
 

 

Akademikere pendler modstrøms - fra metro-
polerne ud i oplandet  

 

Mens det for en del yder- og landkommuner kan være en udfordring at til-

trække nye borgere generelt, kan det være en særlig udfordring at tiltrække 

og fastholde højtuddannede. Emnet er i fokus i en nyligt offentliggjort rap-

port fra SFI. Heri afdækkes bevæggrunde for unge relativt nyuddannede til 

at flytte fra uddannelsesbyen til landet. Der identificeres en række faktorer 

som sandsynligvis er med til at bestemme mulighederne for at tiltrække og 

fastholde akademisk arbejdskraft. 

 

Selv når jobbene er besat, kan det være af stor interesse at tiltrække pågæl-

dende som nye borgere til lokalområdet, til at bidrage til den lokale aktiv i-

tet, herunder at deltage i foreningslivet og ved forbrug at bidrage til omsæt-

ningen hos de lokale virksomheder. Hvordan får man gjort indpendlerne til 

nye borgere? Til at belyse denne udfordring, ses i dette notat på pendlings-

aktivitet fra metropolen Aarhus til omegnskommunerne. 

 

I det følgende gives først et billede af den generelle udpendling fra Aarhus. 

Dernæst sættes fokus på akademikerne. Som illustrativt eksempel belyses en 

særlig gruppe af akademikere, som finder beskæftigelse i de fleste af landets 

kommuner – nemlig gymnasielærerne. 

 

Udpendling fra Aarhus 

Aarhus er en kommune med netto indpendling, jf. figur 3.14 i Danmark i 

Forandring. For nabokommunerne betyder det, at ca. en tredjedel af de 

beskæftigede har arbejdsplads i Aarhus Kommune. Der finder dog også 

pendling sted den modsatte vej, idet en del af borgerne i Aarhus Kommune 

har beskæftigelse i andre kommuner. 

 

I nabokommunerne til Aarhus varetages mellem 10 pct. og 18 pct. af alle 

job af borgere med bopæl i Aarhus Kommune, jf. figur 1. I ringen af kom-
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muner længere væk fra Aarhus end de umiddelbare nabokommuner, vareta-

ges mellem 3 pct. og 6 pct. af borgere fra Aarhus. 

 

Figur 1: Andel af jobs i kommunen som varetages af en person med 

bopæl i Aarhus Kommune, 2012. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata (befolkningsregistret og RAS) 

Anm.: Der er afgrænset til hovedbeskæf tigelserne i RAS 

 

Det ses dermed en naturlig stærkere pendlingsaktivitet blandt nabokommu-

ner, end for kommuner med større afstande. Mønstret er parallelt til opgø-

relserne i figur 3.17 i Danmark i Forandring – som afdækker indpendling til 

Aarhus – om end pendlingsandelene mod Aarhus er betydeligt større end 

de tilsvarende andele fra Aarhus mod de omkringliggende kommuner.  

 

Akademikerpendling 

Akademikere er generelt mere mobile end den øvrige del af de beskæftige-

de. Det ses eksempelvis af tidligere opgørelser af pendlingsoplande (eksem-

pelvis Pendlingsoplande i Østdanmark, 2006 fra AKF). 

 

Forskellige egne af Danmark kan have forskellige behov i forhold til at va-

retage akademikerjobs. Til afdækning af de geografiske forskelle på, hvor 

attraktivt det er at bosætte sig, fokuseres her på en erhvervsgruppe, der fin-

der beskæftigelse i alle egen af landet. Gymnasielærere uddannes i de største 

byer. Den del, som finder beskæftigelse som gymnasielærere, fordeler sig 

over hele landet med hensyn til arbejdsstedskommune. Men, hvordan for-

deler de sig bosætningsmæssigt? I hvor høj grad bliver akademikerne boen-

de i storbyerne, og pendler til deres nye job ”derude”? 
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Mens 21,7 pct. af de beskæftigede med bopæl i Aarhus Kommune pendler 

ud af kommunen for at arbejde, gælder det for 49,1 pct. af gymnasielærerne 

med bopæl i Aarhus Kommune, jf. figur 2. Samtidig ses, at 80,5 pct. af gym-

nasielærerstillingerne i Aarhus kommune varetages af en medarbejder med 

bopæl i Aarhus Kommune. Det betyder at kun 19,5 pct. af stillingerne vare-

tages af indpendlere.  

