der er generelt 

få analyser på danske data, og flere tidligere studier bygger på data fra USA, 

hvor afstande og landområder kan være væsentligt forskellige fra Danmark.  

 

Urban-to-rural Population Growth Linkages (2013) er en cross-country 

analyse, der på baggrund af OECD’s TL3 database undersøger forskellighe-

derne i landområdernes udvikling ud fra afstanden til de større byer for 

perioden 2000 til 2008. Analysen undersøger om vækst i byområder også 

kan have positive indvirkninger på de omkringliggende landområder, eller 

om det modsatte gør sig gældende. Ud fra regioner i 14 OECD lande benyt-

tes en spatial lag model (SAR).  
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OECD-artiklen finder en positiv effekt fra vækst i byområder på de nærlig-

gende landområder, hvormed landområder kan drage fordel af byområders 

fremmen. En stærk kontakt mellem områderne kan yderligere fremme disse 

fordele. Effekten er dog aftagende med afstanden. Det betyder, at jo længe-

re væk et landområde er fra det tætteste byområde, desto mindre betydning 

har den økonomiske vækst i byområdet for landområdets befolkningstil-

vækst. 

 

Den videre empiriske analyse i dette analysenotat bygger især på denne arti-

kels empiriske strategi. 

 

Extending Carlino-Mills Models to Examine Urban Size and Growth 

Impacts on Proximate Rural Areas er én af de eneste analyser foretaget 

på data for danske kommuner og er udarbejdet for perioden 1985 til 1993.  

Analysen undersøger, hvordan befolkningsudviklingen i landområder er 

påvirket af nærliggende byområders befolkningstilvækst og beskæftigelse.  

Resultaterne viser, at der alene er belæg for positive effekter fra byområders 

udvikling til landområder. Herved vil byområder med høj vækst indenfor 

beskæftigelse have positive effekter på omkringliggende landområders be-

folkningstilvækst og beskæftigelse. Dette særligt for landområder nær byer-

ne, idet byernes grænser i højere grad bliver presset udad, hvilket i højere 

grad kan muliggøre pendling.  

 

Lignende resultater kommer af Deriving empirical definitions of spatial 

labor markets: The role of competing versus complementary growth. 

Modellen bygger på data for ”amter” i otte stater i Midtvesten over perio-

den 1969-1994, og tager udgangspunkt i lønstigninger og arbejdspladser i de 

enkelte landområder.  

 

Her bekræftes, at en samlet koordinering indenfor bredere områder som 

regioner, netop kan hjælpe til at udnytte de smittende positive effekter, der 

kan være på de mindre byer. Tillige findes, at en samlet udviklingsindsats 

imellem tætliggende landområder vil kunne hjælpe byerne til at drage fordel 

af hinandens vækst i stedet for at gøre det til konkurrence.  

 

I analysen undersøges tillige, hvilke faktorer, der har betydning for at til-

trække nye tilflyttere til de mindre landområder, og her tillægges arbejds-

pladser væsentlig højere betydning end for eksempel fremtidig løn. Lokale 

faciliteter som miljø tyder på at have mindre væsentlig betydning.  

 

I Harnessing Growth Spillovers For Rural Development: The effecs of 

regional spatial structure konkluderes, gennem en vækstmodel, der tager 

højde for indbyggertal og beskæftigelse, at områders karakteristika og ud-

viklingsniveau har afgørende betydning for, om der er positive eller negative 
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effekter af nærliggende byers fremmen. Analysen baseres på 48 stater i USA 

i perioden fra 1990 til 2000. 

 

Det gælder for såvel by- som landområder, at hvis de har samme karakteri-

stika, vil de generelt opleve negative effekter af hinandens vækst i beskæfti-

gelse, da der derved kan opstå mere konkurrencelignende tilstande. Om-

vendt kan der være store positive velstandseffekter af byområdernes vækst i 

beskæftigelse på nærliggende landområder.  

 

Afstanden mellem land- og byområde er af væsentlig betydning for landsby-

ernes fremmen, hvis man læser EU’s Remote Rural Regions. Analysen fra 

år 2008 skelner mellem fjerne landområder og landområder tæt på en stor-

by, hvor afstanden defineres ud fra pendlingstiden frem for geografisk af-

stand. En landsby defineres som værende fjern, hvis over halvdelen af ind-

byggerne bor længere end 45 minutters pendling væk fra en storby. Det 

vises, at fjerne landområder med lang afstand til større byer er de eneste 

områder med negativ befolkningsvækst, og har samtidig den laveste produk-

tivitet indenfor blandt andet landbrug og industri. 

 

Riding the Wave of Urban Growth in the Countryside: Spread, Back-

wash, og Stagnation er en undersøgelse af spread og backwash effekter i 

Canada fra 1981 til 2001. Resultaterne viser, at der alene på baggrund af 

afstand til et byområde er en negativ effekt i vækstmulighederne for land-

områder, dette uanset udviklingen i byområdet.  

 

Desuden finder analysen, at indkomstvækst i byområder har backwash ef-

fekter på nærliggende landområder, mens landområder med længere afstand 

har overvejende spread effekter. Dog er der en stærk positiv effekt på be-

folkningsudviklingen i landområder af en befolkningstilvækst i byområder, 

og tillige kan pendlingsmuligheder sikre, at arbejdsudbuddet i byområder 

kan smitte af på landområder, mens lave omkostninger kan trække virk-

somheder til. Som de resterende analyser om emnet påpeger, kan et samar-

bejde på tværs af større regioner sikre bedre muligheder for vækst på tværs 

af områderne. 

 

Generelt konkluderer tidligere studier på området, at spread effekten domi-

nerer backwash effekten. Det vil sige, at landområders befolkningsudvikling 

gavnes af den økonomiske vækst, der sker i byområderne. Effekten er dog 

aftagende med afstanden. 
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3. Data 

I de empiriske analyser anvendes individdata fra Danmarks Statistiks reg i-

stre og kommunedata fra Danmarks Statistik - statistikbanken.dk. Data op-

bygges som tværsnitsdata for alle danske kommuner. Analysen udføres for 

en periode på 17 år fra 1995 til 2012, hvilket er en væsentlig længere periode 

end de fleste øvrige studier på området. 

 

En relativ lang tidsperiode gør det muligt at fange mere langsigtede ændrin-

ger i befolkningstallet som resultat af ændringer i blandt andet det lokale og 

omkringliggende arbejdsmarked. En kort analyseperiode kan resultere i, at 

de beregnede effekter afspejler kortsigtede udsving, som fx konjunktur-

svingninger, fremfor en generel strukturel ændring. Med en længere periode 

undgås dermed i højere grad betydningen af kortsigtede konjunkturudsving 

(Khan R. et al, 2001). 

 

I analysenotatet belyses hvilke faktorer, der påvirker landkommunernes 

befolkningsudvikling. Den afhængige variabel, der ønskes beskrevet, er den 

gennemsnitlige årlige befolkningsvækst fra 1995 til 2012 i landkommunerne. 

Valget af den afhængige variabel er konsistent med (Veneri and Ruiz, 2013; 

Cheshire and Magrini, 2006; Glaeser et al., 1995; Faggian et al., 2012; Cirilli and 

Veneri, 2011).  

