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Kortlægning af flyttemønstre mellem landets kommuner 
 

Folk i job fraflytter udkanten 
og folk uden job kommer til 
 

Flyttemønstrene mellem landets kommuner har stor betydning for forskellene i beboersam-

mensætningen. Særligt på Sjælland er der en markant tendens: Personer i job er fraflyttet Vest-

sjælland og Lolland-Falster og er flyttet til kommunerne omkring hovedstaden. Samtidig er per-

soner uden job rykket den anden vej fra kommuner omkring hovedstaden til Vestsjælland og 

Lolland-Falster. Udviklingen er medvirkende til at polarisere og dele Danmark mellem vækst-

områder og udkantsområder. 

 

af analysechef Jonas Schytz Juul 11. oktober 2017 

og stud.polit Solveig Prag Blicher 

Analysens hovedkonklusioner 

• I denne analyse kortlægges det, hvordan flyttemønstre mellem kommuner over en 25-
årig periode har påvirket beboersammensætningen i landets kommuner frem til i dag. 

• Generelt er de beskæftigede rykket fra udkantsområder til hovedstadsområdet og Øst-
jylland. I de kommuner, hvor nettofraflytning af beskæftigede er størst, svarer det til 20-
30 pct. af befolkningen bosat i kommunen i dag. Dér hvor nettotilflytningen af beskæfti-
gede er størst, svarer det til omkring 15 pct. af befolkningen i kommunerne i dag. 

• I de kommuner med størst nettotilflytning af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensio-
nister udgør nettotilflyttere op til 1/5 af alle kontanthjælpsmodtagere og førtidspensioni-
ster i kommunen. 

• Lolland, Langeland og Bornholm er de eneste kommuner, som både er blandt de 15 kom-
muner med størst nettofraflytning af beskæftigede og størst nettotilflytning af ikke-be-
skæftigede. 

• Egedal, Furesø og Vallensbæk er de eneste kommuner, som både er blandt de 15 kom-
muner med størst nettotilflytning af beskæftigede og størst nettofraflytning af ikke-be-
skæftigede. 
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Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til 

Der er stor forskel på beboersammensætningen i landets kommuner. Eksempelvis er beskæftigelsesfre-

kvensen på omkring 85 pct. i de kommuner, hvor den er højest, mens den er på under 70 pct. i de kom-

muner, hvor den er lavest. Samtidig er andelen af personer i de arbejdsdygtige aldre, der er på overførs-

ler, næsten 3 gange så høj i nogle udkantskommuner som i Gentofte, Rudersdal og Allerød. 1 En del af 

disse store forskelle skyldes, at der er en nettofraflytning af beskæftigede fra udkantskommunerne og 

en nettotilflytning af personer, der ikke er beskæftigede. Omvendt har flere af kommunerne omkring 

hovedstaden en nettotilflytning af beskæftigede, mens ikke-beskæftigede fraflytter kommunen. 

 

I denne analyse undersøges disse flyttemønstre mellem kommunerne nærmere. Konkret er der set på 

de 25-64-årige i dag, som også boede i Danmark for 25 år siden. For denne gruppe er det undersøgt, 

hvor de bor i dag, og om de er beskæftigede eller ej. Dette er sammenholdt med deres bopæl for 25 år 

siden. Analysen viser således, hvordan de samlede flyttemønstre over en 25-årig periode påvirker be-

boersammensætningen i kommunerne i dag. Med denne opgørelse er summen af nettoflytningerne mel-

lem kommunerne altså pr. definition 0. 

 

Beskæftigede fraflytter udkantskommuner og flytter til kommuner omkring København og 

Århus  

Der er en generel tendens til, at de beskæftigede fraflytter udkantsområderne og tilflytter kommuner 

omkring hovedstaden samt Østjylland. I figur 1 er der vist de samlede nettoflyttemønstre for beskæfti-

gede mellem kommunerne.  

 

I figuren er de grå kommuner de steder, hvor der er en nettofraflytning af beskæftigede set over perio-

den. Den lyseste grå farve er de 25 kommuner med den største fraflytning af beskæftigede opgjort i 

forhold til befolkningen i dag. De kommuner med den største nettofraflytning i perioden er beliggende i 

Sønderjylland, Vestjylland, Nordjylland samt en række ø-kommuner som Langeland, Lolland og Born-

holm. For de kommuner med den største fraflytning svarer nettofraflytningen af beskæftigede til 20-30 

pct. af befolkningen i alderen 25-64 år bosat i kommunen i dag. 

