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Forord 
 
Denne rapport beskriver det samfundsøkonomiske rationale for ’blandede byer’. Med 
blandede byer forstås tiltag, der tilstræber eller sikrer, at en vis andel af boligerne i et by-
område kan betales af folk, som ellers ikke ville have råd til en bolig i det pågældende om-
råde. 
 
Rapporten er udarbejdet af Copenhagen Economics for Danmarks Almene Boliger.  
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Copenhagen Economics er Nordens førende samfundsøkonomiske konsulenthus. Vi er ca. 70 

medarbejdere og har kontorer i København, Stockholm og Bruxelles. Vi yder uafhængig og ef-

fektiv rådgivning baseret på forskningsmæssige metoder, og har siden 2006 optrådt på Global 

Competition Reviews Top-20 over de bedste økonomiske konsulentvirksomheder i verden. 
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Sammenfatning 

Set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er der en række fordele ved at fremme ’blan-
dede byer’, hvor folk lever sammen på tværs af uddannelses- og indkomstgrupper. Folk 
med lange uddannelser og høje indkomster kan bidrage til at skabe arbejdspladser for 
folk med korte eller mellemlange uddannelser. Samtidig er det afgørende for produktivi-
teten i de højtuddannede job og for virksomhedernes konkurrenceevne, at der er tilstræk-
kelig arbejdskraft til at besætte job i vigtige støttefunktioner. Ved at sikre at en vis andel 
af boligerne i et byområde kan betales af folk, som ellers ikke ville have råd til en bolig i 
det pågældende område, kan blandede byer bidrage til at øge væksten og velfærden i sam-
fundet. 
 
Når højtuddannede grupper såsom jurister, økonomer, ingeniører, arkitekter osv. kon-
centreres i de større byer, skabes der et jobmarked for folk i støttefunktioner med kortere 
uddannelser (Ugebrevet A4, 2013). Dette drives blandt andet af en øget efterspørgsel efter 
faggrupper med korte eller mellemlange uddannelser som eksempelvis administrative 
medarbejdere og salgspersonale, men også faggrupper med meget lav eller ingen uddan-
nelse til at varetage services såsom catering, rengøring og vedligeholdelse. Derudover af-
føder beskæftigelsen blandt folk med høje indkomster et behov for en række offentlige job 
såsom børnehavepædagoger, skolelærere, politibetjente, buschauffører osv. 
 
Hvis folk med korte eller mellemlange uddannelser, der varetager disse typer af jobs, ikke 
kan bo i eller tæt på byerne, vil det alt andet lige blive sværere og dyrere at rekruttere 
medarbejdere til disse job i byerne, da de i højere grad vil skulle kompenseres for højere 
transportomkostninger (Berry, 2006). Dette kan hæmme konkurrenceevnen blandt pri-
vate virksomheder i byerne samt øge de offentlige lønudgifter i byerne. Samtidig kan der 
opstå et ’geografisk mismatch’ mellem arbejdsudbud og efterspørgsel, hvis lavindkomst-
grupper presses ud i områder med lav vækst, hvor det er sværere at finde et arbejde end i 
byerne, hvor efterspørgslen efter deres arbejdskraft er højere (Berry, 2006).  
 
En række af de job i byerne, der primært varetages af folk med korte eller mellemlange 
uddannelser, kan også være med til at fremme produktiviteten blandt højtuddannede 
(Eeckout et al. 2014). Disse grupper vil i højere grad vil kunne fokusere på deres kerneop-
gaver og derved udnytte deres kompetencer bedst muligt, når der sikres arbejdskraft til en 
række støttefunktioner, såsom administration, salg og distribution. 
 
Samspillet mellem de forskellige jobfunktioner, som varetages af folk på tværs af uddan-
nelses- og indkomstfordelinger, spiller derfor en vigtig rolle og er med til at fremme væk-
sten i byerne.   

Blandede byer kan desuden øge den sociale mobilitet og understøtte fremtidens velfærd 
ved at fremme læring og videreuddannelse blandt børn fra lavindkomstfamilier. Det skyl-
des, at børn påvirkes af både jævnaldrende og voksne i det lokalmiljø, hvor de bor.  
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Børn fra lavindkomstfamilier, der vokser op i områder, hvor der bor flere velstillede fami-
lier, har således vist sig at klare sig bedre end børn med en lignende familiemæssig bag-
grund, der vokser op i områder, hvor der er en høj koncentration af lavindkomstgrupper. 
Ved hjælp af tiltag, der fremmer blandede byområder, kan man derved være med til at 
sikre, at flere børn fra familier med meget lave indkomster 

• klarer sig bedre i grundskolen 
• får en videregående uddannelse 
• klarer sig økonomisk bedre som voksne 
 
Qua disse samfundsøkonomiske gevinster anvendes boligtiltag til at fremme blandede 
byer i stor stil i udlandet, på tværs af politiske tilhørsforhold. I både New York og London 
er der således blevet lanceret boligstrategier, der skal øge tilgængeligheden til boliger, der 
er til at betale for lav- og mellemindkomstgrupper. I New York har man endvidere taget 
initiativ til at fremme lejlighedsblokke med en blandet beboersammensætning for at 
fremme blandede byområder.  
 