 

Variablene der anvendes i analysen til at beskrive landkommunernes be-

folkningsudvikling kan inddeles i tre kategorier: 

 

1. Kommunernes urbaniseringsgrad 

2. Landkommunernes karakteristika 

3. Den tætteste by- eller mellemkommunes karakteristika 

 

Variablene beskrives uddybende i de følgende afsnit. 

 

3.1 Kommunernes urbaniseringsgrad 

 
Hver kommune inddeles i tre klassifikationer ud fra EUROSTAT’s urbani-

seringsvariabel. Inddelingen afhænger af andelen af befolkningen, der er 

bosat i hhv. et byområde og et landområde i kommunen. Der anvendes grid 

cells (kvadratnet) til at bestemme om et område er et by-, mellem- eller 

landområde. 2   

 

                                                 
2 Kilde: Danmarks Statistik, Degree of urbanisation (DEGURBA) 
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- Bykommune: mindst 50 pct. af befolkningen i kommunen bor i et by-

område.  

- Mellemkommune: mindre end 50 pct. af befolkningen i kommunen bor 

i et byområde og mindre end 50 pct. af befolkningen bor i et land-

område. 

- Landkommune: mindst 50 pct. af befolkningen i kommunen bor i et 

landområde.  

Figur 3.1 Kommunernes urbaniseringsgrad  

 
Kilde: Danmarks Statistik, Degree of urbanisation (DEGURBA). 

 

Af de 98 kommuner i Danmark er 58 kommuner klassificeret som land-

kommuner ifølge EUROSTAT, jf. figur 3.1. 20 kommuner er grupperet som 

bykommuner og 20 kommuner er grupperet som mellemkommuner.  
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Bykommunerne findes i og omkring København, deriblandt alle Vestegns-

kommunerne, jf. figur 3.1. Derudover er Odense, Aarhus og Aalborg Kom-

muner registreret som bykommuner. I Jylland og på Fyn er Randers, Hol-

stebro, Horsens, Kolding, Fredericia, Esbjerg og Svendborg klassificeret 

som mellemkommuner. På Sjælland drejer det sig om kommunerne nord 

for København og kommunerne syd for Vestegnskommunerne.  

 

En stor del af kommunerne i Jylland og på Fyn er landkommuner, mens det 

på Sjælland er de vest- og sydlige kommuner, der er klassificeret som land-

kommuner. Derudover er alle de små ø-kommuner grupperet som land-

kommuner.  

 

3.2 Landkommunernes karakteristika 

 

De nedenstående variable fortæller noget om landkommunens udgangs-

punkt i 1995 med hensyn til den demografiske struktur, deres økonomisk 

situation, deres sektor struktur og deres socioøkonomiske information, jf. 

tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Variable af landkommunernes karakteristika 

Variabel Beskrivelse Forkortelse 

Ældrekvote, 1995 
Antallet af personer på 65 år og derover for hver 100 perso-
ner i den arbejdsdygtige alder (15-64 år) 

ældre 

Andel industriarbejdsplad-
ser, 1995 

Andelen af kommunens arbejdspladser, der er i industrisek-
toren 

indu 

Arbejdsløshedsrate, 1995 Andelen af arbejdsstyrken, der er arbejdsløs arbløs 

Bruttoindkomst, 1995 
Den gennemsnitlige bruttoindkomst for beskæftigede løn-
modtagere i kommunen 

indk 

Andel med lav indkomst, 
1995 

Andelen af de 30-59-årige med en indkomst på under 50 pct. 
af medianindkomsten 

lavindk 

Andel udenfor arbejds-
styrken, 1995 

Andelen af befolkningen 16-66 år, der er udenfor arbejds-
styrken 

uarb 

Landsdel Dummy variabel for landkommunens landsdel i.landsdel 

 

Resultaterne for landkommunernes karakteristika afhænger i høj grad af 

udgangsåret 1995, fordi variablene netop er for dette givne år.  
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3.3 Den tættest by- eller mellemkommunes karakteristika 

 

Disse variable beskriver landkommunens nærmeste by- eller mellemkom-

munes karakteristika mht. den fysiske afstand og den økonomiske vækst i 

den observerede periode, jf. tabel 3.2.  

 

Tabel 3.2 Variable for den nærmeste by- eller mellemkommune 

Variabel Beskrivelse Forkortelse 

Afstand (Km) 
Afstanden fra landkommunen til den nærmeste by- eller mel-
lemkommune 

afstand 

Den gennemsnitlig årlige 
BNP vækst, 1995-2012 

Den reelle gennemsnitlig årlige BNP vækst for by- eller mel-
lemkommune fra 1995-2012, 2005-priser, kædede værdier, 
mio. kr. 

∆bnp 

Dummy, bykommune = 1 
Dummy variabel for om det er en by- eller mellemkommu-
ner, der er tættest, bykommune = 1 og mellemkommune = 0 

by 

 

Som proxy estimat for afstanden mellem land- og bykommunerne anvendes 

den gennemsnitlige fysiske afstand mellem bopæl og arbejde for beskæfti-

gede pendlere, der arbejder i en anden kommune end den de er bosat i. Af-

standen er beregnet som gennemsnittet af de beskæftigedes korteste vejaf-

stand fra bopælsadresse til arbejdsadressen.3  

 

Det kunne også være interessant at anvende den faktiske gennemsnitlige 

pendlingstid som proxy for afstanden, fordi den kan være med til at give et 

mere retvisende billede af den reelle afstand mellem kommunerne. Ved at 

bruge antal km siges der intet om infrastrukturen mellem kommunerne. Er 

det landevej eller motorvej de beskæftigede pendlere skal anvende mellem 

bopæl og job? Eller er det den lokale bus eller InterCity-tog, der forbinder 

landkommunen med bykommunen? Disse forskelle i infrastrukturen ville 

pendlingstiden tage højde for.   

 

I litteraturen er afstand ofte antaget at være subjektiv for den enkelte bor-

ger. Oplevelsen af afstand er dermed ikke nødvendigvis afhængig af hver-

ken transporttid eller den fysiske afstand alene. Derfor kan det være svært 

at afdække den kausale effekt mellem afstand og landkommunernes befolk-

ningsudvikling (Johansen and Chandler, 2014).  

 

Danmarks Statistik har ikke tal for BNP fordelt på kommuneniveau. Den 

gennemsnitlige årlige BNP vækst for by- eller mellemkommunerne er derfor 

i dette notat estimeret ud fra landsdelens BNP, BNP pr. branche og antallet 

af arbejdspladser i kommunen pr. branche. I bilag A findes der yderligere 

forklaring på, hvordan BNP pr. kommune er estimeret. Pga. måden hvorpå 

                                                 
3 Dst.dk, afstandsvariablen fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik.  
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denne forklarende variabel er estimeret, kan den medføre usikkerhed på 

analyseresultatet.  