 

I figuren er de to blå farver de kommuner, der har haft en nettotilflytning af beskæftigede fra de andre 

kommuner i perioden. De 23 kommuner med den største tilflytning af beskæftigede er vist med den 

mørkeblå farve. Af kortet ses det, at disse kommuner først og fremmest er beliggende omkring hoved-

staden og tæt ved Århus. Derudover ses det af kortet, at en række kommuner ved trekantsområdet har 

haft en nettotilflytning af beskæftigede i perioden. For de kommuner med den relativt største tilflytning 

af beskæftigede udgør tilflytningen 10-15 pct. af den nuværende befolkning i kommunen i alderen 25-64 

år. 

 
  

                                                                 
1 Se en uddybning af de kommunale forskelle i ”Store sociale forskelle mellem kommunerne”, AE 2017 

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_store-sociale-forskelle-mellem-kommunerne_0.pdf  
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Figur 1. Nettotilflytning af beskæftigede mellem kommuner, 1990-2015 

Anm: Der er set på flyttemønstre for 25-64-årige som er bosat i Danmark i både 1990 og 2015. Bopælen i 1990 er sammenholdt med bopæl i 2015 

samt beskæftigelsesstatus i 2015. Dette er uddybet i metodeboksen 

Kilde: AE på baggrund af Danmark Statistik. 

 

I tabel 1 er de 15 kommuner med den største relative nettofraflytning af beskæftigede vist. Af tabellen 

ses det, at Albertslund er den kommune med den største relative nettofraflytning af beskæftigede set 

over den 25-årige periode. Samlet er der netto 4.300 færre beskæftigede personer bosat i Albertslund i 

2015, end der ville have været opgjort på bopæl i 1990. Det svarer til 31 pct. af den 25-64-årige befolk-

ning bosat i Albertslund i dag.  

 

Af tabellen fremgår det også, at en række af de kommuner med størst nettofraflytning af beskæftigede 

er udkantskommuner. Efter Albertslund er det således Lemvig, Tønder og Lolland, der har haft den stør-

ste nettofraflytning af beskæftigede svarende til 20-25 pct. af den nuværende befolkning i samme al-

dersgruppe.  

 

Det skal dog bemærkes, at der alene fokuseres på nettoflytninger mellem kommunerne, og indvandring 

er derfor ikke med. Flyttemønstre inkl. indvandring er opgjort i bilag A til sidst i analysen. 
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Tabel 1. 15 kommuner med størst relativ nettofraflytning af beskæftigede, 1990-2015 

  Antal Pct. af alle 25-64-årige bosat i kommunen i 2015 

Albertslund -4.320 -31,2 

Lemvig -2.720 -27,2 

Tønder -4.910 -25,9 

Lolland -4.130 -19,6 

Struer -1.930 -18,3 

Ishøj -2.040 -17,6 

Ærø -470 -16,8 

Morsø -1.690 -16,8 

Bornholm -3.230 -16,5 

Thisted -3.590 -16,3 

Frederikshavn -4.890 -16,2 

Langeland -970 -16,0 

Ringkøbing-Skjern -3.800 -13,5 

Vesthimmerlands -2.380 -12,8 

Aabenraa -3.480 -11,7 

Hele Danmark 0 0,0 

Anm: Som figur 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmark Statistik. 

 

I tabel 2 er vist de 15 kommuner med den relativt største nettotilflytning af beskæftigede over den 25-

årige periode. Helt i top er Dragør, Frederiksberg, Hillerød og Gentofte, hvor tilflytningen af beskæftigede 

svarer til omkring 15 pct. af den nuværende befolkning i kommunerne.  

 

Generelt er det kommuner omkring Hovedstaden eller tæt på Århus, der optræder på top 15 over kom-

muner med den relativt største nettotilflytning af beskæftigede.  

 

Lige uden for top 15 er Københavns Kommune, der opgjort på antal har haft den største nettotilflytning 

af beskæftigede på godt 26.000 personer. 
  