Herhjemme er der over de sidste to årtier sket en stigende opdeling af høj- og lavind-
komstgrupper. Denne opdeling ses både i bestemte byområder i de større byer og mellem 
land- og byområder, idet den uddannede del af befolkningen er blevet koncentreret om-
kring de store byområder (hovedstadsområdet og i Århus), mens førtidspensionister, re-
validenter og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er flyttet mod yderom-
råderne. Denne opdeling skyldes blandt andet høje boligpriser i de større byer, som har 
gjort det sværere for folk med lave indkomster at bo der. Opdelingen mellem høj- og lav-
indkomstgrupper ses også i de større byer, hvor høj- og lavindkomstgrupper i stigende 
grad bor i hver sine områder. 
 
Boligpolitikken spiller en stor rolle i at fremme blandede byer, idet boligpriserne i de 
større byer er en vigtig brik i at sikre en mere lige opdeling af høj- og lavindkomstgrupper 
mellem land og by og inden for byerne. Ved at fremme adgangen til billige boliger i by-
erne kan man både fremme de positive økonomiske effekter, der er forbundet med en 
blandet befolkningsgruppe i byerne, samt aflaste yderkommunerne ved at øge mulighe-
den for, at folk på kanten af arbejdsmarkedet kan bo i byerne.  
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Kapitel 1 

 Blandede byer kan øge 
produktiviteten 

Ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er der en række fordele ved at fremme såkaldte 
’blandede byer’, hvor folk lever sammen på tværs af uddannelses- og indkomstgrupper. I 
dette kapitel undersøger vi de samfundsøkonomiske fordele ved blandede byer på bag-
grund af den eksisterende økonomiske forskning.  

1.1 Blandede byer skaber vækst 
Større byer er en vigtig drivkraft i økonomien. KL (2015) finder således, at den gennem-
snitlige årlige vækst i bruttoværditilvæksten har været større i København (omegn og by) 
og Østjylland end i resten af landet over perioden 1995-2013. I København (omegn og by) 
og Østjylland har den gennemsnitlige årlige vækst således ligget på henholdsvis 2,3 pro-
cent1 og 1,49 procent, sammenlignet med 1,18 procent for hele landet.    
 
Dette skyldes blandt andet, at der er en række produktivitetsfordele forbundet med sam-
lokaliseringen af virksomheder i et geografisk område. Virksomheder, der er lokaliseret i 
større byområder, opnår alt andet lige højere produktivitet på grund af såkaldte ’agglome-
rationsfordele’, hvor én virksomheds produktivitet påvirkes positivt af andre omkringlig-
gende og lignende virksomheder. Dette sker, fordi størrelsen af den samlede økonomiske 
aktivitet fører til en opbygning af specialiseret arbejdskraft, specialiserede leverandører 
samt vidensopbygning og know-how, som gavner de lokale virksomheder (Martin, et al. 
2014). 
 
Agglomerationsfordele er den underliggende forklaring på, at byer opstår og vokser, da 
sådanne produktivitetseffekter fører til øget vækst og højere lønninger, som igen tiltræk-
ker mere arbejdskraft og flere investeringer. Agglomerationsfordele bliver således en selv-
forstærkende kraft, indtil man har nået et punkt, hvor yderligere stigninger i befolknings- 
og aktivitetsniveauet medfører et produktivitetstab som følge af øget trængsel og høje om-
kostninger (Martin, et al. 2014).  
 
Hvor mange større byer før i tiden var centre for fremstillingsindustrien, er de større byer 
i dag i stigende grad centre for højproduktive og vidensintensive erhverv, som kræver 
højtuddannet arbejdskraft (Berry, 2006). Samlokalisering af virksomheder og serviceer-
hverv, som primært benytter sig af højtuddannet arbejdskraft’ er derved en vigtig årsag til 
den koncentration af højtuddannet arbejdskraft, som vi ser i de større byer i dag.   
 
