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Opsummering

Danmark gennemgår store regionale for-
andringer: Mens København og landets 
større byer oplever kraftig befolkningstil-
vækst, er indbyggertallet dalet i en ræk-
ke af de mindre bysamfund. Når vi flytter 
fra land til by, kan det skabe omfattende 
samfundsmæssige forandringer og have 
vidtrækkende økonomiske konsekvenser 
for de regioner, der affolkes. I både den 
offentlige og politiske debat er der derfor 
stor opmærksomhed omkring, hvilken be-
tydning den stigende urbanisering har for 
økonomisk vækst, udbud af servicetilbud 
og social tryghed i de egne af landet, hvor 
fraflytningen sker. 

I denne rapport stiller vi skarpt på de unge, 
der er opvokset i mindre byer eller på lan-
det. Vi undersøger, hvordan deres valg af 
ungdomsuddannelse påvirker deres til-
bøjelighed til at flytte til de større byer. 
Men hvorfor er det vigtigt at beskæfti-
ge sig med de unge, når vi vil forstå Dan-
marks stigende urbanisering? Det skyldes 
at unge mennesker udgør den gruppe, der 
flytter allermest. De flytter oftest, og de 
flytter også over længere geografiske af-
stande i forhold til resten af befolknin-
gen. Allerede efter det 24. år er lysten til 
at flytte faldet markant, og flere danske 
og internationale undersøgelser finder, 
at størstedelen af unge bliver boende i 
den by, hvor de har taget deres afslut-
tende uddannelse (H. S. Andersen, 2017; 
Busch & Weigert, 2010; Kodrzycki, 2001; 
Venhorst, 2013). Netop derfor har flytte-
mønstre blandt unge stor betydning for 
befolkningssammensætningen i byerne i 
dag. En bedre forståelse af årsagerne til 
unges flyttevalg er derfor central, hvis vi 
skal forklare de regionale forandringer, der 
sker i Danmark.

Der kan være mange grunde til, at unge 
vælger at flytte til de større byer: Det kan 
skyldes, at der er bedre beskæftigelses-
muligheder eller uddannelsestilbud i by-
erne, det kan skyldes sociale eller fami-
liemæssige forhold, eller det kan skyldes 
et ønske om at flytte tættere på byens 
kulturtilbud og underholdning. Vi under-
søger, hvordan unges valg af ungdomsud-
dannelse påvirker deres tilbøjelighed til at 
flytte til storbyen. Vi undersøger, om dét 
at opnå en gymnasial uddannelse i sig selv 
øger sandsynligheden for, at man flytter 
fra sit opvækstområde og ind til en af de 
større byer. Vi er altså interesserede i at 
finde ud af, om det voksende optag på 
gymnasierne, som vi ser i dag, er en cen-
tral forklaring på den stigende urbanise-
ring, der præger Danmark.  

I vores undersøgelse anvender vi data fra 
Danmarks Statistik, der indeholder de-
taljerede oplysninger om samtlige unge i 
Danmark. Derudover bruger vi statistiske 
metoder, der kan tage højde for mange af 
de baggrundsfaktorer, der har betydning 
for flytning, så vi, isoleret set, vurderer 
betydningen af ungdomsuddannelse. Vi 
er med andre ord på jagt efter effekten 
af at gå i gymnasiet. Fra politisk side er 
det relevant at kunne skelne effekten af 
at gå i gymnasiet fra effekten af de an-
dre forhold, der også har betydning for un-
ges flyttemønstre. Hvis man fx vil styrke 
landområderne ved at øge fastholdelsen 
af unge, er det vigtigt at vide, hvor meget 
man kan påvirke de unges flyttetilbøjelig-
hed ved fx at tilbyde dem en erhvervsret-
tet uddannelse i stedet for en gymnasial 
uddannelse. 