Kortlægning af flyttemønstre mellem landets kommuner 
Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til 

  5 

Tabel 2. 15 kommuner med størst relativ nettotilflytning af beskæftigede, 1990-2015 

  Antal  Pct. af alle 25-64-årige bosat i kommunen i 2015 

Dragør 1.060 15,6 

Frederiksberg 8.160 14,1 

Hillerød 3.320 13,3 

Gentofte 4.930 13,0 

Skanderborg 3.810 12,5 

Lyngby-Taarbæk 3.370 12,3 

Tårnby 2.400 10,6 

Favrskov 2.490 10,3 

Roskilde 3.740 8,7 

Rudersdal 2.220 8,4 

Vallensbæk 630 8,2 

Furesø 1.540 7,9 

Egedal 1.700 7,9 

Stevns 890 7,9 

Gribskov 1.530 7,6 

Hele Danmark 0 0,0 

Anm: Som figur 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmark Statistik. 

 

Personer uden job er flyttet fra hovedstadsområdet til Vest- og Sydsjælland 

Man kunne tro, at flyttemønsteret for de beskæftigede er en generel tendens, og at befolkningen uanset 

beskæftigelsesstatus er rykket mod hovedstadsområdet og Østjylland. Det er dog ikke tilfældet, og flyt-

temønstrene for de ikke-beskæftigede ligner ikke flyttemønstrene for de beskæftigede.  

 

Særligt på Sjælland er flyttemønstrene helt forskellige for beskæftigede og ikke-beskæftigede. Mens der 

på Sjælland er en tendens til, at de beskæftigede flytter fra Vestsjælland og Lolland-Falster og mod ho-

vedstadsområdet, så er der den omvendte tendens, når man ser på ikke-beskæftigede. Her er tendensen, 

at ikke-beskæftigede flytter fra kommuner omkring Hovedstaden og til Vestsjælland og Lolland-Falster. 

Altså det helt modsatte mønster end blandt de beskæftigede. 

 

I Jylland er billedet mere blandet. En række af de syd- og vestjyske kommuner, der har en nettofraflytning 

af beskæftigede, har også en nettofraflytning af ikke-beskæftigede. Samtidig har en række kommuner i 

Østjylland en nettotilflytning af både beskæftigede og ikke-beskæftigede. I Nordjylland er tendensen 

mere lig den udvikling, der ses på Sjælland. Her har en række kommuner oplevet en nettofraflytning af 

beskæftigede og nettotilflytning af ikke-beskæftigede. 

 

På Fyn har alle kommuner, bortset fra Odense, haft en nettotilflytning af ikke-beskæftigede, og samtidig 

har de fleste fynske kommuner haft en nettofraflytning af beskæftigede.  
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Figur 2. Nettotilflytning af ikke-beskæftigede mellem kommuner 1990-2015 

Anm: Som figur 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmark Statistik. 

 

I tabel 3 er der vist de 15 kommuner med den største relative nettotilflytning af ikke-beskæftigede. Den 

kommune, hvor nettotilflytningen af ikke-beskæftigede er relativt størst er Odsherred, hvor der netto er 

tilflyttet 850 ikke-beskæftigede over den 25-årige periode svarende til 5,4 pct. af alle de nuværende 25-

64-årige i Odsherred. Herefter følger Guldborgsund, Samsø, Vordingborg, Langeland og Lolland, hvor 

nettotilflytningen af ikke-beskæftigede svarer til 4-4,5 pct. af befolkningen i samme aldersgruppe. 

 

Sammenholdes tabel 3 med tabel 1 over kommuner med den største fraflytning af beskæftigede ses det, 

at tre kommuner optræder på begge lister. Det er Lolland, Langeland og Bornholm, som altså alle er 

blandt de 15 kommuner med størst nettofraflytning af beskæftigede og samtidig blandt de 15 kommuner 

med størst nettotilflytning af ikke-beskæftigede. 
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Tabel 3. 15 kommuner med størst relativ tilflytning af ikke-beskæftigede, 1990-2015 

  Antal  Pct. af alle 25-64-årige bosat i kommunen i 2015 

Odsherred 850 5,4 

Guldborgsund 1.380 4,6 

Samsø 80 4,5 

Vordingborg 1.000 4,5 

Langeland 250 4,1 

Lolland 820 3,9 

Norddjurs 710 3,8 

Kalundborg 810 3,3 

Fanø 50 3,0 

Sorø 420 2,8 

Stevns 250 2,2 

Næstved 920 2,2 

Nyborg 350 2,2 

Syddjurs 420 2,0 

Bornholm 380 1,9 

Hele Danmark 0 0,0 

Anm: Som figur 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmark Statistik. 