 

Den nærmeste by- eller mellemkommune er fundet ved at beregne den gen-

nemsnitlige afstand for de beskæftigede pendlere mellem alle landkommu-

ner. Det kan have stor betydning for landkommunernes befolkningsudvik-

ling om det er en by- eller mellemkommune, der er nærmest. Derfor er der i 

modellen indført en dummy, der angiver om det er en by- eller mellem-

kommune, der er tættest på hver enkelt landkommune, jf. figur 3.2. 

 

Figur 3.2 Tætteste by- eller mellemkommune for landkommunerne 

 
Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata. 
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4. Deskriptiv analyse  

I dette afsnit beskrives landkommunernes befolkningsudvikling og BNP-

udviklingen i by-, mellem- og landkommunerne. Dernæst belyses den umid-

delbare sammenhæng mellem afstanden til tætteste by- eller mellemkom-

mune og landkommunernes befolkningsudvikling. Det diskuteres desuden, 

hvorfor der ikke kan konkluderes på den umiddelbare sammenhæng, og der 

er behov for at finde den isolerede effekt af afstandens betydning. 

4.1 Befolkningsudviklingen i landkommunerne 

 

Knap 200.000 flere borgere er i 2012 bosat i en bykommune end i 1995. 

Det har betydet en stigning i andelen af borgere bosat i en bykommune fra 

33,6 pct. i 1995 til 34,6 pct. i 2012, jf. tabel 4.1. Denne stigning skyldes ho-

vedsageligt et fald i andelen af befolkningen bosat i landkommuner. Ande-

len af befolkningen bosat i mellemkommuner har stort set været uændret 

fra 1995 til 2012. 

 

Tabel 4.1 Befolkningsudvikling fordelt på urbaniseringsgrad 

    1995 2012 

  
Antal 

kommuner 
Antal 

indbyggere 
Andel  

indbyggere 
Antal  

indbyggere 
Andel 

indbyggere 

Bykommuner 20 1.753.438 33,6 1.932.189 34,6 

Mellemkommuner 20 1.077.959 20,7 1.164.024 20,9 

Landkommuner 58 2.384.435 45,7 2.484.200 44,5 

I alt 98 5.215.832 100,0 5.580.413 100,0 

Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk.  

 

Skanderborg og Favrskov er de to landkommuner, der i perioden har haft 

den procentvis største årlige udvikling i befolkningstallet, jf. tabel 4.2. Analy-

senotat forsøger bl.a. at forklare om deres tætte placering på Aarhus Kom-

mune er en af forklaringerne på, at netop disse to kommuner har klaret sig 

godt. 

 

Læsø, Ærø, Lolland og Langeland er de landkommuner, der har haft det 

største fald i antallet af borgere i perioden, jf. tabel 4.2. Disse kommuner er 

alle landkommuner, der er placeret langt væk fra en storby. Analysenotatet 

undersøger om befolkningsnedgangen skyldes den lange afstand til en by- 

eller mellemkommune, som tidligere studier finder. Eller om der er andre 

faktorer, der kan være med til at forklare deres befolkningsnedgang.  
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Tabel 4.2 Befolkningsudviklingen fra 1995 til 2012 for fem landkommuner 

med hhv. lavest og højest udvikling 

Bund fem 

Antal 1995 Antal 2012 
Procentvis 
udvikling 
1995-2012 

Årlig 
udvikling 

Læsø 2.388 1.897 -20,6            -1,3  

Ærø 7.648 6.636 -13,2            -0,8  

Lolland 51.989 45.241 -13,0            -0,8  

Langeland 14.995 13.094 -12,7            -0,8  

Lemvig 24.104 21.384 -11,3            -0,7  

Top fem         

Skanderborg 48.456 58.008 19,7 1,1 

Favrskov 39.869 47.117 18,2 1,0 

Egedal 36.081 41.821 15,9 0,9 

Silkeborg 77.891 89.328 14,7 0,8 

Hedensted 40.243 46.029 14,4 0,8 

Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk, Folk1 og Bef1a 

 

 

Det umiddelbare billede er, at det er landkommunerne i udkanten af Dan-

mark, der i perioden har haft store problemer med befolkningsnedgange, jf. 

figur 4.1. Mens landkommuner geografisk placeret tæt på Aarhus og Køben-

havn har haft den største befolkningsstigning. 
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Figur 4.1 Landkommunernes gennemsnitlig årlig befolkningsudvikling 

1995-2012  

 

 
Kilde: Danmarks Statistik – statistikbanken.dk. 

 

4.2 Udviklingen i BNP 

 

Bykommunerne er i gennemsnit karakteriseret ved et højere økonomisk 

aktivitetsniveau end mellem- og landkommunerne, jf. figur 4.2. Alle tre 

kommuneklassifikationer har fra 1995 til 2012 oplevet økonomisk vækst.  

 

BNP pr. indbygger har fulgt samme trend fra 1995 til 2012 for by-, mellem- 

og landkommunerne. Dog har bykommunerne haft en betydelig større 

vækst i perioden. Bykommunerne har samlet haft en gennemsnitlig årlig 
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stigning i BNP pr. indbygger på omkring 1,3 pct., mens det for mellem- og 

landkommunerne har været hhv. 0,6 pct. og 0,4 pct.  

 

Figur 4.2 BNP pr. indbygger, 1995-2012 

 

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på Danmarks Statistik – statistikbank.dk. 

 

 

4.3 Afstanden til tætteste by- eller mellemkommune 

 

Der ses en negativ sammenhæng mellem en landkommunes befolkningsud-

vikling og afstanden til nærmeste by- eller mellemkommune, jf. figur 4.3. Det 

indikerer, at der er en tendens til, at jo længere væk en landkommune er, des 

lavere er kommunens befolkningsudvikling. I gennemsnit kræver en positiv 

befolkningsudvikling i landkommunerne en afstand på under 48 km til 

nærmeste by- eller mellemkommune. 

 

Alle landkommuner med en afstand på under 32 km til nærmeste bykom-

mune har haft en positiv befolkningsudvikling fra 1995 til 2012. Hvis den 

tætteste by- eller mellemkommune er en mellemkommune kræver en positiv 

befolkningsudvikling en afstand på under 25 km.   

 

Den negative sammenhæng kan sagtens skyldes andre forhold i kommunen, 

og dermed skyldes tilfældig korrelation. Sammenhængen kan fx forklares af 

kommunens ældrekvote i udgangspunktet (1995). Jo ældre en befolkning er, 

desto mindre sandsynlighed er der for, at den kan opretholdes. Dermed vil 

befolkningstallet falde. En anden faktor, der kan have betydning for kom-

munens befolkningsudvikling er kommunens sektorstruktur. Hvis kommu-

nens borgere i højere grad arbejder i erhverv, hvor der i løbet af perioden er 

tabt mange arbejdspladser, kan det have betydning for kommunens befolk-

ningsudvikling.   
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Figur 4.3 Sammenhængen mellem befolkningsudvikling og afstand. 

 

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på Danmarks Statistik – statikbanken.dk og register-

data.  

Anm.: Den rette linje viser den lineær sammenhæng mellem afstand og befolkningsudvik-

lingen.   