 

                                                                                                                                                                       
1  I perioden 1995-2013 er den gennemsnitlige årlige bruttoværditilvækst i København (omegn) 2,34 procent, men den er 2,30 

procent i København (by). 
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Den vækst, der skabes, når højtuddannede grupper såsom jurister, økonomer, ingeniører, 
arkitekter osv. koncentreres i de større byer, vil dog ikke kun medføre muligheder for 
højtuddannet arbejdskraft i byerne, men er også en ’jobgenerator’ for folk med kortere 
uddannelser (Ugebrevet A4, 2013). Dette drives blandt andet af en øget efterspørgsel efter 
faggrupper med korte eller mellemlange uddannelser som eksempelvis administrative 
medarbejdere og salgspersonale, men også faggrupper med meget lav eller ingen uddan-
nelse til at varetage services såsom catering, rengøring og vedligeholdelse.  Derudover af-
føder dette behov for en række offentlige job såsom børnehavepædagoger, skolelærere, 
politibetjente, buschauffører osv.  
 
Koncentrationen af vidensintensive job i de større byer skaber derved en efterspørgsel ef-
ter arbejdskraft med korte eller mellemlange uddannelser, hvilket resulterer i et aktivt ar-
bejdsmarkedet i byerne for folk i begge ender af uddannelsesspektret (Berry, 2006).2  
 
Samspillet mellem høj- og lavindkomst job spiller en vigtig rolle og er med til at fremme 
væksten. Forskning fra USA viser således, at de forskellige uddannelsesgrupper komple-
menterer hinanden, og at produktiviteten stiger for højere uddannet arbejdskraft på 
grund af dette samspil (Eeckout et al. 2014). Dette sker, fordi højtuddannede i højere grad 
vil kunne fokusere på deres kerneopgaver og derved udnytte deres kompetencer bedst 
muligt, når der sikres arbejdskraft til en række støttefunktioner, såsom administration, 
salg og distribution.  
 
Omvendt øger dette sammenspil også jobmulighederne for lavindkomstgrupper. I områ-
der med hovedsagligt lavtuddannet arbejdskraft vil der således ikke være det samme ar-
bejdsudbud for disse grupper, som i områder med større økonomisk aktivitet (Eeckhout 
et al. 2014). Empirisk forskning af bl.a. Huiping m. fl.  (2013) understøtter vigtigheden af 
samspillet mellem høj-og lavindkomst job, og viser således, at væksten i amerikanske me-
tropoler er lavere, når højt- og lavtuddannede befolkningsgrupper bor mere geografisk 
opdelt.3 
 
Et arbejdsudbud på tværs af uddannelses- og indkomstgrupper er derved et vigtigt ele-
ment for den økonomiske vækst i byerne. Via såkaldte spredningseffekter kan væksten i 
byerne også sprede sig til udkantsområderne. Dette sker fx når virksomheder i byerne kø-
ber input fra virksomheder i udkantsområderne, eller når folk pendler mellem land og by. 
Resultaterne fra en analyse foretaget af Copenhagen Economics (2010) viser således, at 1 
procent vækst i bycentrene giver 0,2 procent vækst i udkantsområderne, hvor den største 
gevinst findes for nærtliggende udkantskommuner. 

                                                                                                                                                                       
2   På engelsk tales om et ’ synergistic dual urban labour market ’ som betegnelse for det ’dobbelte arbejdsmarked’, der skabes 

i byerne for både høj- og lavindkomst grupper, som et resultat af de synergier, der er imellem de forskellige erhverv.   
3  Analysen udføres på baggrund af en økonometrisk analyse, hvor effekten af en øget geografisk opdeling mellem de to grup-

per undersøges på væksten i per capita indkomst i amerikanske metropoler over perioden 1980-2005. Metoden tager højde 
for en række målbare faktorer samt faktorer, der ikke ændrer sig over tid og som kan påvirke både væksten og den geografi-
ske opdeling på tværs af uddannelsesgrupper. Det kan dog ikke udelukkes, at resultatet ikke viser en kausal årsagssammen-
hæng. 
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1.2 En blandet befolkning kan gøre det nemmere at drive 
virksomhed i byerne 

Da arbejdskraft på tværs af uddannelsesniveau og indkomstgrupper komplementerer hin-
anden, betyder det, alt andet lige, at det vil være nemmere at drive virksomhed i byerne, 
når man har adgang til både højt- og lavtuddannet arbejdskraft inden for en relativt kort 
afstand.  
 
Hvis arbejdstagere til lav- og mellemindkomst job i byerne i stigende grad skal pendle fra 
områder uden for byerne, kan det gøre det sværere og dyrere for arbejdsgivere i byen at 
rekruttere disse medarbejdere. Dette vil have en negativ effekt på konkurrenceevnen for 
de virksomheder, der primært benytter denne form for arbejdskraft, da lønningerne vil 
presses op, når arbejdsudbuddet i lokalområdet reduceres, og arbejdstagere i højere grad 
skal kompenseres for højere transportomkostninger (Berry, 2006). 
 