 

I tabel 4 er de 15 kommuner med relativt størst fraflytning af ikke-beskæftigede vist. Det ses af tabellen, 

at en række vestegnskommuner er blandt de kommuner, hvor relativt flest ikke-beskæftigede er fraflyt-

tet. Helt i toppen er således Albertslund og Ishøj, hvor nettofraflytningen af ikke-beskæftigede svarer til 

omkring 7-7,5 pct. af den nuværende befolkning i kommunerne. I denne opgørelse skal man bemærke, 

at indvandring i perioden ikke indgår. I bilag A til sidst i analysen er der vist en opgørelse, hvor indvan-

dringen i perioden medregnes. 

 

Generelt ses det af tabel 4, at de fleste kommuner med den største nettofraflytning af ikke-beskæftigede 

ligger omkring København. Ud af de 15 kommuner på top 15 er de 13 kommuner omkring Hovedstaden.  

 

Sammenholdes tabel 4 med tabel 2 (der viste de 15 kommuner med den relativt største nettotilflytning 

af beskæftigede) ses det, at tre kommuner er på begge lister. Det er Egedal, Furesø og Vallensbæk, som 

alle er blandt de 15 kommuner med størst nettotilflytning af beskæftigede og samtidig blandt de 15 kom-

muner med størst nettofraflytning af ikke-beskæftigede. 
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 Tabel 4. 15 kommuner med størst relativ fraflytning af ikke-beskæftigede, 1990-2015 

  Antal  Pct. af alle 25-64-årige bosat i kommunen i 2015 

Albertslund -1.060 -7,6 

Ishøj -810 -7,0 

Greve -1.130 -4,6 

Fredensborg -770 -3,9 

Solrød -400 -3,7 

Høje-Taastrup -950 -3,7 

Egedal -770 -3,6 

Allerød -420 -3,5 

Furesø -570 -2,9 

Hvidovre -660 -2,4 

Herlev -350 -2,4 

Lemvig -220 -2,2 

Vallensbæk -160 -2,1 

Esbjerg -1.070 -1,8 

Brøndby -330 -1,8 

Hele Danmark 0 0,0 

Anm: Som figur 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmark Statistik. 

 

Over 1/5 af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister i udkanten er tilflyttere 

Ovenfor er der vist flyttemønstre mellem kommuner i en bred definition, hvor alle ikke-beskæftigede er 

taget med dog undtagen studerende. Opgørelsen er vist i forhold til alle beboere i kommunen i alders-

gruppen 25-64 år. Fokuserer man på kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister og opgør netto-

flytningen mellem kommuner i forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister i 

kommunen, kan man få et bedre indtryk af, hvor meget flyttemønstrene mellem kommuner betyder. 

Denne opgørelse er altså en delmængde af opgørelsen i figur 2. 

 

I figur 3 er der vist et kort over flyttemønstre mellem kommunerne for disse to grupper. Opgørelsen er 

vist i forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister bosat i kommunen i dag. Af 

figuren ses det, at i de kommuner, hvor nettotilflytningen har betydet mest, udgør nettotilflytningen af 

kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister over 20 pct. af de samlede kontanthjælpsmodtagere og 

førtidspensionister i kommunen. I de kommuner, hvor nettofraflytningen har betydet mest, der svarer 

fraflytningen til over 40 pct. af de nuværende kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister i kommu-

nen. 

 

Særligt på Sjælland er flyttemønsteret tydeligt, hvor de vest- og sydsjællandske kommuner samt Lol-

land-Falster modtager en stor tilflytning af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, mens kom-

munerne omkring hovedstaden og Nordsjælland har en stor nettofraflytning af disse grupper. Det er vist 

i figur 3. Ligesom i figur 1 og 2 er fokus på interne flytninger mellem kommunerne, og derfor er indvan-

drere i perioden ikke taget med. En opgørelse inkl. indvandring er vist i bilag A til sidst i analysen. 
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Figur 3. Nettotilflytning af kth.-modtagere og førtidspensionister mellem kommuner, 1990-2015 

Anm: Som figur 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmark Statistik. 