 

Figur 2: Andel af de beskæftigede med bopæl i Aarhus Kommune 

som pendler ud af kommunen, 2012. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata (befolkningsregistret og RAS)  

Anm.: Der er afgrænset til jobfunktionskode 233010 (gymnasielærere) som hovedbeskæf tigelserne i RAS 

 

For erhvervsaktive med bopæl i Aarhus Kommune er det generelt mere 

hyppigt blandt mændene at pendle ud af kommunen, jf. figur 2. For gymna-

sielærere gør det modsatte sig gældende, selvom kønsforskellen her er min-

dre. 50,2 pct. af de kvindelige gymnasielærere bosiddende i Aarhus Kom-

mune arbejder udenfor kommunen, mens det kun er 47,8 pct. blandt mæn-

dene. 

 

I modsætning til den relativt store udpendling blandt gymnasielærere fra 

Aarhus Kommune, er situationen for nabokommunerne til Aarhus, hvor 

der er relativt stor indpendling til gymnasielærerstillingerne. Især er der en 

stor indpendling fra Aarhus, idet omkring halvdelen – mellem 44 pct. og 58 

pct. - af lærerjobene på nabokommunernes gymnasier varetages af gymna-

sielærere med bopæl i Aarhus, jf. figur 3. 
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Figur 3: Andel af gymnasielærerjobsene i kommunen som varetages 

af en person med bopæl i Aarhus Kommune, 2012. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata (befolkningsregistret og RAS) 

Anm.: Der er afgrænset til jobfunktionskode 233010 (gymnasielærere) som hovedbeskæf tigelserne i RAS 

 

Gymnasielærerne, som arbejder i oplandet til Aarhus, vælger i højere grad 

bolig i Aarhus, sammenlignet med øvrige erhvervsgrupper. Eksempelvis 

bliver 15 pct. af jobbene i Favrskov Kommune varetaget af borgere med 

bopæl i Aarhus Kommune, jf. figur 1. Tilsvarende gælder det for 58 pct. af 

jobbene som gymnasielærer i Favrskov Kommune, jf. figur 3. 

Ægtefællernes jobsituation 

En mulig årsag til at man fastholder pendling over længere afstande, kan 

være, at man er begrænset af ægtefællens bindinger til sit job. For den del af 

udpendlerne fra Aarhus, som har en ægtefælle i job, gælder for ca. 71 pct., 

at ægtefællen har arbejdsplads i Aarhus. Den andel er stort set den samme 

for gymnasielærerne, hvor det gælder for ca. 70 pct. Den binding, som æg-

tefællernes jobsituation kan have, er dermed hverken mere eller mindre ud-

talt for gymnasielærerne, end den er for øvrige grupper på arbejdsmarkedet. 

Målt på denne parameter svarer den pendlingsmæssige adfærd blandt gym-

nasielærerne blot til den, der er på det øvrige arbejdsmarked. Når så stor en 

del af lærerne på gymnasierne i oplandet til Aarhus vælger at bo i Aarhus, 

kan en forklaring være, at det er betinget af ægtefællens jobmæssige situati-

on. 

 

Hvis kommunerne i oplandet til de store universitetsbyer skal kunne gøre 

flere af de indpendlende gymnasielærere til nye borgere, kan en del af løs-

ningen ligge i at sørge for at ægtefællen også kan finde beskæftigelse lokalt. 
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Pendlingsafstand 

Borgere som pendler ud af Aarhus Kommune, har i gennemsnit 18,1 km til 

arbejde, jf. tabel 1. Tilsvarende har gymnasielærere som pendler ud af Aarhus 

Kommune i gennemsnit 27,4 km til arbejde. Målt på pendlingsafstande er 

gymnasielærerne dermed mere mobile, sammenlignet med øvrige beskæft i-

gede. 

 

Tabel 1: Gennemsnitlig pendlingsafstand i km for beskæftigede i 

Aarhus Kommune som pendler ud af kommunen, 2012. 

 
Alle udpendlere Gymnasielærere 

Kvinder 15,7 27,0 
Mænd  20,4 27,9 

Begge køn 18,1 27,4 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata (befolkningsregistret og RAS)  

Anm.: Der er afgrænset til jobfunktionskode 233010 (gymnasielærere) som hovedbeskæf tigelserne i RAS 

 

Mænd som pendler kører gennemsnitligt længere til arbejde end kvinder. 

For dem der penler ud af Aarhus Kommune er der knap 5 km forskel i den 

gennemsnitlige pendlingsafstand, som er 15,7 km for kvinder og 20,4 km 

for mænd, jf. tabel 1. Forskellen mellem kønnene blandt gymnasielærerne er 

mindre, da der kun er knap 1 km forskel i den gennemsnitlige pendlingsaf-

stand. 

 

Det traditionelle billede af manden som den der fortrinsvis pendler, og i 

som gennemsnit pendler længst, synes at være betydeligt mindre udtalt – 

hvis det i det hele taget er til stede - blandt gymnasielærerne, end for de 

beskæftigede generelt, jf. figur 2 og tabel 1.  

 

 