 

I det følgende korrigeres der for andre forhold, der kan påvirke korrelatio-

nen mellem afstand og befolkningsudviklingen. Dermed estimeres den iso-

lerede effekt af afstandens betydning for landkommunernes befolkningsud-

vikling.   

 

5. Empirisk strategi  

I dette afsnit gennemgås den empiriske strategi, der benyttes til at belyse 

analysenotats problemstilling – hvorfor enkelte landkommuner har haft 

befolkningstilvækst, men andre har haft betydelig befolkningsnedgang. 

 

Det antages i modellen, at kommunerne i 1995 var i ligevægt. På baggrund 

af denne antagelse, vil ændringer i befolkningstallet over perioden reflektere 

langsigtede ændringer mod et nyt ligevægtsniveau. Økonomien er typisk 

ikke i ligevægt pga. konjunkturudvisninger. Derfor kan der kun konkluderes 

på de fundne resultater for perioden 1995-2012. 

 

Overordnet set ønskes udviklingen i befolkningstallet i landkommuner for-

klaret ud fra en række faktorer, herunder afstand til omkringliggende kom-
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muner. I Partridge et al. (2007) opstilles en model for befolkningsudviklin-

gen i område i:  

                      (1) 

 

PD reflekterer befolkningstallet for kommune i for ligevægtsniveauet i peri-

ode 0 (1995) og i periode t (2012). X er et sæt af variable, der karakteriserer 

kommune i. Givet, at der er sket en udvikling i befolkningstallet over perio-

den, vil   afspejle hastigheden til det nye ligevægtsniveau. Log-

transformeres ligning (1) vil forskellen på venstresiden kunne approksime-

res med en vækstrate i befolkningstallet, og det bliver muligt at opstille en 

lineær model.  

 

Den lineære model specificeres for landkommune i, og indeholder variable-

ne, der beskriver henholdsvis karakteristik af landkommune i, forholdet til 

landkommunes i tætteste by- eller mellemkommune j og til sidst en geogra-

fisk variabel, der beskriver hvilken landsdel landkommune i ligger i. Disse 

variable er beskrevet i tabel 3.1 og 3.2.  

 

                

                               

                                         
                                

                                            
     

(2) 

  

Analysen foretages på tværsnitsdata, da fixed effects tilgangen for paneldata 

ville betyde, at en af de afgørende forklarende variable afstand transforme-

res væk. Det skyldes, at afstand er en konstant parameter over tid, og der-

med bliver fjernet i fixed effects.  

 

Modellen estimeres med en spatial lag model (SAR), hvori der tages højde 

for spatial autokorrelation mellem landkommunerne. Det er vigtigt at korri-

gere for dette, fordi tætliggende kommuner har en vis sandsynlighed for at 

påvirke hinanden med hensyn til den afhængige variabel. Det betyder, at 

befolkningsudviklingen i landkommunen kan være påvirket af befolknings-

udviklingen i de nærliggende landkommuner. Dette tages der netop højde 

for ved at benytte SAR-modellen. Følgende ligning estimeres for at tage 

højde for spatial afhængighed: 

 

                     (3) 

 

Her er    landkommune i’s befolkningsudvikling fra 1995 til 2012.     er de 

eksogene variable, hvortil   er en vektor af regressionens parametre.    er 

befolkningsudviklingen fra 1995 til 2012 i alle andre landkommuner.  
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    er en n×n vægtmatrix, jf. boks 5.1, hvortil λ bliver skalar autoregressive 

parametre.    er fejlledet. 

 

Vægtmatricen     findes ved at finde et instrument, der kan tage højde for 

et grænsefællesskab mellem kommuner. Herved fremstilles den enkelte 

kommune som afhængig af et bestemt antal omkringliggende kommuner, 

”naboer”, der er defineret ud fra afstand. I regressionen tages der højde for 

befolkningsudviklingen i de fire tætteste landkommuner. De fire tætteste 

landkommuner findes ud fra den gennemsnitlig fysiske afstand mellem bo-

pæl og arbejde for beskæftigede pendlere, der arbejder i en anden kommune 

end den de er bosat i. Matricen dannes dermed ud fra samme metode som 

afstanden til tætteste by- eller mellemkommune. 

 

Boks 5.1 

Vægtmatrix: 

Til at opstille vægtmatricen er det nødvendigt først at opstille en spatial 

binær matrix,  ̃  . Det er en kvadratisk symmetrisk R×R matrix, hvor ele-

mentet (i,j) er lig én, hvis kommune i og j er naboer, og ellers lig nul. Tillige 

må diagonalen i matricen være 0, idet hver kommune ikke kan være nabo 

med sig selv. Herfra er det muligt at finde vægtmatricen    . 

 

En spatial vægt matrix     defineres ud fra elementerne i  ̃  : 

    
 ̃  

       ∑  ̃    
 

 

Spatial nabo matricen transformeres typisk gennem en række-

standardisering for at få en spatial vægt matrix. Dette gøres ved at dividere 

hvert element i matricen med summen for rækken, således at summen af 

alle elementer for hver række er lig én.4 

 

I SAR-modeller er det typisk, at den afhængige variabel er korreleret med 

fejlledet, hvorfor det ikke er konsistent at benytte OLS på model (2). Det er 

muligt at teste, hvorvidt der er spatial autokorrelation. Èn af disse test er 

Moran’s-I, jf. boks 5.2. Finder man, at der er spatial autokorrelation, og der-

med at befolkningsudviklingen i én kommune er påvirket af udviklingen i 

nærliggende landkommuner, benyttes SAR-modellen.  

 

 

 

 

                                                 
4 Vægt matricerne findes i Stata ved hjælp af funktionen Spatwmat. Funktionen generer en 

spatial vægtmatrix, og kan netop være behjælpelig til at række-standardisere matricen.  
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Boks 5.2 

Moran’s I: Test for spatial autokorrelation 

 

  
 

∑ ∑      

∑ ∑           ̅      ̅ 

∑      ̅   
 

 

Herfra kan man beregne forventet værdi E(I) og varians V(I). Under nul-

hypotesen, om ingen spatial autokorrelation, vil Moran’s I være asympto-

tisk normalfordelt og vil tillige kunne vise, om der er positiv eller negativ 

autokorrelation. Statistikken kan benyttes som en p-værdi og er givet ved: 

 

   
      

√    
 

Det skal bemærkes, at statistikken er specifik for hver vægtmatrix . Enhver 

ændring af vægtmatricen vil dermed også ændre statistikken.5 

 

Kilde: Kelejian et al. 1998 

 

 

6. Resultater  

6.1 Test for spatial autokorrelation 

 

For at afklare hvorvidt der er spatial autokorrelation foretages først en test 

for Moran’s I. Når alle 58 landkommuner anvendes i analysen er der ingen 

signifikant spatial autokorrelation mellem landkommunernes befolknings-

udvikling, jf. tabel 6.1.  

 

Tabel 6.1 Moran’s I 

  I E(I) sd(I) z p-værdi 

Alle landkommuner 0,011 -0,018 0,070 0,412 0,340 

Uden Bornholm, Læsø, Samsø, Ærø og 
Langeland 0,304 -0,019 0,072 4,344 0,000 

Anm.: p-værdien er beregnet ud fra en-sidet test. 