Det kan også have negative følgevirkninger for virksomheder, der primært benytter højt-
uddannet arbejdskraft såsom vidensarbejdere. Det vil for disse virksomheder blive svæ-
rere at rekruttere medarbejdere til for eksempel sekretær- og administrative stillinger, 
som er med til at øge produktiviteten blandt virksomhedens vidensarbejdere. Samtidig vil 
leveomkostningerne i byerne for højtuddannet arbejdskraft også stige, i og med at pri-
serne for en række lokale varer og services såsom rengøring, catering, transport, børne-
pasning etc. stiger. Det kan medføre et opadgående pres på lønningerne for højtuddannet 
arbejdskraft.  
 
De lavere lønudgifter, der er forbundet med blandede byer, er dermed med til at holde 
prisniveauet på lokale services og varer nede, hvilket øger byernes attraktivitet over for 
potentielle indbyggere i alle indkomstklasser.  
 
1.3 En blandet befolkning kan holde offentlige lønudgifter 

nede 
Ligesom lønudgifter for private virksomheder kan stige, når lav- og mellemindkomst-
grupper ikke har råd til at bo i byerne, kan offentlige lønudgifter til en række tjenestejob 
såsom skolelærere, sygeplejersker, politi, brandvæsen og andre offentlige kerneydelser 
også stige eller gøre det sværere at rekruttere medarbejdere til disse stillinger.  
 
Dette er langt fra et teoretisk argument. Det opleves for eksempel i England, hvor man i 
områder med høje huspriser (specielt London) oplever problemer med at rekruttere og 
fastholde medarbejdere i job såsom skolelærer, sygeplejesker, politibetjente og lignede 
stillinger, der er nødvendige i alle områder. Da lønniveauet for disse faggrupper er sat på 
nationalt plan, er der ikke mulighed for at fastsætte lønnen efter lokale leveomkostninger. 
Den engelske regering introducerede derfor i 2004 det såkaldte ‘Key Worker Living’ pro-
gram, hvor folk, der varetager job inden for offentlige kerneydelser, kan modtage økono-
misk støtte til køb og leje af boliger i de områder, hvor man har svært ved ellers at rekrut-
tere disse faggrupper (Berry, 2006).  
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Uden økonomisk støtte til boliger for personer i disse faggrupper vil højere huspriser i de 
større byer kunne medføre, at lønningerne til disse typer offentlige job stiger. Alene for at 
kompensere for de højere leveomkostninger, der er forbundet med at bo i de større byer, 
eller de omkostninger, der knytter sig til en øget transporttid ind til byerne fra omegns-
kommuner, hvor huspriserne er lavere. 
 
Alt afhængigt af disse gruppers andre jobmuligheder vil de offentlige lønudgifter kunne 
holdes nede ved at sikre muligheden for, at disse faggrupper har råd til at bo i byerne.  

1.4 Folk på kanten af arbejdsmarkedet kan komme hurtigere i 
arbejde i blandede byområder 

Blandede byer kan også være et redskab til at få folk på kanten af arbejdsmarkedet hurti-
gere i arbejde, fordi de bor i lokalområder, hvor der er et større arbejdsudbud. Hvis folk 
på kanten af arbejdsmarkedet samles i yderområder med lav vækst, kan der opstå et lo-
kalt ’geografisk mismatch’4 mellem arbejdsudbud og efterspørgsel, som kan gøre det svæ-
rere for disse grupper at komme i arbejde. Ved at sikre at disse grupper også har råd til at 
bo i byerne, kan man altså både fremme den økonomiske vækst i byerne og samtidig af-
hjælpe koncentrationen af lavindkomstgrupper i områder, hvor arbejdsudbuddet er min-
dre (Berry, 2006).  
 
Ydermere kan det også betyde noget, hvor i byerne folk på kanten af arbejdsmarkedet bor. 
Da mange job formidles via kontakt med folk, der allerede er på arbejdsmarkedet, vil der 
være øget sandsynlighed for overførslen af informationer om ledige job i lokalområder, 
hvor ens naboer er aktive på arbejdsmarkedet (Damm m.fl. 2006).5  
 
En nyere analyse af Damm (2013) peger på lignende effekter for ikke-etniske danskere. 
Hun finder således at mænd, der kommer til Danmark som flygtninge, har højere sand-
synlighed for at komme i arbejde, når de bor i et område, hvor ikke-vestlige indvandrere 
mænd er bedre uddannet. Samtidig tjener de mere, når de bor i områder med en højere 
beskæftigelse blandt mænd med samme oprindelse som dem selv. Damm (2013) forklarer 
disse resultater med, at kvaliteten af lokale netværk er afgørende, samtidig med at spred-
ning af informationer om ledige job i høj grad foregår inden for samme etniske grupper. 
  

