Hvem flytter, når lokale
arbejdssteder lukker,
og mennesker mister
deres arbejde?
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Opsummering
I Danmark har man, ligesom i mange andre
europæiske lande, oplevet et flyttemønster fra land- og yderområder til byer, også
kaldet urbanisering. I forhold til resten af
EU er Danmark det land, som har oplevet
den største flytning fra land til by i de seneste år (KL, 2014). I dag bor 51 procent
af den danske befolkning i byer med flere
end 20.000 indbyggere (Danmarks Statistik, 2016). Spørgsmålet er, hvad det er,
der får folk til at flytte? I dette temahæfte
vil vi undersøge en af de mulige årsager til
at folk flytter fra land til by. Vi undersøger,
om det at miste et job påvirker personers
flyttemønstre forskelligt, alt efter om de
bor i byen eller på landet.
Tidligere undersøgelser viser, at en af årsagerne til den øgede urbanisering er, at
økonomiske aktiviteter i højere grad er
koncentreret i byerne, dvs. at der er flere
arbejdspladser og virksomheder i byerne
(Hansen & Winther, 2012). På denne måde
bliver land- og yderområder mindre attraktive at bosætte sig i sammenlignet med
byområder med et større arbejdsmarked
(Danske Regioner, 2010; Grimes & Young,
2011; Winther, 2013).
Der er også andre forklaringer på, hvorfor der bliver færre indbyggere i de danske land- og yderområder. Stigningen i
antallet af unge, der ønsker en videregående uddannelse, kan resultere i en øget
tilflytning til de større byer, hvor de videregående uddannelsessteder i høj grad er
placeret (Lundholm et al., 2004; Niedo
mysl& Hansen, 2010). Hvis unge i land- og
yderområder vil gennemføre en videregående uddannelse, er det forventeligt, at de
flytter ind til byerne frem for fx at pendle.
Hvis der ikke er beskæftigelsesmuligheder
i land- og yderområder til de nyuddannede,
kan det medføre, at de bliver i byerne for
at finde job (Lundholm et al., 2004; Niedomysl & Hansen, 2010).

Den øgede urbanisering kan også skyldes,
at befolkningen i Danmark i stigende grad
tiltrækkes af de faciliteter, som tilbydes
i byerne (De Økonomiske Råds Formandskab, 2015). Mange kommuner fokuserer derfor i dag på at skabe tilbud, som
kan tiltrække folk – særligt de kreative
og højtuddannede. Fx reklamerer nogle
kommuner med kulturtilbud og attraktive bymidter (Øhlenschlæger & Højgaard
Jensen, 2013).
De større byer synes derfor attraktive i
forhold til det, man kalder pull-faktorer,
som er uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, infrastruktur og kulturtilbud.
Omvendt kan byer virke frastødende med
sine push-faktorer, som fx højere leve- og
boligomkostninger, manglende lokalt netværk og familie.
Tidligere undersøgelser af virksomhedslukninger har fokuseret meget på årsagerne til at virksomheder lukker (Grossman & Rossi-Hansberg, 2008; Bernard &
Jensen, 2007) og i mindre grad på, hvilke
konsekvenser virksomhedslukninger har
på arbejdsstyrkens mobilitet i forskellige geografiske områder. Undersøgelserne
har ofte taget udgangspunkt i nogle få
meget store virksomhedslukninger (målt
på antal ansatte) (Tomaney et al., 1999;
Bailey et al., 2012; Bailey & Turok, 2000;
Chapain & Murie, 2008). SFI har dog lavet
en rapport om virksomhedslukninger og
indskrænkninger, hvor de kigger på, hvilke brancher der rammes hårdest. Rapporten koncentrerer sig om, hvilke områder
der oplever lukninger og indskrænkninger
(Geerdsen et al., 2004), men kigger ikke
på sammenhængen mellem mistet job og
flytning fra et område.
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Dette temahæfte viser sammenhængen
mellem det geografiske område, se faktaboks 0.1, hvor personer mister deres
job, og personernes flyttemønstre. Figur
0.1 viser fordelingen af de kommunetyper
i Danmark fra 2007, der tages udgangspunkt i (se faktaboks 0.1 for definition).
Danmark har i 2007 16 yderkommuner,
30 landkommuner, 17 mellemkommuner
og 35 bykommuner. Ved at kortlægge
kommunetypernes demografiske og erhvervsmæssige forskelle illustrerer vi potentielle økonomiske og velfærdsmæssige
udfordringer for indbyggerne i de forskellige kommunetyper. Samtidig undersøger
vi, om der er forskelle i flyttemønstre, når
personer i yderområder mister deres job, i
forhold til når personer i byområder mister
deres arbejde.
Tidligere undersøgelser har vist, at der er
stor forskel på personers jobmuligheder
og adfærd, alt efter om personen bliver
afskediget eller selv siger op (Antel, 1985;
Hashimoto, 1981). De registerdata, som
vi anvender, rummer ingen informationer
om, hvorvidt personen siger op eller bliver
afskediget i forbindelse med en fratrædelse. Derfor har vi valgt at se på fratrædelser
i forbindelse med arbejdsstedslukninger,
for derudfra at antage, at alle de fratrådte
fratræder pga. det samme eksogene chok,
nemlig at arbejdsstedet lukker. I resten af
temahæftet vil fratrædelser referere til
fratrædelser i forbindelse med arbejdsstedslukninger – ingen andre fratrædelser
er inkluderet. Ved at sammenligne flytninger blandt fratrådte fra de forskellige kommunetyper kan vi finde de geografiske og
personlige forskelle, der hænger sammen
med flytningerne. Vi undersøger perioden
2007-2012, da mange arbejdssteder lukker
i perioden i forbindelse med den økonomiske krise, og fordi data giver os mulighed
for at kigge på flyttemønstre og den beskæftigelsesmæssige situation i to år efter en lukning, indtil 2014.