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata  og statistikbanken.dk. 

 

Hvis vi derimod tager ø-kommunerne Bornholm, Læsø, Samsø, Ærø og 

Langeland ud af analysen – som ingen naturlige naboer har og hvor den 

gennemsnitlige vejafstand ikke giver meget mening – så kan vi afvise nulhy-

potesen om ingen spatial autokorrelation, jf. tabel 6.1.  Og dermed konklu-

                                                 
5 Moran’s I test udføres i Stata ved hjælp af funktionen spatgsa.  



  21 

dere, at der er spatial autokorrelation i datasættet. De videre estimationsre-

sultater bygger på et datasæt uden landkommunerne Bornholm, Læsø, 

Samsø, Ærø og Langeland. 

 

For at tegne et billede af, hvorvidt den enkelte kommune følger nærliggende 

kommuner i forhold til befolkningsudvikling, ses der på et scatterplot for 

Moran’s I. Den horisontale akse viser de standardiserede værdier for be-

folkningsudviklingen i kommunen, mens den vertikale akse viser de tilhø-

rende vægtede gennemsnit for kommunens naboer. Regressionslinjens 

hældning er lig Moran’s I.  

 

En positiv hældning betyder, at der er positiv autokorrelation, hvormed 

kommuner har tendens til at have samme mønster for befolkningsudviklin-

gen som deres nabokommuner, jf. figur 6.1. Dette billede ses også i estimati-

onsresultaterne, jf. tabel 6.2, hvor koefficienten til vægtmatricen er signifi-

kant positiv. Det betyder, at når det går godt mht. befolkningsudviklingen i 

en landkommune, så gavner det positivt befolkningsudviklingen i 

landkommunens fire nabolandkommuner. Det betyder omvendt også, at 

hvis nærliggende landkommuner har en negativ befolkningsvækst, så er der 

en større sandsynlighed for at landkommunen ligeledes har et fald i befolk-

ningstallet.  

 

Kommuner i øverste højre kvadrant oplever, at både dem selv og nabo-

kommunerne har haft positiv befolkningsvækst, hvormed kommunen bliver 

påvirket gunstigt af nærliggende kommuner. De kommuner, der indgår sig-

nifikant i denne kvadrant er Halsnæs, Frederikssund, Lejre og Egedal 

Kommuner samt Vejle, Silkeborg og Hedensted Kommuner, disse er frem-

hævet med rød, jf. figur 6.1.  

 

Kommunerne i nederste venstre kvadrant er kommuner, der påvirker hin-

anden negativt, således at der er negativ befolkningsudvikling i både den 

pågældende kommune og dens nabokommuner. Frederikshavn og Hjørring 

er de to kommuner, hvor denne sammenhæng er signifikant, jf. figur 6.1. 
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Figur 6.1 Plot af Moran’s I test af den spatial lag afhængige variabel 

 
 

Anm.: Røde kommuner har signifikant positiv autokorrelation på et 5 pct. signifikansni-

veau. Ud af den horisontale akse er de standardiserede værdier for befolkningsudviklingen 

i den pågældende kommune, og op af den vertikale akse er de tilhørende vægtede gennem-

snit for kommunens naboer. Den rette linje viser den lineær sammenhæng. 

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata og statistikbanken.dk. 

 

6.2 Estimationsresultater 

 

Afstanden til tætteste by- eller mellemkommune har en signifikant negativ 

effekt på landkommunens befolkningsudvikling, dette uanset den 

økonomiske udvikling i by- eller mellemkommunen, jf. tabel 6.2 model (1). Jo 

længere væk en landkommune er placeret fra en by- eller mellemkommune, 

desto lavere er befolkningsudviklingen i den pågældende landkommune.  

 

Denne negative sammenhæng er også afbilledet i figur 6.2, som viser 

sammenhængen mellem landkommunernes forventede befolkningsudvikling 

og afstand til tætteste by- eller mellemkommune, når der er korrigeret for 

alle andre forklarende variable. Det ses, at når der tages forbehold for de 

andre forklarende variable så kræver det alt andet lige en afstand på under 

42 km før, der er en positiv befolkningsvækst, jf. figur 6.2. Inden 

korrektionerne krævede det i gennemsnit en afstand på under 48 km, jf. figur 

4.3.  

 

Ses der på afstand som en dummyvariabel finder man, at landkommunen alt 

andet lige skal have en afstand på over 40 km før det har en signifikant 
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negativ betydning sammenlignet med de landkommuner, der har en afstand 

på under 30 km (referencekategori), jf. tabel 6.2 model (2). Derimod har det 

ingen signifikant betydning om der fx er 20 eller 35 km i mellem 

landkommunen og tætteste by- eller mellemkommune. 

 

Estimationsresultaterne for afstands dummyvariablene viser, at jo længere 

afstanden til den tættest by- eller mellemkommune er, des højere bliver 

koefficienten. Det betyder, at jo længere væk landkommunen er fra en by- 

eller en mellemkommune, desto mere påvirker det befolkningsudviklingen i 

en negativ retning.  

 

Som mål for afstand mellem landkommunerne og nærmeste by- eller 

mellemkommune er anvendt den gennemsnitlige fysiske afstand mellem 

bopæl og arbejdssted. I litteraturen er afstand ofte antaget at være subjektiv 

for den enkelte borgere. Estimationsresultatet af afstand gælder defor kun 

for den fysiske afstand og ikke den psykologiske afstand.   

 

Når der er korrigeret for afstand, viser det sig at spreadeffekten dominerer 

backwash effekten. Det betyder, at går det økonomisk godt i den tætteste 

by- eller mellemkommune, så gavner det de omkringliggende 

landkommuner med hensyn til befolkningsudviklingen. Landkommunernes 

befolkning bliver dermed ikke reduceret på grund af den økonomiske vækst 

i by- og mellemkommunerne. Den positive vækst-spillover-effekt er 

aftagende i den økonomiske aktivitet, jf. tabel 6.2 model (1) og (2).  

 

Dummy variablen, der beskriver, om det er en by- eller mellemkommune, 

der er tættest på landkommunen har ingen signifikant betydning. Det 

betyder, at landkommunens befolkningsudvikling dermed ikke er påvirket af 

om det er en by- eller mellemkommune, der er tættest. En tæt placering på 

en mellemkommune med god økonomisk vækst er lige så godt som en tæt 

placering på en bykommune med samme økonomiske vækst.  

 

Der kan være en del usikkerhed på variablen by- eller mellemkommune. Det 

skyldes, at variablen i høj grad afhænger af variablen afstand, da dummyva-

riablen er defineret ud fra den fysiske afstand. Dermed kan få kilometers 

afstand mellem landkommunens nærmeste by og mellemkommune afgøre 

variablen, selvom interaktionen er større i en anden tætplaceret by- eller 

mellemkommune. Den mulige manglende interaktion mellem landkommu-

nen og by- eller mellemkommunen kan være med til at dummyvariablen 

ikke har en signifikant effekt.  