 

I tabel 5 er der vist de 15 kommuner med den største nettotilflytning af kontanthjælpsmodtagere og 

førtidspensionister på den 25-årige periode. Af tabellen ses det, at en række ø-kommuner og udkants-

kommuner topper listen og har fået relativt flest nettotilflyttede på kontanthjælp og førtidspension. For 

disse kommuner svarer nettotilflytningen fra andre kommuner til over 20 pct. af det samlede antal på 

kontanthjælp og førtidspension i kommunen. 
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 Tabel 5. Top 15 kommuner med størst nettotilflytning af kontanthjælpsmodtagere og førtidspen-
sionister, 1990-2015 
 

  Kontanthjælp og 
førtidspension mv. 

Pct. af alle på kontanthjælp og FØP mv. i kommunen i 2015 

Samsø 50 24,7 

Guldborgsund 990 21,7 

Odsherred 460 20,9 

Norddjurs 450 20,9 

Lolland 750 19,1 

Vordingborg 550 19,0 

Langeland 180 18,9 

Fanø 20 18,6 

Kalundborg 560 16,8 

Sorø 220 14,5 

Bornholm 380 14,3 

Morsø 190 14,0 

Ærø 50 13,8 

Stevns 130 12,9 

Faaborg-Midtfyn 380 12,6 

Anm: Som figur 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmark Statistik. 

 

I tabel 6 er vist de 15 kommuner med den største nettofraflytning af kontanthjælpsmodtagere og før-

tidspensionister over en 25-årig periode. Helt i toppen er Vallensbæk, Allerød og Solrød hvor 130-230 

kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister er fraflyttet kommunen. Det svarer til over 40 pct. af 

antallet af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister bosat i kommunen i dag. 
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Tabel 6. Top 15 kommuner med størst nettofraflytning af kontanthjælpsmodtagere og førtidspen-
sionister, 1990-2015 

  Kontanthjælp og 
førtidspension mv. 

Pct. af alle på kontanthjælp og FØP mv. i kommunen i 2015 

Solrød -230 -41,9 

Vallensbæk -130 -41,6 

Allerød -190 -40,9 

Ishøj -440 -34,1 

Egedal -330 -33,3 

Greve -550 -32,3 

Albertslund -450 -30,9 

Dragør -80 -29,9 

Furesø -260 -21,7 

Fredensborg -330 -19,6 

Høje-Taastrup -440 -18,9 

Rudersdal -250 -18,8 

Skanderborg -320 -16,8 

Hvidovre -360 -15,0 

Gentofte -220 -14,1 

Anm: Som figur 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmark Statistik. 

 

Polariseringen deler Danmark  

Som analysen her viser, så er der sket store forskydninger mellem befolkningssammensætningen i de 

danske kommuner de sidste 25 år. Tendensen er klar: Personer med job flytter mod Københavns- og 

Århusområdet. Modsat flytter personer uden job især mod kommuner i Nordjylland, Fyn, Vest- og Syd-

sjælland samt Lolland-Falster. Især kommunerne på Vestsjælland og Lolland-Falster har taget imod 

mange kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister.  

 

Udviklingen er medvirkende til at polarisere og dele Danmark mellem vækstområder og udkantsområ-

der. Polariseringen ses især på Sjælland, hvor der er et rigt og privilegeret Nordsjælland, og et Vest- og 

Sydsjælland, som har oplevet, at personer i job fraflytter og personer uden job tilflytter.  

 

De kommuner, der særligt er ramt af flyttemønstrene i Danmark, er Lolland, Langeland og Bornholm. 

Alle tre kommuner oplever en af de største fraflytninger af personer i job samtidig med, at de har nogle 

af de største tilflytninger af personer udenfor arbejdsmarkedet.  

 

I den modsatte ende, hvor kommunerne modtager personer i job og sender personer uden job væk, er 

det de tre kommuner Egedal, Furesø og Vallensbæk, der klarer sig bedst. 

 

Både for kommunerne og for vores samfund som helhed er denne polariseringen et problem. Det øger 

den økonomiske og sociale afstand. I værste fald kan det fører til udviklingen af egentlige parallelsam-

fund, hvor der er områder med en ekstraordinær høj koncentration af personer uden for arbejdsmarke-

det.  
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Den stigende polarisering i Danmark underminerer sammenhængskraften. For at bryde tendenserne til 

et mere polariseret samfund skal vi starte med en øget uddannelsesindsats og en stærkere regional er-

hvervspolitik, der har fokus på at skabe flere arbejdspladser indenfor industri og håndværk – især uden 

for storbyområderne.  

