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Vækst og udvikling i hele Danmark 

Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har væ-
ret stigende beskæftigelse de seneste år især i ho-
vedstadsområdet og omkring de største byer. Men 
fremgangen er ujævnt fordelt. Således er der i nogle 
områder længere væk fra de større byer lavere vækst 
og svagere beskæftigelsesudvikling, om end ledighe-
den fortsat er højere i de større byer.  

Kommunegrupper kan afgrænses på flere måder. I 
dette kapitel anvendes en kommuneinddeling med tre 
kommunegrupper.  

1) Større bykommuner: Kommuner med flere end 
45.000 indbyggere.  

2) Kommuner tæt på en større by: Kommuner, som 
ikke har byer over 45.000 indbyggere, hvor me-
dianborgeren har mindre end 30 min. til en by 
med over 45.000 indbyggere.  

3) Kommuner længere væk fra en større by: Kom-
muner hvor medianborgeren har mere end en 
halv times kørsel til centrum af en by med mere 
end 45.000 indbyggere.  

Afgrænsningen betyder, at 35 kommuner i denne 
sammenhæng betegnes som en kommune længere 
væk fra en større by svarende til 26 pct. af befolknin-
gen, 27 kommuner betegnes som større bykommuner 
og 36 som kommuner tæt på en større by, se Fact-
book. 

Danmark er blandt de mindst urbaniserede lande i 
Europa. Ifølge EU-Kommissionen bor 22,4 pct. af 
danskerne i storbyområder med Eurostats terminolo-
gi, og Danmark er det land i Vesteuropa, hvor den 
laveste andel af befolkningen bor i byer. Til gengæld 
er Danmark et af de europæiske lande, hvor flytning 
fra land til by i øjeblikket foregår hurtigst. Hvad angår 
urbaniseringsgrad og -udvikling minder Danmark om 
Sverige og til dels om Norge, se figur 5.1.Fejl! Hen-
visningskilde ikke fundet.  

Figur 5.1 Urbanisering 

 
Anm.: Befolkningsvækst fra 2010 til 2014 i byområder fratrukket den 
generelle befolkningsvækst i hele landet i samme periode. Byområder er 
defineret efter Eurostats urban/rural typologi. GRC har en mervækst i 
byområderne på -1,3 pct. 
Kilde: Eurostat. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_5. 

Velstand  
Siden 1993 har Danmark generelt oplevet en stigning 
i BNP pr. indbygger, men det dækker over forskelle 
på tværs af kommunerne. Fra 1993 til omkring 1997 
har udviklingen i BNP pr. indbygger været omtrent 
ens i henholdsvis større bykommuner, kommuner tæt 
på en større by og kommuner længere væk fra en 
større by. Siden slutningen af 1990’erne har udviklin-
gen i BNP pr. indbygger generelt været højere i og 
omkring de større byer. Allerede før krisen begyndte 
BNP pr. indbygger at aftage i kommuner længere 
væk fra en større by, og i perioden 2006-2009 ople-
vede disse kommuner samlet set en decideret ned-
gang i BNP pr. indbygger. Der er dog også forskelle 
mellem kommunerne, der ligger længere væk fra en 
større by. Siden lavpunktet i 2009 har udviklingen 
været mere svingende, se figur 5.2.  
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Figur 5.2 Udviklingen i BNP pr. indbygger, 1993-
2013 

Anm.: De detaljerede datasæt for BNP indeholder estimerede data på 
baggrund af nationalregnskabets oplysninger. De er som følge heraf 
forbundet med nogen usikkerhed, og på det detaljerede niveau kan det 
derfor ikke garanteres, at kvaliteten lever op til Danmarks Statistiks norma-
le kvalitetskrav. BNP er opgjort med udgangspunkt i arbejdsstedet, mens 
indbyggertallet er opgjort på bopælsadresse. 
Kilde: Specialkørsel fra Danmark Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_5. 

 
Regionale velstandsforskelle kan vurderes ved at 
måle spredningen i BNP pr. indbygger på tværs af 
regionerne i de enkelte lande.1 Danmark har en min-
dre spredning i BNP pr. indbygger end OECD-
gennemsnittet, se figur 5.3.  

I Danmark skyldes spredningen bl.a. forskellen mel-
lem Region Hovedstaden, der har det højeste BNP 
pr. indbygger, og Region Sjælland, der har det lave-
ste BNP pr. indbygger. BNP opgøres med udgangs-
punkt i arbejdsstedet, mens indbyggertallet opgøres 
på bopælsadressen. Øget pendling kan derfor også 
være med til at forklare den forskellige udvikling i 
BNP pr. indbygger i bykommunerne og resten af 
landet. Det ses af figur 5.4 og figur 5.5, at forskellene 
i BNP pr. indbygger i Region Hovedstaden og Region 
Sjælland blandt andet skyldes, at mange af de be-
skæftigede i hovedstadsområdet bor på resten af 
Sjælland og pendler på tværs af regionsgrænsen.    

                                                                                       
1 Spredningen i BNP pr. indbygger tager højde for afvigelser i BNP pr. indbygger 

i alle NUTS 2-regioner fra det nationale gennemsnit. 