 

Landkommunens ældrekvote i 1995 har en signifikant negativ betydning på 

befolkningstallet. Det betyder, at jo flere ældre der i udgangspunkt var i 
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kommunen, desto lavere har den isoleret befolkningsudvikling været i 

perioden.  

 

Andelen af kommunens borgere med en indkomst på under 50 pct. af 

medianindkomsten er i begge modeller signifikant negativ. Hvis 

landkommunens borgere i udgangspunkt er fattige, så har det alt andet lige 

en negativ betydning på befolkningstallet.  

 

Andelen af industriarbejdspladser i landkommunerne har i model 1 og 2 en 

signifikant negativ effekt på befolkningsudviklingen. Denne negative 

sammenhæng kan skyldes, at det på landsplan er over hver tredje job i 

industrien, som er blevet nedlagt i perioden. Landkommuner med mange 

industriarbejdspladser i initialperioden kan derfor have mistet mange 

arbejdspladser, hvormed befolkningen er flyttet pga. manglende 

arbejdspladser. 

 

Tabel 6.2 Estimationsresultater af spatial lag model 

Forklarende variable Model 1  Model 2  

Konstantled 
4,362 

(2,689) 
 4,134 

(2,559) 
 

Vægtmatrix 
0,384 

(0,171) 
** 0,4174 

(0,173) 
** 

Afstand (km) 
-0,006  

(0,003) 
***   

Dummy, afstand er mellem 30 og 40 km 
  

 -0,085 
(0,114) 

 

Dummy, afstand er mellem 40 og 50 km 
 

 -0,122 
(0,070) 

* 

Dummy, afstand er mellem 50 og 60 km 
 

 -0,187 
(0,091) 

** 

Dummy, afstand er større end 60 km 
 

 -0,381 
(0,133) 

*** 

Andel udenfor arbejdsstyrken, 1995 
0,067  

(0,036) 
* 0,066 

(0,035) 
* 

Ældrekvote, 1995 
-6,300 

 (2,005) 
*** -6,246 

(1,951) 
*** 

Andel industriarbejdspladser, 1995 
-0,006  

(0,003) 
** -0,006 

(0,003) 
* 

Arbejdsløshedsrate, 1995 
-0,030  

(0,024) 
 -0,033 

(0,024) 
 

Den gennemsnitlig årlige BNP vækst, 1995-2012 for 
by- og mellemkommuner 

0,336 
(0,156) 

** 0,315 
(0,157) 

** 

(Den gennemsnitlig årlige BNP vækst)2, 1995-2012 
for by- og mellemkommuner 

-0,092 
(0,037) 

** -0,082 
(0,037) 

** 
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Gns. indkomst 
-0,000 

(0,000) 
 -0,000 

(0,000) 
 

Andel med lav indkomst, 1995 
-0,162 

(0,059) 
*** -0,160 

(0,053) 
** 

Dummy, bykommune=1 
-0,147 

(0,118) 
  -0,166 

(0,111) 
 

Antal observationer 53  53  

Adj. R-squared 0,626  0,613  

Wald (p-værdi) 5,067 (0,024)  5,847 (0,016)  

Moran's I (p-værdi) 0,304 (0,000)  0,304 (0,000)  

*p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01. I parenteserne er angivet robuste standardfejl. 

Anm.: Bornholm, Læsø, Samsø, Langeland og Ærø Kommuner er udtaget af datasættet. I 

begge modeller er der medtaget landsdel dummy. I model 1 og 2 er Østsjælland og Vest- 

og Sydsjælland signifikant forskelligt fra Nordsjælland. Referencekategorien i afstands-

dummy variablen er en afstand på under 30 km til tætteste by- eller mellemkommune. 

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata  og Statistikbanken.dk. 

 

 

Figur 6.2 Partial regressions plot mellem befolkningsudvikling og afstand 

 
Anm.: Det partiale regressions plot viser hver observations residual plus komponenterne 

fra de forklarende variable mod afstanden til tætteste by- eller mellemkommune. Den rette 

linje viser den lineær sammenhæng mellem afstand den forventede befolkningsudvikling.   

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata  og Statistikbanken.dk. 
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6.3 Robusthedstjek 

 

I dette afsnit robusthedstjekkes model 1 og 2 ved både at indføre andre 

forklarende variable og ved at omdanne vægtmatricen. Resultaterne for 

robusthedstjekket af model 1 ses i tabel 6.3, mens resultaterne for model 2 

findes i bilag B.  

 

I model 1a og 2a er der i stedet for industriarbejdspladser set på andelen af 

landbrugsarbejdspladser i initialperioden 1995. Ligesom 

industriarbejdspladser har landbrugsarbejdspladser en signifikant negativ 

effekt. Dette kan igen skyldes, at godt 44 pct. af landbrugsarbejdspladserne i 

perioden er blevet nedlagt, hvormed befolkningen flytter for at finde nye 

jobmuligheder.    

 

I model 1b og 2b er der set på befolkningsudviklingen i den nærmeste by- 

eller mellemkommune i stedet for den økonomiske vækst. Ligesom 

økonomisk vækst har befolkningsudviklingen i den nærmeste by- eller 

mellemkommune en signifikant positiv effekt på landkommunernes 

befolkningsudvikling. Alt andet lige er der en positiv sammenhæng mellem 

befolkningsudviklingen i by- og mellemkommunerne og de 

omkringliggende landkommuners befolkningsudvikling. 

 

I model 1c og 2c er der i stedet for EUROSTAT’s klassificering af kommuner 

anvendt de fire kommunetyper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

(2008).6 I modellen ses der på yder- og landkommunernes 

befolkningsudvikling i forhold til den tætteste by- eller mellemkommune. 

Dermed ændres der på hvilke kommuner, der er klassificeret som 

landkommuner, hvormed vægtmatricen ligeledes ændres. Når der testes for 

spatial autokorrelation kan nulhypotesen af ingen spatial autokorrelation 

ikke afvises og der udføres i stedet en OLS estimation på ligning (2). 

Variablen afstand bliver i model 1c mindre signifikant, og det er derudover 

kun andelen af industriarbejdspladser, der er signifikant. Modelen er 

dermed ikke robust overfor ændringer i kommunernes klassificering.  

 

Den kontinuerte afstandsvariabel er robust overfor ændringer i modellen, jf. 

model 1a og 1b. Dummy afstandsvariablene over 40 km er robust i model 2a, 

mens det kun er kommuner med en afstand på over 60 km, der har en 

signifikant negativ betydning i model 2b, jf. bilag B.  

 

Koefficienten til vægtmatricen er robust overfor ændringer i modellen, jf. 

model 1a, 1b, 2a og 2b. Ligeledes er ældrekvoten robust i alle modeller. 

Andelen af befolkningen med en lav indkomst er robust i alle modeller 

                                                 
6 I bilag C ses definitionen på de fire kommunetyper. 
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undtagen i model 1a. Andelen af kommunens borgere, der i udgangspunktet 

er udenfor arbejdsstyrken er ikke robust, når der ses på 

landbrugsarbejdspladser.  