 

Derudover skal pendlermulighederne forbedres for familier med lange transportafstande mellem hjem 

og arbejde. Endelig bør mulighederne for at finde billige boliger i de områder, hvor der skabes job, for-

bedres. 

 

Det er alle tiltag, der kan være med til at sikre sammenhængskraften i Danmark, der fortsat skal være 

en af grundpillerne i vores samfund. 

 

Metodeboks 

Analysen tager udgangspunkt i de 25-64-årige 1. januar 2016, der ikke er studerende.  
 
Nettotilflytningen er beregnet som tilflyttere fratrukket fraflyttere. Nettotilflytningen er både opgjort inkl. og ekskl. perso-
ner indvandret efter 1990. Inkl. indvandring er opgjort i bilag A. Der er indvandret 332.000 25-64-årige siden 1990, der er 
blevet i Danmark. 12 pct. af dem er genindvandrede danskere, mens resten ikke er danskere. 
 
For at tage højde for den store størrelsesforskel mellem kommunerne er nettotilflytningen opgjort ift. antal bosat i kommu-
nen i aldersgruppen 25-64-år pr. 1. jan 2016.  
 
Nettotilflytningen af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister er opgjort i forhold til antallet af kontanthjælpsmodta-
gere og førtidspensionister bosat i kommunen pr. 1. jan 2016. I gruppen indgår personer på kontanthjælp, introduktions-
ydelse, revalidering, ressourceforløb. Jobafklaringsforløb, flekslønstilskud og førtidspension.  
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Bilag A. Opgørelse inkl. indvandring 1990-2015 

I opgørelserne ovenfor er fokus på flyttemønstre mellem kommuner. Summen af nettoflytningerne mel-

lem kommunerne er derfor pr. definition 0. I den opgørelse er indvandringen i perioden ikke taget med. 

I perioden 1990-2015 er der indvandret 332.000 personer i aldersgruppen 25-64 år, som stadig er bosat 

i Danmark. Medtages denne indvandring, ændrer opgørelsen for hver kommune sig.  

 

I figurerne nedenfor er indvandringen i perioden taget med i opgørelsen. I den opgørelse skal det be-

mærkes, at udvandrede ikke er taget med, da deres beskæftigelsesstatus ikke er kendt. Dvs. der er set 

på den samlede effekt af til- og fraflytninger mellem kommuner samt indvandring til landet siden 1990. 

Personer bosat i Danmark i 1990, som er udvandret eller døde i perioden 1990-2015, er ikke med i op-

gørelsen. 

 

Af figur A1 og A2 ses det, at 66 kommuner har en nettotilflytning af beskæftigede i perioden, når ind-

vandring medregnes. Ekskl. indvandring har 47 kommuner en nettotilflytning af beskæftigede.  

 

Figur A1. Beskæftigede ekskl. indvandring 

 
 

 Figur A2. Beskæftigede inkl. indvandring 

 
 

Anm: Som figur 1. Indvandrere i perioden 1990-2015, som stadig bor i Danmark i 2015, er taget med i figur A2 men udeladt i figur A1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmark Statistik. 

 

I figur A3 og A4 nedenfor er indvandring taget med i opgørelsen af ikke-beskæftigede. Det ses, at det 

ændrer billedet. Inkl. indvandring er der blot 5 kommuner, der har en nettofraflytning af ikke-beskæfti-

gede. Det er dog stadig de samme kommuner, som i opgørelsen ekskl. indvandring, som oplever den 

største nettotilflytning af ikke-beskæftigede. Særligt på Sjælland er der en tydelig tendens, hvor Vest- 

og Sydsjælland samt Lolland-Falster har den største nettotilflytning af ikke-beskæftigede. 
  