                                                                                                                                                                       
4  På engelsk bruges udtrykket ’spatial mismatch’, hvilket går tilbage til Kain (1964), som argumenterede for at racediskrimi-

nationen i USA afholdt fattige sorte amerikanere fra belastede byområder i at flytte til mere velstillede områder, hvor der 
var flere job at få, og at dette var med til at fastholde en høj arbejdsløshed blandt disse grupper. 

5  Damm m.fl. (2006) nævner et amerikansk studie (Granovetter, 1995), hvor det vises at ca. halvdelen af de ledige jobs i USA 
besættes via uformelle kontakter. 
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1.5 Opsummering 
De større byer er en vigtig drivkraft i økonomien. Dette skyldes blandt andet samlokalise-
ringen af virksomheder, som gør det muligt at opbygge specialiseret arbejdskraft og vi-
densdeling, som i sidste ende øger produktiviteten blandt disse virksomheder. Forsknin-
gen tyder dog på, at et vigtigt element i den økonomiske vækst i byerne også er det sam-
spil, der sker på tværs af uddannelses- og indkomstgrupper. Ved at sikre at lav- og mel-
lemindkomstgrupper også har råd til at bo i de større byer, kan man øge produktiviteten 
og dermed væksten i byerne og samtidig aflaste yderkommuner med høj koncentration af 
lavindkomstgrupper og lav vækst. 
 
Blandede byer kan også være med til at holde både offentlige og private lønudgifter nede i 
byerne og derved gøre det nemmere at drive virksomhed i byen. 
 
Endelig kan blandede byer øge sandsynligheden for, at folk ’på kanten af arbejdsmarke-
det’ kommer i arbejde. Både ved at matche arbejdsefterspørgslen med udbuddet, men 
også via social kontakt med naboer og andre folk i det lokale bymiljø, der er aktive på ar-
bejdsmarkedet. 
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Kapitel 2 

 Blandede byer kan give højere social 
mobilitet 

Ud over de samfundsøkonomiske effekter af blandede byer beskrevet i kapitel 1 er der 
også en række bredere sociale effekter forbundet med blandede byområder, hvor høj- og 
lavindkomstgrupper bor tæt på hinanden inden for byerne. Dette skaber en række posi-
tive effekter på både social- og uddannelsesområdet. Effekter, som på længere sigt kan 
være med til at sikre den økonomiske vækst. 
 
I dette kapitel undersøger vi, på baggrund af den eksisterende økonomiske forskning, 
hvordan blandede byområder kan være med til at fremme den sociale mobilitet. 
 
2.1 Børn fra lavindkomstfamilier klarer sig bedre i blandede 

byområder  
Den nyere forskning viser, at der er en årsagssammenhæng mellem de lokalmiljøer, hvor 
børn fra lavindkomstfamilier vokser op, og hvordan de klarer sig i skolen, i det videre ud-
dannelsessystem og på arbejdsmarkedet som voksne. Børn fra lavindkomstfamilier, som 
vokser op i områder, hvor der bor flere velstillede familier, har således vist sig at klare sig 
bedre end børn med en lignende familiemæssig baggrund, der vokser op i belastede bolig-
områder.     
 
Der er en række teorier om, hvordan lokalmiljøet påvirker børn, og hvilke bagvedliggende 
mekanismer, der kan forklare sådanne ’lokalmiljøeffekter’ (neighbourhood effects). For-
delen ved at vokse op i et område med flere velstillede familier skyldes i følge de teorier 
at:   

1. Børn påvirkes af jævnaldrende fra lokalmiljøet. Børn, der vokser op i samme lo-
kalmiljø og går i skole sammen, påvirker hinanden. Det kan både være i en positiv 
og negativ retning, men forventningen er, at børn, der vokser op i områder, hvor 
naboernes børn klarer sig godt i skolen og fortsætter i uddannelsessystemet, også 
selv vil stræbe imod disse mål (Damm m.fl., 2006). Denne effekt kaldes også for 
en klassekammeratseffekt, hvis påvirkningen opstår inden for klasselokalet. 

2. Børn påvirkes af voksne fra lokalmiljøet. Voksne i lokalmiljøet kan fungere som 
rollemodeller for børn. Børn, der bor i kvarterer, hvor voksne går på arbejde og 
har en uddannelse, kan således iagttage, at succes er forbundet med arbejde 
(Damm m.fl., 2006).   