I kapitel 1 og 2 beskriver vi udviklingen inden for flytninger og arbejdsstedslukninger i de forskellige kommunetyper i perioden 2007-2014. Da vi er interesserede i,
om manglende uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i ikke-urbane områder
har en betydning for, om folk vælger at fraflytte især land- og yderkommuner, undersøger vi i kapitel 3 og 4, om personer, der
mister job efter en arbejdsstedslukning, i
højere grad flytter, når de bor i land- og
yderkommuner. Vi undersøger også, om

de fratrådte forbliver ledige, kommer i
beskæftigelse, starter en uddannelse eller
går på pension eller på anden vis er uden for
arbejdsstyrken inden for en toårig periode
efter arbejdsstedslukningen.
Temahæftet er skrevet af Cecilie Dohlmann Weatherall og Ditte Håkonsson fra
Kraks Fond Byforskning med input fra
Høgni Kalsø Hansen, lektor ved Geografi
på Københavns Universitet.

× FAKTABOKS 0.1

Definition af kommunetyper
Vi anvender Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters definition for by-, mellem-,
land- og yderkommuner baseret på forskellige demografiske karakteristika og afstande til bl.a. større byer (for inddeling se appendiks 1).
Fordelen ved kommuneinddelingen er, at befolkningen opdeles i genkendelige geografiske enheder, baseret på kommuner. Kommunegrænserne er ens i den undersøgte periode og således lettere at arbejde med end andre kategoriseringer af byog yderområder.
Opgørelsen på kommuneniveau giver god mening, idet kommunerne har fået en
mere fremtrædende rolle efter kommunalreformen i 2007, hvor fx plankompetencen
i høj grad er udlagt til kommunerne, som derfor kan præge udviklingen i det lokale
område (Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri, 2011). På trods af fordelene ved kommuneinddelingen, skal man holde sig
for øje, at mange områder fungerer på tværs af kommunegrænser.
Samtidig er det vigtigt at understrege, at selvom vi inddeler kommunerne i by-,
mellem-, land- og yderkommuner, kan der inden for kommunetyperne være variation blandt kommunerne for bestemte karakteristika (De Økonomiske Råds Formandskab, 2015).
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× FIGUR 0.1

KOMMUNER INDDELT I KOMMUNETYPER.