Figur 5.3 Regional spredning i BNP pr. indbyg-
ger, 2013 

 
Anm.: Figuren viser standardafvigelsen i den regionale BNP pr. indbygger i 
2013. OECD-gennemsnittet er gennemsnittet af de europæiske OECD-
lande. For NOR og DEU er data fra 2012. EST er udeladt i opgørelsen, da 
der kun er én region defineret. Regional BNP pr. indbygger er opgjort som 
løbende købekraftsstandard (Purchasing Power Standard). Regioner i 
hvert land er defineret ud fra EU-Kommissionens NUTS level 2, hvor 
Europa opdeles i 276 regioner svarende til administrative enheder med 
0,8-3 mio. indbyggere i hver. For DNK anvendes de fem regioner.  
Kilde: Eurostat. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_5. 

 
Selvom BNP er koncentreret i og omkring de større 
byer, breder indkomsten sig i nogen grad til et større 
område via pendling. Således bidrager pendlerne til 
værdiskabelsen i kommunen, hvor de arbejder, mens 
de bidrager til skattegrundlaget og forbruget i deres 
bopælskommune. De beskæftigede i de sjællandske 
kommuner uden for hovedstadsområdet pendler i 
gennemsnit længere til arbejde end de beskæftigede i 
de vestjyske kommuner, se figur 5.4. 
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Figur 5.4 Gennemsnitlig pendlingsafstand, 2013 

Anm.: Pendlingsafstand er opgjort efter bopælskommune. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_5. 

 
På trods af pendling er der en tendens til, at erhvervs-
indkomsterne er lavere i kommuner, der ligger langt 
fra større byer. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst 
er højest i en række kommuner i hovedstadsområdet, 
se figur 5.5.  

Når der ses bort fra velhavende kommuner i hoved-
stadsområdet, er der tale om relativt begrænsede 
forskelle mellem erhvervsindkomster på tværs af 
kommunerne, se Factbook.  

Erhvervsindkomsten afspejler ikke fuldstændigt bor-
gernes forbrugsmuligheder. Et progressivt skattesy-
stem samt overførsler bidrager til at udjævne forskel-
lene i disponibel indkomst, se Factbook. Dertil kom-
mer, at leveomkostningerne, herunder boligpriserne, 
er lavere i kommunerne længere væk fra en større 
by. 

 

 

Figur 5.5 Gennemsnitlig erhvervsindkomst for 
beskæftigede, 2013 

Anm.: Erhvervsindkomst er defineret som summen af lønindkomst, virk-
somhedsoverskud og AMB-pligtige honorarer. I figuren er erhvervsind-
komsten opgjort som den gennemsnitlige erhvervsindkomst for alle 
personer med en erhvervsindkomst. Erhvervsindkomsten er opgjort på 
bopælsadresse. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_5. 

Beskæftigelse, erhvervsstruktur og befolkning 
Der er store forskelle på, hvordan beskæftigelsen har 
udviklet sig på tværs af kommunerne, siden krisen 
indtraf. I de større bykommuner faldt antallet af løn-
modtagere i perioden 2008-2009, mens lønmodta-
gerbeskæftigelsen har været stigende siden 2010. 
Kommunerne længere væk fra en større by samt 
kommuner tæt på en større by oplevede et betydeligt 
fald i antallet af lønmodtagere i perioden 2008-2013. 
Siden 2013 er lønmodtagerbeskæftigelsen stabiliseret 
i kommuner længere væk fra en større by, mens den 
er vokset i kommunerne tæt på en større by, se figur 
5.6.  
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Figur 5.6 Udviklingen i beskæftigelsen, 2008-
2015 

Anm.: Lønmodtagerbeskæftigelsen er opgjort som fuldtidsbeskæftigede 
efter bopælskommune. Tallene er opgjort som et simpelt gennemsnit for 
januar til september i et givent år.  
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_5. 

 
Til trods for et stort fald i lønmodtagerbeskæftigelsen i 
kommunerne længere væk fra en større by er ledig-
heden relativ lav i flere af disse kommuner. Dette 
gælder særligt i Vestjylland. De store byer har der-
imod en relativ høj ledighedsprocent, se figur 5.7. 
Den faldende beskæftigelse skal således ses i lyset 
af den generelle befolkningsudvikling i kommunerne 
længere væk fra en større by, se figur 5.11. 

Figur 5.7 Ledighedsprocent, 2014 

Anm.: Antal ledige er opgjort som fuldtidsbruttoledige, og inkluderer 
aktiverede dagpengemodtagere og aktiverede arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere som gns. for 2014. Den samlede ledighed i 2014 
var 5,0 pct.  
Kilde: Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_5. 

 

Den forholdsvis høje beskæftigelsesfrekvens i mange 
kommuner længere væk fra en større by – særligt i 
Vestjylland – bekræfter indtrykket af, at den faldende 
beskæftigelse i mange af disse kommuner afspejler et 
fald i antallet af borgere i de erhvervsaktive aldre. På 
Lolland-Falster, Sydfyn, Langeland og Bornholm samt 
i de store byer er beskæftigelsesfrekvensen relativt 
lav, se figur 5.8.  