3. Børn påvirkes af udefrakommende voksne såsom lærere og pædagoger. Ligesom 
børn påvirkes af voksne, der bor i lokalmiljøet, kan voksne, der arbejder i skoler 
og institutioner også påvirke børn. Det antages ofte, at lærerne i bedrestillede om-
råder er dygtigere end i områder med mange lavindkomstfamilier (Damm m.fl., 
2006). 
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En række forskere har søgt at estimere betydningen af sådanne lokalmiljøeffekter. Herun-
der præsenterer vi resultaterne fra en række studier, der er udvalgt ud fra det kriterium, 
at de på bedste vis isolerer den kausale effekt af lokalmiljøer på en række uddannelses-
mæssige, økonomiske og sociale udfald for børn fra lavindkomstfamilier, jf. Boks 2.1. Stu-
dierne er alle fra USA, da forskningen inden for dette område er længst fremme der.  
 
Forskellen mellem det amerikanske samfund og den danske velfærdsstat kan som nævnt i 
Damm m.fl. (2006) betyde, at effekterne, rent størrelsesmæssigt, vil være anderledes her-
hjemme. De vil dog forventeligt stadig være til stede.                                                                                                                              
 

Boks 2.1 Valg af studier om lokalmiljøeffekter 
 
Der er en række problemer forbundet med at undersøge, hvorvidt det lokalmiljø, hvori børn 
vokser op, påvirker, hvordan de klarer sig i skolen, i resten af uddannelsessystemet og senere 
i livet.  
 
Problemet bunder hovedsagligt i, at det ikke er tilfældigt, hvor folk bor. Selv om vi observerer, 
at børn fra lavindkomstfamilier, som bor og går i skole i lokalområder, hvor der også bor mere 
ressourcestærke familier, klarer sig bedre i uddannelsessystemet end dem, der vokser op i be-
lastede boligområder, siger det ikke noget om årsagen hertil.  
  
Det kunne blot være, at det er de forældre, der prioriterer deres børns uddannelse højest og 
giver deres børn mest støtte hjemmefra i form af fx lektiehjælp, som det i højere grad er lyk-
kedes at finde en bolig i mindre belastede byområder. I dette tilfælde ville disse børn muligvis 
have klaret sig ligeså godt, hvis de var vokset op i et belastet boligområde. 
 
For at kunne identificere den kausale effekt af blandede byområder på børns uddannelse ville 
det bedste være at observere, hvordan det samme barn ville klare sig, hvis det voksede op i 
forskellige lokalmiljøer. Dette kan naturligvis ikke lade sig gøre. Det næstbedste er derfor at 
benytte sig af et kontrolleret eksperiment, hvor helt tilfældigt udvalgte familier bliver placeret i 
forskellige lokalmiljøer.  
 
Eksperimenter, der ligner dette, er foretaget i USA, hvor tilfældige familier fra belastede 
boligområder har fået tilbudt støtte til at flytte til et mindre belastet område. Ved at 
sammenligne udfaldet for børn i disse familier med udfaldet hos børn i tilfældigt udvalgte 
familier, der er blevet boende i de belastede boligområder, kan man på bedste vis 
nærme sig en kausal sammenhæng. Det vil dog i sidste ende være folks eget valg at 
flytte, og det kan derfor ikke udelukkes, at det er de mest ressourcestærke familier, der 
har valgt at tage imod støtten og flytte til et bedre stillet område. 
 

Kilde:  Copenhagen Economics baseret på Chetty m.fl. (2015a) og Damm m.fl. (2006) 

Blandede byer fremmer læringen blandt de svageste elever i grundskolen 
Blandede byer skaber blandede skoler. Nyere forskning peger på, at blandede skoler 
fremmer læringen blandt de svageste elever i grundskolen. Schwartz (2010) undersøger 
effekten af blandede skoler i Montgomery County Maryland i USA og finder, at børn fra 
familier med en meget lav indkomst klarer sig bedre i de små klasser (elementary school), 
når de går i skoler, hvor andelen af børn fra fattige familier er mindre, jf. Boks 2.2. 
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Boks 2.2 I Montgomery er boligpolitik lig uddannelsespolitik 

Montgomery Country har længe haft en boligpolitik, som giver det offentlige ret til at købe en 
vis andel af de nye huse, der bygges, til almennyttige formål. Dette har gjort det muligt for 
familier med en indkomst under fattigdomsgrænsen at bo i et velstillet område og sende deres 
børn i skoler, hvor størstedelen af eleverne kommer fra mere velstillede familier.  
 