Bykommune

Mellemkommune

Landkommune

Yderkommune

Anm.: Kommunetyperne er defineret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Danmarks Jordbrugsforskning i 2007, og baseret på en
række parametre udregnet på baggrund af tal for perioden 1994-2007 (Danmarks Jordbrugsforskning, 2007).
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Hovedresultater
Vækstmuligheder i
land- og yderområder
er udfordrede
Kortlægningen af de regionale forskelle
viser, at yder- og landkommuner er udfordrede i forhold til fremtidig vækst. Disse
kommuner har den laveste andel af indbyggere i den arbejdsdygtige alder, den
laveste beskæftigelsesandel, det laveste
uddannelsesniveau, og der er flere, som
fraflytter end tilflytter. Bykommunerne
klarer sig bedre på alle fire parametre i
perioden 2007-2014, og bykommunerne
er de eneste, som oplever, at der er flere,
der flytter til end fra områderne.

Flere arbejdsstedslukninger end -åbninger i
perioden 2007-2012
Perioden 2007-2012 omhandler blandt
andet den globale økonomiske krise, der
startede i slutningen af 2008 i Danmark.
Kortlægningen viser derfor ikke overraskende, at der er flere arbejdssteder, der
lukker end åbner i denne periode. Samtidig
er der flere fratrædelser i forbindelse med

lukninger, end der er tiltrædelser i forbindelse med åbninger i perioden. Mellemog yderkommunerne rammes hårdest,
når det kommer til fratrædelser i forbindelse med lukninger, og særligt de ansatte
i industrien mister job i forbindelse med
lukninger i yderkommunerne.

De fratrådte, der flytter fra yderkommuner,
finder beskæftigelse
eller starter i uddannelse

De fratrådte fra yderog landkommuner
flytter ikke mere end
dem fra urbane områder

Næsten ni ud af ti af de fratrådte er i beskæftigelse to år efter en arbejdsstedslukning uafhængigt af kommunetype. Sandsynligheden for at flytte og komme i
beskæftigelse efter en arbejdsstedslukning i yder- og landkommuner er ikke signifikant forskellig fra bykommuner. Derimod
er sandsynligheden for at flytte og starte uddannelse højere blandt de fratrådte i
yder- og landkommuner end blandt de fratrådte i bykommuner. Samtidig kan vi se,
at de fratrådte, som er ældre, er gift, har
børn, bor i ejerbolig, har en erhvervsfaglig uddannelse og en relativ høj indkomst
(inden fratrædelsen) har en mindre sandsynlighed for at flytte.

Kortlægningen viser, at de fratrådte efter en arbejdsstedslukning i land- og
yderkommuner ikke flytter mere end de
fratrådte i mellem- og bykommuner. Størstedelen af dem, der flytter, flytter til bykommuner, mens en relativ lille andel flytter til yderkommuner. Mere end halvdelen
af fraflytterne er unge i alderen 18-30 år.
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Hvem flytter, når lokale arbejdssteder
lukker, og mennesker mister deres arbejde?

I Danmark har man, ligesom i mange andre europæiske lande, oplevet et flyttemønster fra land- og yderområder til byer. Spørgsmålet er, hvad det er, der får
folk til at flytte? I dette temahæfte undersøger vi, om
det at miste et job påvirker personers flyttemønstre
forskelligt, alt efter om de bor i byen eller på landet.
Vi beskriver udviklingen inden for flytninger og arbejdsstedslukninger i forskellige kommunetyper i perioden 2007-2014, og vi undersøger, om personer, der
mister job efter en arbejdsstedslukning, i højere grad
flytter, når de bor i land- og yderkommuner. Vi undersøger også, om de fratrådte forbliver ledige, kommer i
beskæftigelse, starter en uddannelse eller går på pension eller på anden vis er uden for arbejdsstyrken inden
for en toårig periode efter arbejdsstedslukningen.