Frederikshavn

Kattegat

Århus

Grenaa

Skagerak

Bornholm

Samsø

København

Helsingør

Odense

Aalborg

Esbjerg

Østersøen

Hjørring

Ringkøbing

Sønderborg

Kolding

Herning

Viborg

Thisted

Vejle

Køge

Holbæk

Kalundborg

Slagelse

Møn

Falster

Lolland

Tilflytning af beskæftigede ekskl. 
studerende og indvandrere

-31,2 - (-7,3) (25 kommuner)

-7,3 - 0 (25 kommuner)

0 - 6,4 (24 kommuner)

6,4 - 15,6 (23 kommuner)

Frederikshavn

Kattegat

Århus

Grenaa

Skagerak

Bornholm

Samsø

København

Helsingør

Odense

Aalborg

Esbjerg

Østersøen

Hjørring

Ringkøbing

Sønderborg

Kolding

Herning

Viborg

Thisted

Vejle

Køge

Holbæk

Kalundborg

Slagelse

Møn

Falster

Lolland

Tilflytning af beskæftigede 
ekskl. studerende

-22,6 - (-4,9) (16 kommuner)

-4,9 - 0 (15 kommuner)

0 - 9,9 (33 kommuner)

9,9 - 23,8 (33 kommuner)
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Figur A3. Ikke-beskæftigede ekskl. indvandring 

 
 

 Figur A4. Ikke-beskæftigede inkl. indvandring 

 
 

Anm: Som figur 1. Indvandrere i perioden 1990-2015, som stadig bor i Danmark i 2015, er taget med i figur A4, men udeladt i figur A3. 

Kilde: AE på baggrund af Danmark Statistik. 

 

I figur A6 er nettoflytningen inkl. indvandring vist.  

 

Figur A5. KTH og FØP, ekskl. indvandring 

 
 

 Figur A6. KTH og FØP inkl. indvandring 

 
 

Anm: Som figur 1. Indvandrere i perioden 1990-2015, som stadig bor i Danmark i 2015, er taget med i figur A6 men udeladt i figur A5. 

Kilde: AE på baggrund af Danmark Statistik. 

 

Frederikshavn

Kattegat

Århus

Grenaa

Skagerak

Bornholm

Samsø

København

Helsingør

Odense

Aalborg

Esbjerg

Østersøen

Hjørring

Ringkøbing

Sønderborg

Kolding

Herning

Viborg

Thisted

Vejle

Køge

Holbæk

Kalundborg

Slagelse

Møn

Falster

Lolland

Tilflytning af ikke-beskæftigede 
ekskl. studerende og indvandrere

-7,6 - (-1) (23 kommuner)

-1 - 0 (23 kommuner)

0 - 1,2 (26 kommuner)

1,2 - 5,4 (25 kommuner)

Frederikshavn

Kattegat

Århus

Grenaa

Skagerak

Bornholm

Samsø

København

Helsingør

Odense

Aalborg

Esbjerg

Østersøen

Hjørring

Ringkøbing

Sønderborg

Kolding

Herning

Viborg

Thisted

Vejle

Køge

Holbæk

Kalundborg

Slagelse

Møn

Falster

Lolland

Tilflytning af ikke-beskæftigede 
ekskl. studerende

-2,3 - 0 (5 kommuner)

0 - 3,6 (31 kommuner)

3,6 - 5,2 (31 kommuner)

5,2 - 8,3 (30 kommuner)

Frederikshavn

Kattegat

Århus

Grenaa

Skagerak

Bornholm

Samsø

København

Helsingør

Odense

Aalborg

Esbjerg

Østersøen

Hjørring

Ringkøbing

Sønderborg

Kolding

Herning

Viborg

Thisted

Vejle

Køge

Holbæk

Kalundborg

Slagelse

Møn

Falster

Lolland

Tilflytning af kontanthjælpsmodtagere 
og førtidspensionister, ekskl. 

indvandrere

-41,9 - (-6,5) (23 kommuner)

-6,5 - 0 (22 kommuner)

0 - 6,9 (26 kommuner)

6,9 - 24,7 (26 kommuner)

Frederikshavn

Kattegat

Århus

Grenaa

Skagerak

Bornholm

Samsø

København

Helsingør

Odense

Aalborg

Esbjerg

Østersøen

Hjørring

Ringkøbing

Sønderborg

Kolding

Herning

Viborg

Thisted

Vejle

Køge

Holbæk

Kalundborg

Slagelse

Møn

Falster

Lolland

Tilflytning af kontanthjælpsmodtagere 
og førtidspensionister

-28,9 - 0 (13 kommuner)

0 - 14,5 (28 kommuner)

14,5 - 19,7 (28 kommuner)

19,7 - 34 (28 kommuner)