Allokeringen af boliger under dette system sker ganske tilfældigt, og familierne kan derfor ikke 
selv bestemme hvilket specifikt område, de gerne vil bo i. Dette resulterer i, at nogle familier 
bliver tildelt en bolig i et mere velstillet område end andre, og derved ender med at sende 
deres børn i skoler, hvor andelen af børn fra samme økonomiske baggrund som dem selv er 
relativt lavere.  
 
Schwartz (2010) bruger denne tilfældige allokering til at undersøge, hvordan disse børn klarer 
sig i skolen afhængigt af hvor stor en andel af skolens elever, der kommer fra samme 
økonomiske baggrund som dem selv.  
 
Resultaterne viser, at de børn, der ender i skoler med en høj andel af mere velstillede elever, 
klarer sig bedre i både læsning og matematik end dem, der ender i skoler med en mindre 
andel af mere velstillede elever. Denne effekt findes på trods af, at der er blevet foretaget 
store investeringer i skolerne i de områder, hvor der bor en større andel af familier med meget 
lave indkomster. Disse skoler har typisk mindre klasser og længere skoledage. Ikke desto 
mindre tyder resultaterne fra studiet på, at blandede skoler, hvor børn fra lavindkomstfamilier 
går i klasse med børn fra mere velstillede familier, kan være et effektivt værktøj til at fremme 
læringen for de svageste elever via den såkaldte ’klassekammeratseffekt’.  

Kilde:  Schwartz (2010) 

 
Dette resultat er ikke overraskende. Ifølge Mickelson (2015) har den socialvidenskabelige 
forskning inden for skole- og uddannelsesområdet siden slutningen af 1980’erne konsi-
stent fundet, at børn, der går i socialt blandede skoler, klarer sig bedre fagligt i skolen end 
børn, der går i skoler med en høj koncentration af børn fra lavindkomstfamilier.  
 
Det kan der naturligvis være mange grunde til. Skoler i bedre stillede områder kan tænkes 
at tiltrække dygtigere lærere, nyde godt af et større forældreengagement eller på andre 
måder være bedre til at skabe et miljø, der fremmer læringen. En af de effekter, der oftest 
nævnes, er dog den såkaldte ’klassekammeratseffekt’, hvor de ressourcestærke elever 
trækker de knap så ressourcestærke elever med op. Som en del af forklaringen på resulta-
terne fra Montgomery County Maryland i USA nævner Schwarts (2010) således også, at 
børnene gennem deres klassekammerater får nogle andre rollemodeller og en anden for-
ventning til deres egen akademiske formåen. 
 
Oversat til en dansk kontekst tyder disse resultater på, at blandede skoler kan være med 
til at løfte karaktererne for børn fra lavindkomstfamilier. Denne konklusion støttes af en 
analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2012b), hvor det undersøges, hvor stor en 
andel af de unge, der afsluttede 9. klasse i perioden 1998-2000, som har gennemført eller 
er i gang med en uddannelse ti år senere. Analysen finder, at andelen af unge uden en ud-
dannelse er højest for unge, der er vokset op i et hjem, hvor to af følgende kriterier er op-
fyldt: 
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1. Forældrene har ingen erhvervsmæssig uddannelse 
2. Mindst 25 procent af forældrenes samlede indkomst kommer fra kontanthjælp, 

offentlig pension eller dagpenge 
3. Der er kun én voksen i husstanden.  

 
I alt er over 40 procent af unge med denne baggrund uden uddannelse ti år efter, de har 
afsluttet 9. klasse. Analysen viser dog, at andelen af unge uden en uddannelse i denne 
gruppe er lavere for dem, der har gået i en folkeskoleklasse, hvor mindst 30 procent af 
eleverne kommer fra et hjem med to voksne, hvoraf mindst én har en mellemlang eller 
længere uddannelse.6 Dette tyder således på en positiv klassekammeratseffekt, hvor de 
elever fra familier med en højere indkomst trækker de elever fra knap så velstående fami-
lier med op. Det skal dog også holdes for øje, at analysen ligeledes finder tegn på en nega-
tiv klassekammeratseffekt, hvor risikoen for at stå uden uddannelse stiger for alle elever i 
en klasse, hvis andelen af elever med sidstnævnte baggrund overstiger 30 procent.7  

Blandede byer fremmer unges videreuddannelse 
Blandede byområder har også vist sig at fremme videreuddannelse blandt unge fra lav-
indkomstfamilier. 
 