 

Tabel 6.3 Estimationsresultater af spatial lag model 2 

Forklarende variable Model 1a  Model 1b  Model 1c 
 

Konstantled 
3,971  

(2,398) 
* 5,435 

(2,244) 
** 0,708 

(6,582) 
 

Vægtmatrix 
0,283  

(0,167) 
* 0,440 

(0,143) 
**  

 
 

Afstand 
-0,118  

(0,003) 
***  -0,006 

(0,003) 
**  -0,006 

(0,003) 
* 

Andel udenfor arbejdsstyrken, 1995 
0,008 

(0,034) 
 0,059 

(0,033) 
* 0,021 

(0,068) 
 

Arbejdsløshedsrate, 1995 
-0,040 

(0,026) 
 -0,028 

(0,021) 
 -0,052 

(0,047) 
 

Andel landbrugsarbejdspladser, 2012 
-0,034  

(0,012) 
**     

Andel industriarbejdspladser, 1995 
  -0,011 

(0,004) 
** -0,011 

(0,005) 
* 

Den gennemsnitlig årlige BNP vækst, 1995-
2012 for by- og mellemkommuner 

0,269 
(0,132) 

**   0,164 
(0,209) 

 

(Den gennemsnitlig årlige BNP vækst)2, 1995-
2012 for by- og mellemkommuner 

-0,080 
(0,030) 

**   -0,042 
(0,143) 

 

Ældrekvote 
-3,357  

(1,763) 
* -5,911 

(1,649) 
*** -4,215 

(4,850) 
 

Gennemsnitlig indkomst, 1995 
-8,43e-06  

(9,82e-06) 
 -0,000 

(8,80e-06) 
* 0,000 

(0,000) 
 

Andel med lav indkomst, 1995 
-0,067  

(0,055) 
 -0,182 

(0,057) 
*** -0,095 

(0,118) 
 

Dummy, bykommune=1 
-0,001 

(0,079) 
  -0,088 

(0,087) 
 -0,203 

(0,303) 
 

Den gnsn. årlige befolkningsudvikling for by- 
og mellemkommuner, 1995 - 2012 

  0,591 
(0,108) 

***   

Antal observationer  53  53    41  

Adj. R-squared 0,698  0,669  0,480  

Wald (p-værdi) 
2,892  

(0,089) 
 9,465 

 (0,002) 
 9,150  

(0,000) 
 

Moran's I (p-værdi) 
0,304  

(0,000) 
 0,304  

(0,000) 
 -0,031  

(0,469) 
 

*p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01. I parenteserne er angivet robuste standardfejl. 

Anm.: Bornholm, Læsø, Samsø, Langeland og Ærø Kommuner er udtaget af datasættet. I 

begge modeller er der medtaget landsdel dummy. I model 1a og 1b er Vest- og Sydsjælland 

og Østjylland signifikant forskelligt fra Nordsjælland, desuden er Østsjælland og Fyn  signi-
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fikante i model 1b. Referencekategorien i afstandsdummy variablen er en afstand på under 

30 km til tætteste by- eller mellemkommune. Model 1c er estimeret med OLS, pga. ingen 

spatial autokorrelation.   

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata. 

 

6 Konklusion 

I sammenligning med vores nordiske naboer har vi i Danmark relativt korte 

geografiske afstande. Det muliggør i højere grad pendling til studier og ar-

bejde på tværs af kommunegrænser. På trods af de korte afstande er der dog 

enkelte kommuner, der de sidste 17 år har haft en gennemsnitlig årlig be-

folkningsnedgang på over 0,5 pct.  

 

Dette analysenotat viser, at afstand til nærmeste by- eller mellemkommune 

på mellemlangt sigt har haft en betydning for landkommunernes befolk-

ningsudvikling. Landkommuner placeret mere end 40 km fra en by- eller 

mellemkommune har alt andet lige en signifikant negativ befolkningsudvik-

ling sammenlignet med landkommuner med en afstand på under 30 km. Og 

jo længere væk en landkommune er, des større udfordringer har kommunen 

med hensyn til befolkningsudviklingen. Landkommunernes geografiske 

placering vil dermed højest sandsynligt også have betydning for landkom-

munernes fremtidige befolkningsudvikling. 

 

Der kan ikke ændres på den geografiske placering af kommunerne, men der 

kan ændres på pendlingstiden mellem kommunerne. Bedre infrastruktur i 

alle dele af landet styrker fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, idet det er mu-

ligt at rekruttere medarbejdere fra et større område. Bedre infrastruktur kan 

dermed være med til at skabe befolkningstilvækst i landkommuner langt 

væk fra en by- eller mellemkommune. 

 

Økonomisk vækst i by- og mellemkommuner gavner på mellemlangt sigt 

befolkningsudviklingen i de omkringliggende landkommuner. Det skyldes, 

at den økonomiske vækst skaber arbejdspladser i by- og mellemkommuner, 

som resulterer i, at en del beskæftigede vælger at bosætte sig i omkringlig-

gende kommuner og pendle ind på arbejde. Analysen viser dermed, at den 

økonomiske vækst, der sker i byerne ikke nødvendigvis trækker ressourcer 

ud fra landkommuner, men derimod tiltrækker borgere. Det er derfor vig-

tigt at understøtte den økonomiske vækst i de store og mellemstore byer, 

fordi det er til gavn for hele landet og ligeledes befolkningsudviklingen i de 

omkringliggende landkommuner. Estimationsresultatet kan være påvirket 

af, at der er anvendt et estimat for den nærmeste by- eller landkommunens 

BNP.  
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Om det er en mellem- eller bykommune, der er landkommunens nærmeste 

har ingen signifikant betydning for befolkningsudviklingen i landkommu-

nen, når der er korrigeret for den økonomiske vækst eller befolkningsudvik-

ling i by- eller mellemkommunerne. Da bykommunerne har et højere øko-

nomisk aktivitetsniveau og økonomisk vækst, der alt andet lige har en posi-

tiv effekt på befolkningsudviklingen, så kan det være en fordel for land-

kommunen at være tæt placeret på en bykommune fremfor en mellem-

kommune. Men korrigeret for disse faktorer har dummyvariablen for mel-

lem- eller bykommune ingen signifikant effekt.  

 

Om det er en mellem- eller bykommune, der er nærmest, afhænger i høj 

grad af variablen afstand, fordi dummyvariablen er defineret ud fra den fysi-

ske afstand. Dermed kan få kilometers afstand mellem landkommunens 

nærmeste by og mellemkommune afgøre variablen, selvom interaktionen er 

større i en anden tætplaceret by- eller mellemkommune. Det kan også være 

med til at dummyvariablen ikke har en signifikant effekt.  

 

Analysenotatet viser desuden, at der er positiv autokorrelation, hvormed 

landkommunerne har tendens til at have samme mønster for befolknings-

udviklingen som deres nabolandkommuner. Landkommunernes befolk-

ningsudvikling er afhængige af den befolkningsudvikling, der sker i de om-

kringliggende landkommuner.   

 

Estimationsresultaterne er ikke robuste overfor ændringer i kommunernes 

klassificering. Hvis der i stedet for EUROSTAT’s gruppering anvendes de 

fire kommunetyper fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, så er 

resultaterne ikke længe gældende.  