På baggrund af vores omfangsrige sta-
tistiske analyser dokumenterer vi, at til-
gængeligheden af gymnasiale uddannel-
ser øger unges fraflytning, og at der er tale 
om en årsagssammenhæng. Gymnasiet er 
en meget kraftig drivkraft, når det gæl-

der de unges bevægelse fra mindre byer 
og landet til større byer. Uden en studen-
tereksamen har man en markant mindre 
tilbøjelighed til at flytte.

Kapitel 1 og 2 viser den historiske udvik-
ling i unges fraflytning fra mindre byer og 
landet og den historiske udvikling i unges 
uddannelsesvalg i perioden 1989-2017. To 
tendenser står her tydeligt frem: For det 
første er der sket en stigning i andelen 
af unge, som flytter fra de mindre byer 
og landet i perioden, og for det andet er 
der sket en kraftig vækst i andelen af 
unge i mindre byer og på landet, der ta-
ger en gymnasial uddannelse, mens der 
omvendt er et fald i andelen af unge med 
erhvervsfaglige uddannelser. Det centrale 
spørgsmål er, om de to samfundsmæssige 
tendenser kan kædes sammen – og om 
det ligefrem er det øgede optag på gym-
nasierne, der er udslagsgivende i forhold 
til, at de unge i stigende grad flytter fra 
de mindre byer og landet. Det ser vi nær-
mere på i kapitel 3 og 4. 

Kapitel 3 præsenterer analysen af, hvil-
ken betydning opnåelse af en gymnasial 
uddannelse har for fraflytning fra mindre 
byer og landet. Derudover præsenteres de 
individuelle og familiemæssige faktorer, 
der har betydning for unges beslutning om 
at flytte til en større by. 

Kapitel 4 beskriver nogle af de metodiske 
”kvalitetstest”, som vi har udført for at 
være helt sikre på, at resultaterne holder 
og er robuste over for andre målemetoder. 
Kapitel 4 er derfor skrevet til de særligt 
metodeinteresserede og gennemgår nog-
le af de statistiske metoder, som indgår i 
vores engelske forskningsartikel, der dan-
ner grundlag for denne rapport (Sørensen 
& Holm, 2019).

 

Hovedresultater

Resultater fra kapitel 1:  
Stor stigning i andelen af unge, 
der flytter til byerne
Historisk har der altid været en vandring 
fra land til by. Aldrig før har så mange 
danskere – over 80 procent – boet i en by 
med over 1.000 indbyggere. Der har gen-
nem en lang periode været fraflytning fra 
mindre byer og landet til større byer. Især 
blandt unge i alderen 18-24 år gælder det 
at fraflytningen er stigende, mens fra-
flytningsmønsteret for de øvrige alders-
grupper ikke har ændret sig. Andelen, der 
flytter fra de mindre byer og landet, er 
ca. otte gange højere blandt unge sam-
menlignet med resten af befolkningen. 
De unges flyttemønstre har derfor stor 
betydning for fraflytningen fra de min-
dre bysamfund.

Resultater fra kapitel 2:  
Flere unge opnår en stu-
dentereksamen – både på  
landet og i byerne
Der er en kraftig vækst i andelen af unge, 
der opnår en studentereksamen i perioden 
1982-2017, og tendensen er den samme 

både i de mindre byer og landet og i de 
større byer. Vi kan se, at flere unge vælger 
en gymnasial uddannelse på bekostning 
af en erhvervsuddannelse. Til gengæld er 
restgruppen, dem der ikke opnår en ud-
dannelse efter grundskolen, kun faldet 
svagt og er ikke ikke blevet mindre i lø-
bet af de sidste 20 år. Restgruppen har 
stort set ligget konstant på omkring 20 
procent af en ungdomsårgang.

