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Urbaniseringen i Danmark har været 
kraftig i det sidste årti, hvor flere større 
byer har oplevet eksplosiv vækst. Dette 
har blandt andet skabt en øget interes-
se for danskernes pendlingsmønstre og 
den regionale indkomstfordeling. I dette 
temahæfte analyserer vi den langsigtede 
effekt af husstandsindkomst på pend-
lingsafstand. 

Den generelle holdning i Danmark, såvel 
som i mange andre lande, er, at husstan-
de, som bliver rigere, bosætter sig læn-
gere væk fra deres arbejdsplads, dvs. 
pendler længere, end de hustande, der 
ikke oplever en øget indkomst. Denne 
formodning baseres på iagttagelsen om, 
at højere husstandsindkomst fører til en 
stigning i efterspørgslen efter større bo-
liger, som typisk er mere tilgængelige og 
billigere uden for byerne og dermed ofte 
på afstand af arbejdspladserne. Normalt 
falder huspriserne (pr. enhed boligareal) i 
takt med afstanden til byerne (se f.eks. 
Witte, 1979; Mulalic et al., 2016).

Denne intuitive konklusion holder dog ikke 
altid i praksis, hvis pendlingsomkostnin-
ger også omfatter tidsomkostninger. 
Tidsværdien er som bekendt højere for 
velhavende personer end for mindre vel-
havende (se f.eks. Fosgerau, 2005). Rige-
re personer vil derfor formentlig forsøge 
at reducere pendlingsafstanden. Medreg-
ner man tidsfaktoren, vil højindkomst-
husstande således i gennemsnit pendle 
mindre og ikke mere som foreslået tid-
ligere.

På trods af større teoretiske debatter om 
disse spørgsmål og lange diskussioner om 
emnet i fagbøgerne (se f.eks. Glaeser, 
2008; O’Sullivan, 2009) findes der ikke 
noget præcist skøn af den langsigtede 
kausale effekt af husstandsindkomst på 
pendlingsafstand. Empiriske undersøgel-
ser af denne kausale effekt er komplek-
se på grund af omvendt kausalitet1 og 
mangel på gode data. I dette temahæfte 
præsenterer vi resultaterne fra en analyse 
af den langsigtede kausale effekt af hus-
standsindkomst på pendlingsafstand og 
tester forudsigelsen om, at højindkomst-
husstande har forskellige pendlingsmøn-
stre fra lavindkomsthusstande. Det kan vi 
gøre, fordi vi for en længere årrække har 
information om de beskæftigedes bopæl, 
arbejdspladser, husstandsindkomst og 
pendlingsafstand. Den stærke kombina-
tion af analysemetoder, herunder naturli-
ge eksperimenter, samt adgang til omfat-
tende data muliggør identifikation af den 
langsigtede effekt af husstandsindkomst 
på pendlingsafstand. 

Vi fortolker effekten af husstandsind-
komst på pendlingsafstand som sum-
men af:
i) den positive effekt af husstandsind-

komst på efterspørgslen efter større 
boliger, hvilket har tendens til at øge 
pendlingsafstanden for højindkomst-
husstande, og 

ii) de positive effekter af husstandsind-
komst på værdien af tid og efter-
spørgslen efter bykvaliteter, hvilket 
har tendens til at reducere pendlings-
afstanden for højindkomsthusstande. 

Herefter viser vi, at den gennemsnitlige 
husstand i Denmark, der oplever en for-
dobling af husstandsindkomsten, vil redu-
cere pendlingsafstanden fra 18 til 16 km, 
eller sagt med andre ord; at nettoeffek-
ten af husstandsindkomst på pendlings-
afstand er negativ. Analysen viser også, 
at denne effekt er højere for husstande 
med én forsørger og for singler end for 
husstande med to forsørgere.

Temahæftet henvender sig til alle beslut-
ningstagere med interesse for pendlings-
mønstre og den regionale indkomstforde-
ling. 

Temahæftet er opdelt i følgende kapitler:

I kapitel 1 præsenterer vi de fundamen-
tale mekanismer, som karakteriserer for-
holdet mellem husstandsindkomst og 
pendlingsafstand. Vi viser også, at den 
kausale effekt af husstandsindkomst 
på pendlingsafstand skal fortolkes som 
summen af mindst to effekter: i) den po-
sitive effekt af husstandsindkomst på ef-
terspørgslen efter større boliger, hvilket 
har tendens til at øge pendlingsafstan-
den for højindkomsthusstande, og ii) de 
positive effekter af husstandsindkomst 
på værdien af tid og efterspørgslen ef-
ter bykvaliteter, hvilket har tendens til at 
reducere pendlingsafstanden for højind-
komsthusstande.