 

Landkommunerne har og står overfor store udfordringer på grund af et 

faldende befolkningstal. Med et faldende folketal følger vigende skatteind-

tægter og en opgave med at tilpasse serviceudgifterne. Der skal skabes 

vækst, arbejdspladser og sammenhæng mellem kommunerne ved hjælp af 

god infrastruktur for at sikre balance i alle landets kommuner.  
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8 Bilag  

Bilag A: Udregning af BNP pr. kommune 

I den empiriske analyse er benyttet estimater for BNP pr. kommune.  

 

Estimaterne fremkommer gennem landsdel- og branchefordelte opgørelser 

af BVT (bruttoværditilvækst) og BNP fra Danmarks Statistik - statistik-

bank.dk samt opgørelser fra Danmarks Statistiks registerdata over antal 

arbejdspladser pr. kommune fordelt på branche.  

 

Fra sidstnævnte bliver det muligt først at finde andelen af beskæftigede in-

den for hver branche i den enkelte kommune ud af landsdel-totalen. Disse 

andele benyttes som vægte til at finde, hvor stor en del af branchefordelt 

BVT pr. landsdel, der tilhører den pågældende kommune i landsdelen.  

Ved at summere de forskellige branchers bidrag til den pågældende kom-

munes BVT, opnås der en samlet opgørelse over BVT i hver kommune.  

 

Faktoren mellem BVT og BNP for hver landsdel findes af tabellerne 

NATRHL02 og RNAT22N og ganges med opgørelsen af BVT pr. kommu-

ne, hvormed der opnås den endelige opgørelse af BNP pr. kommune.  

 

 

Bilag B: Resultater for robusthedstjek af spatial lag model 2 

Tabel B.1 Estimationsresultater for robusthedstjek af spatial lag model 2 

Forklarende variable Model 2a  Model 2b  Model 2c  

Konstantled 
3,926  

(2,350) 
* 5,336 

(2,180) 
** -3,204 

(5,823) 
 

Vægtmatrix 
0,363  

(0,163) 
** 0,468 

(0,145) 
***   

Dummy, afstand er større end 30 km 
-0,110  

(0,103) 
  -0,047 

(0,097) 
  -0,698 

(0,133) 
*** 

Dummy, afstand er større end 40 km 
-0,240 

 (0,088) 
*** -0,121 

(0,075) 
 -0,022 

(0,112) 
 

Dummy, afstand er større end 50 km 
-0,267  

(0,092) 
*** -0,121 

(0,084) 
 -0,223 

(0,114) 
* 

Dummy, afstand er større end 60 km 
-0,581  

(0,114) 
*** -0,3776 

(0,128) 
*** -0,212 

(0,136) 
 

Andel udenfor arbejdsstyrken, 1995 
0,006 

(0,037) 
 0,056 

(0,032) 
* -0,000 

(0,063) 
 

Arbejdsløshedsrate, 1995 
-0,042  

(0,024) 
 -0,032 

(0,022) 
 -0,034 

(0,036) 
* 

Andel landbrugsarbejdspladser, 2012 
-0,031  

(0,012) 
**     
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Andel industriarbejdspladser, 1995 
  -0,009 

(0,004) 
** -0,008 

(0,005) 
 

Den gennemsnitlig årlige BNP vækst, 1995-
2012 for by- eller mellemkommuner 

0,264 
(0,133) 

** 
 
 

  0,184 
(0,232) 

 

(Den gennemsnitlig årlige BNP vækst)2, 1995-
2012 for by- eller mellemkommuner 

-0,073 
(0,032) 

**   -0,052 
(0,123) 

 

Ældrekvote 
-3,505  

(1,830) 
* -5,934 

(1,621) 
*** -0,283 

(4,341) 
 

Gennemsnitlig indkomst, 1995 
-8,45e06 

(9,74e-06) 
 -0,000 

(8,55e-06) 
* 0,000 

(0,000) 
 

Andel med lav indkomst, 1995 
-0,084  

(0,049) 
* -0,180 

(0,052) 
*** -0,069 

(0,116) 
 

Dummy, bykommune=1 
-0,044 

(0,073) 
  -0,106 

(0,082) 
 -0,086 

(0,133) 
 

Den gnsn. årlige befolkningsudvikling for by- 
og mellemkommuner, 1995 - 2012 

  0,573 
(0,117) 

***   

Antal observationer  53  53    41  

Adj. R-squared 0,674  0,658  0,621  

Wald (p-værdi) 
4,949  

(0,026) 
 10,499  

(0,001) 
 26,450  

(0,000) 
 

Moran's I (p-værdi) 
0,304  

(0,000) 
 0,304  

(0,000) 
 -0,031  

(0,469) 
 

*p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01. I parenteserne er angivet robuste standardfejl. 

Anm.: Bornholm, Læsø, Samsø, Langeland og Ærø Kommuner er udtaget af datasættet. I 

begge modeller er der medtaget landsdel dummy. I model 2a og 2b er Vest- og Sydsjælland 

og Østjylland signifikant forskelligt fra Nordsjælland, desuden er Østsjælland og Fyn signi-

fikante i model 2a. Referencekategorien i afstandsdummy variablen er en afstand på under 

30 km til tætteste by- eller mellemkommune. Model 2c er estimeret med OLS, pga. ingen 

spatial autokorrelation.   

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata  og Statistikbanken.dk. 

 

Bilag C: Kommunetyper 

De fire grupperinger af kommuner følger kommunetype inddelingen fra 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2008). Afgrænsningen af kom-

munetyperne er baseret på 14 forskellige demografiske og socioøkonomiske 

indikatorer. Bykommunerne består af 35 kommuner og knap halvdelen af 

befolkningen, og er karakteriseret ved at være de store byer og de omkring-

liggende kommuner, jf. tabel C.1 og figur C.1. Mellemkommunerne består af 

17 kommuner og 16 pct. af befolkningen, og er karakteriseret ved at ligger i 

periferien af byområderne. Landkommunerne består af 30 kommuner og 28 

pct. af befolkningen, og er karakteriseret ved at være kommuner med min-

dre byer og landområder. Yderkommunerne består af 16 kommuner og 9 



  33 

pct. af befolkningen, og er karakteriseret ved at være kommuner, der er be-

liggende længst væk fra de større byer. 

 

Tabel C.1 Kommunetyper 

    1995 2012 

  
Antal  

kommuner 
Antal 

indbyggere 
Andel 

indbyggere 
Antal 

indbyggere 
Andel 

indbyggere 

Bykommuner 35 2.416.888 46,3 2.671.111 47,9 

Mellemkommuner 17 791.844 15,2 878.084 15,7 

Landkommuner 30 1.490.623 28,6 1.539.096 27,6 

Yderkommuner 16 516.477 9,9 492.122 8,8 

I alt 98 5.215.832 100,0 5.580.413 100,0 

Kilde: Data fra Danmarks Statistik – statistikbanken.dk, og opdeling på kommunetyper fra 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2008). 

 

Figur C.1 Kommunekort over kommunetype 

 
Kilde: Data fra Danmarks Statistik – statistikbanken.dk, og opdeling på kommunetyper fra 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2008). 