Resultater fra kapitel 3:  
Gymnasieuddannelse flytter 
unge fra land til by
Knap 90 procent af de unge, der tager en 
studentereksamen, flytter til en større by, 
inden de fylder 25 år. Det samme gælder 
kun for 50 procent af de unge, der i stedet 
tager en erhvervsfaglig ungdomsuddan-
nelse. Vi undersøger, i hvilken grad disse 
tal afspejler, at dét at få en studenterek-
samen, isoleret set, er med til at øge un-
ges fraflytning fra mindre byer og landet. 
Vores analyse viser, at unge med studen-
tereksamen har 25 procentpoint større 
sandsynlighed for at flytte sammenlignet 
med unge, der har taget en erhvervsfaglig 

uddannelse. Det er vel at mærke, efter vi 
har taget højde for de andre baggrunds-
faktorer, der også spiller en rolle. Vi finder, 
at både familiebaggrund, geografi og indi-
viduelle demografiske karakteristika spil-
ler en rolle, men at valg af ungdomsuddan-
nelse udgør den vigtigste faktor.

Resultater fra kapitel 4:  
Vores resultater er robuste over 
for andre målemetoder
Kapitel 4 beskriver de fire metodiske ”kva-
litetstest”, som vi udfører på vores hoved-
resultater. Den første metode sammen-
ligner forskelle i flyttemønstre mellem 
søskende. Den anden metode sammenlig-
ner forskelle i flyttemønstre mellem tvil-
linger af samme køn. Den tredje metode 
anvender et såkaldt instrumentvariabel-
design, og den fjerde metode anvender 
instrumentvariabel- og søskendedesign 
på samme tid. De fire alternative me-
toder bekræfter hovedresultaterne, der 
præsenteres i kapitel 3, og understreger 
dermed, at vores resultater er solide og 
robuste over for andre målemetoder.

POPULATION OG DATAGRUNDLAG

Vi kigger på unge, der er vokset op i mindre byer eller på landet i Danmark, og vi kigger nærmere på, hvilke 
faktorer der er afgørende for, om de unge flytter til en større by, når de er 18-24 år. Vi definerer en mindre 
by som en by med under 20.000 indbyggere. Vores oplysninger om de unge kommer fra Danmarks Stati-
stiks administrative registre. Vi har udvalgt fem årgange af unge, der er født mellem 1986 og 1990, og som 
boede i en mindre by eller på landet sammen med deres forældre, da de var 15 år. Vi studerer i alt 146.375 
unge menneskers flyttemønstre. Fra de administrative registre fra Danmarks Statistik har vi en lang ræk-
ke oplysninger om de unge og deres forældre. Vi har også oplysninger om de unges køn, fødselsår, etniske 
baggrund og deres eksamenskarakterer fra grundskolen. Endelig har vi oplysninger om deres bopælskom-
mune samt afstanden mellem de unges bopæl og den nærmeste større by.
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Danmark er i konstant regional forandring. I byerne er 
der større vækst og fremgang end i de fleste landom-
råder. I forbindelse med forskydningen mellem land og 
by sker der en stigende fraflytning fra mindre byer og 
landet til de større byer. Denne fraflytning er hovedsa-
ligt drevet af unge i alderen 18-24 år – de år, hvor de 
unge enten er ved at afslutte eller lige har afsluttet 
deres ungdomsuddannelse. Det er derfor nærliggende 
at tro, at det er studenterne, der flytter til de større 
byer for at tage en videregående uddannelse. Den an-
tagelse er udgangspunktet for undersøgelsen i denne 
rapport. Ved hjælp af statistiske analyser er vi i stand 
til at påvise, at det netop er studentereksamen, der 
får de unge til at flytte. Det skal forstås sådan, at 
blandt to i øvrigt helt identiske unge, hvor den ene 
har en studentereksamen, og den anden ikke har, vil 
den unge med en studentereksamen have langt større 
tilbøjelighed langt større sandsynlighed for at flytte fra 
en mindre by eller landet til en større by.

Unge flytter væk fra  
Danmarks mindste byer 

– har uddannelse betydning?