Figur 5.8 Beskæftigelsesfrekvens, 2013 

Anm.: Andelen af befolkningen i alderen 16-64 år, der er i beskæftigelse 
ultimo november 2013. Landsgennemsnittet er på 71 pct. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_5. 

 
Udviklingen i beskæftigelsen hænger endvidere 
sammen med forskydninger i erhvervsstrukturerne. 
Landdistrikterne har historisk set beskæftiget mange i 
industrien og i landbruget, mens private serviceer-
hverv fylder relativt meget i de større byområder. 
Ligesom i mange andre OECD-lande har beskæfti-
gelsen i landbruget og industrien været faldende de 
seneste årtier, mens private serviceerhverv beskæfti-
ger flere og flere. Beskæftigelsen i industrien er dog 
stabiliseret, mens beskæftigelsen i landbruget er 
steget svagt siden 2011, se figur 5.9 og figur 5.10. 
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Figur 5.9 Erhvervsstrukturen i Danmark, 2013 

Andel af den private beskæftigelse i  
landbrug, skovbrug og fiskeri 

Andel af den private beskæftigelse i  
industri 

Andel af den private beskæftigelse i 
service 

Anm.: Andelen er opgjort som antallet af beskæftigede efter arbejdskommune. Det bemærkes, at intervallerne er forskellige i de tre figurer. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_5. 

 

Figur 5.10 Udviklingen i beskæftigelsen fordelt 
på erhverv, 1993-2014  

Anm.: Beskæftigelse er opgjort som den samlede beskæftigelse, dvs. 
både selvstændige og lønmodtagere indgår i opgørelsen. Service omfatter 
brancherne handel og transport, information og kommunikation, finansie-
ring og forsikring, ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme, 
erhvervsservice og kultur, fritid og anden service. Brancherne Råstofind-
vinding, Forsyningsvirksomhed samt Bygge og anlæg er udeladt af opgø-
relsen. Landbrug mv. dækker over landbrug, skovbrug og fiskeri. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_5. 

 
Den faldende beskæftigelse i kommunerne længere 
væk fra en større by kan også hænge sammen med 
den generelle befolkningsudvikling. Befolkningen i 
kommunerne længere væk fra en større by er gen-
nem flere årtier vokset mindre end befolkningen i de 
større bykommuner og i kommuner tæt på en større 
by. De seneste år har befolkningsudviklingen i kom-
munerne længere væk fra en større by været decide-
ret negativ, se figur 5.11. Reduktionen i det absolutte 
indbyggertal i kommunerne længere væk fra en større 
by skyldes navnlig et fald i tilflytningen til disse kom-

muner, mens fraflytningen er forholdsvis stabil over 
tid.2 Det kan blandt andet hænge sammen med bolig-
prisudviklingen, se afsnit om boligpriser nedenfor. 

Figur 5.11 Befolkningsudvikling, 1993-2015 

Kilde: De Økonomiske Råd, forår 2015. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_5. 

Uddannelse 
Der ses en tendens til, at unge fra kommuner længe-
re væk fra en større by søger mod uddannelsesinsti-
tutionerne i storbyerne og ikke vender tilbage efter 
endt uddannelse.3 Personer med en videregående 
uddannelse er koncentreret i byerne, mens andelen 
med en videregående uddannelse i kommunerne 
længere væk fra en større by er relativt lav, se figur 
5.12.  

                                                                                       
2 Se De Økonomiske Råd, Dansk Økonomi, forår 2015. 
3 Se De Økonomiske Råd, Dansk Økonomi, forår 2015. 
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Det kan blandt andet hænge sammen med, at mange 
højtuddannede job er placeret i serviceerhvervene i 
de større byer. 

Figur 5.12 Andel med en videregående uddan-
nelse, 2015 

Anm.: Andel af befolkningen mellem 15 og 69 år med en videregående 
uddannelse. Befolkningen er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Den 
højst fuldførte uddannelse er opgjort pr. 1. oktober året før.  
Kilde: Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_5. 

Boligpriser og ubeboede boliger 
Den ændrede demografiske udvikling har de senere 
år medført en ændret balance mellem udbuddet og 
efterspørgslen på boliger. Andelen af ubeboede boli-
ger er højest i kommunerne længere væk fra en stør-
re by og lavest i og omkring de store byer. Særligt på 
de ikke-brofaste øer, på Lolland-Falster samt i Syd-
vest- og Nordvestjylland er der relativt flere ubeboede 
boliger, se figur 5.13. 

Figur 5.13 Andel ubeboede boliger, 2015 

Anm.: Boligerne dækker over samtlige typer af boliger. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_5. 

 
Der er relativt stor forskel mellem boligpriserne i 
kommunerne længere væk fra en større by og i Kø-
benhavn samt i hovedstadens nordlige forstadskom-
muner, se figur 5.14.  

Figur 5.14 Huspriser, 2014 

Anm.: Realiseret handelspris pr. kvm. for parcel- og rækkehuse. Tallene er 
baseret på et simpelt gennemsnit for 2014. 
Kilde: Realkreditrådet. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_5. 

 