I kapitel 2 viser vi, at den gennemsnitlige 
husstand i Danmark, der oplever en stig-
ning i husstandsindkomsten på 1 %, redu-
cerer pendlingsafstanden med ca. 0,2 %. 

1 Omvendt kausalitet henviser til en mulig effekt af pendlingsafstand på løn, og hermed husstandsindkomst. 
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Vores analyse viser også, at denne effekt 
er større for husstande med én forsørger 
og for husstande, som flytter på tværs af 
kommunegrænser. 

I kapitel 3 dokumenterer vi signifikante 
forskelle i effekten af husstandsindkomst 
på pendlingsafstande for forskellige kom-
munestørrelser. Forskellene er især tyde-
lige for landets fire største byer. Vores 
analyse afslører, at effekten af øget hus-
standsindkomst på pendlingsafstand er 
mindre eller endda udeblivende i Køben-
havn, Aarhus, Odense og Aalborg.

Endelig diskuterer vi i det sidste kapitel, 
Diskussion, betydningen, relevansen og 
anvendelsen af de fundne resultater.   

For en grundigere diskussion af teorien 
bag analysen og en detaljeret beskrivelse 
af modellen, datamaterialet, de detaljere-
de estimationsresultater og de anvend-
te statistiske metoder anvendt i denne 
publikation refereres til følgende artikel: 
Gutiérrez-i-Puigarnau, E., I. Mulalic and J. 
N. van Ommeren. 2016. Do rich households 
live farther away from their workplaces? 
The Journal of Economic Geography, 16, 
pp. 177-201.
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1. Husstande, der oplever en 
stigning i husstandsindkomst, vil 
reducere deres pendlingsafstand

Vi finder, at husstande, der oplever en 
stigning i husstandsindkomst på 1 %, vil 
reducere deres pendlingsafstand med ca. 
0,2 %. Dette tal er langt fra ubetydeligt. I 
et eksempel med en daglig gennemsnits-
pendling på 18 km vil en fordobling af hus-
standsindkomsten betyde en reduktion i 
pendlingsafstanden på 2,2 km. Heraf føl-
ger, at hvis danske husstande bliver rigere 
i fremtiden, vil flere af dem flytte mod 
byerne. 

Hovedresultater

2. Effekten af øget husstand-
sindkomst på pendlingsafstand 
for husstande med én forsørger 
er dobbelt så stor som effekten 
for husstande med to forsørgere

Husstandenes forsørgere kan pendle til 
forskellige beskæftigelsescentre. Den 
ene forsørger kan f.eks. pendle til byens 
midte, mens den anden pendler til forsta-
den (på grænsen til byen). Dette vil ty-
pisk medføre, at valget om at flytte bo-
pæl vil reducere pendlingsafstanden for 
den ene forsørger, men øge afstanden for 
den anden. Det giver en stærk indikation 
af, at husstandsindkomstens effekt på 
pendlingsafstand er mindre for husstan-
de med to forsørgere end med én forsør-
ger. Vi viser, at i Danmark er effekten af 
husstandsindkomst på pendlingsafstand 
større for husstande med én forsørger end 
med to forsørgere.

3. Effekten af øget husstand-
sindkomst på pendlingsafstand 
er mindre eller endda udebliven-
de i de største byer i Danmark 

Vores empiriske analyse viser, at effek-
ten af øget husstandsindkomst på pend-
lingsafstand udebliver for byerne Aarhus, 
Odense og Aalborg, mens effekten for Kø-
benhavn er meget lavere sammenlignet 
med resten af landet. Denne moderate 
effekt for de største byer er et resultat 
af mange reguleringer af boligmarkedet 
og en markant større boliggevinst ved at 
flytte længere væk fra beskæftigelses-
centrene i de største byer.



Urbaniseringen i Danmark har været kraftig i det sidste 
årti. Dette har skabt en øget interesse for danskernes 
pendlingsmønstre og den regionale indkomstforde-
ling. I dette temahæfte tester vi forudsigelsen om, 
at højindkomsthusstande har forskellige pendlings-
mønstre fra lavindkomsthusstande og analyserer des-
uden den langsigtede effekt af husstandsindkomst på 
pendlingsafstand.

Vores empiriske resultater bidrager til en bedre for-
ståelse af urbaniseringsprocessen og tilvejebringer 
viden om sammenhænge mellem arbejdskraftens og 
arbejdspladsernes placering i forhold til hinanden. Vi-
den, der kan indgå i politiske beslutningsprocesser, når 
vi udvikler og planlægger fremtidens byer.

Temahæftet henvender sig til embedsfolk i ministeriet 
og kommunale forvaltninger, politikere, interesseor-
ganisationer samt øvrige aktører med interesse for 
området.
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