Moving to Opportunity er et stort amerikansk socialt eksperiment fra midten af 
1990’erne, hvor lavindkomstfamilier i en række amerikanske byer fik støtte til en bolig i et 
mere velstillet område. Baseret på dette finder Chetty et al. (2015a), at børn fra disse fa-
milier, som vokser op i mere velstillede byområder, har større chancer for at få en videre-
gående uddannelse, jf. Boks 2.3. Denne effekt afhænger dog af, hvor længe børnene har 
boet der og påvises kun for dem, der har boet i mere velstillede områder, siden før de er 
blevet teenagere. For de børn, der først er flyttet til disse områder, efter de er blevet teen-
agere, har en større tilvænning været påkrævet, og studiet finder faktisk en negativ effekt 
på denne gruppe.8    
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
6  Analysen viser, at der blandt unge i denne gruppe, som har gået i klasser, hvor mindst 30 procent af eleverne kommer fra et 

hjem med to voksne, hvoraf mindst én har en mellemlang eller længere uddannelse, er 35 procent uden en uddannelse ti år 
efter 9. klasse. Den tilsvarende andel uden uddannelse er 44 procent for dem, der har gået i klasser, hvor mindre end 30 
procent af eleverne kommer fra hjem med to voksne, hvoraf mindst én har en mellemlang eller længere uddannelse. 

7  Det vil sige elever fra hjem, hvor to af følgende kriterier er opfyldt 1) forældrene har ingen erhvervsmæssig uddannelse, 2) 
mindst 25 procent af forældrenes samlede indkomst kommer fra kontanthjælp, offentlig pension eller dagpenge, 3) der er 
kun én voksen i husstanden. 

8  Teorien indeholder forskellige hypoteser om potentielle ulemper for børn af lavindkomstforældre ved bo blandt mere vel-
stillede familier. En af hypoteserne omhandler relativt afsavn, hvor børn sammenligner deres egen præstation i skolen med 
for eksempel deres klassekammeraters. Børn af lavindkomstforældre, som klarer sig dårligt i skolen, kan derved komme til 
at miste troen på sig selv, hvis de flytter til et område, hvor andre børn klarer sig bedre, end der hvor de kom fra (Damm, 
2006). 
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Boks 2.3 Boligeksperimentet, der fik unge i uddannelse 
 
Med det formål at undersøge effekten af blandede byer på lavindkomstfamilier blev eksperi-
mentet Moving to Opportunity søsat i USA. Under dette eksperiment gav U.S. Department of 
Housing and Urban Development i midten af 1990’erne støtte til, at en række tilfældige ud-
valgte familier fra fattige områder i Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles og New York 
kunne flytte til mindre belastede områder.  
 
Man havde længe kunnet observere, at folk, der boede i områder præget af fattigdom, klarede 
sig værre end andre på en række sundhedsmæssige, økonomiske og uddannelsesmæssige pa-
rametre. Man vidste dog ikke, hvorvidt denne forskel kunne tillægges det område, som folk 
boede i, eller om de folk, som boede i bedrestillede områder, var folk, der ville have klaret sig 
godt ligegyldigt hvor de boede. Eksperimentet var således motiveret af et ønske om at finde 
ud af, i hvilken grad boligpolitikken kan bruges som et virkemiddel i en bredere socialøkono-
misk politik. De børn, der sammen med deres familier flyttede som en del af Moving to Oppor-
tunity eksperimentet, er nu blevet voksne, og det har for første gang været muligt at evaluere 
effekten på børnenes videreuddannelse. 
 
Resultaterne viser, at andelen af unge, der som 18-20 årige er i gang med en videregå-
ede uddannelse, er højere for de børn, der flyttede til et mere velstillet område, end for 
dem, der ikke gjorde. Det er dog kun blandt de børn, der var under 13 år gamle, da de 
flyttede, at man finder en positiv effekt. Ser man kun på denne gruppe, er andelen, der 
er i gang med en videregående uddannelse som 18-20 årige, hele 32 procent højere end 
blandt børn i samme aldersgruppe, som ikke flyttede. For de ældre børn er der derimod 
en negativ effekt, hvor færre blandt dem, der flyttede, er i gang med en videregående 
uddannelse som 18-20 årige, end blandt dem, der ikke flyttede. Forfatterne til studiet 
forklarer dette ud fra en teori om en såkaldt ’disruption effect’, hvor det at flytte til en ny 
social kontekst sent i ens barndom kan have nogle omkostninger og kræver mere til-
vænning end for mindre børn. 

Kilde:  Chetty et al. (2015a) 

Blandede byer fremmer den økonomisk mobilitet mellem forældre og børn 
Givet at uddannelse er en af de vigtigste faktorer for at fremme den sociale mobilitet, er 
det ikke overraskende, at effekten af blandede byer også afspejler sig i den fremtidige ind-
komst blandt børn fra lavindkomstfamilier. 
 
Resultaterne fra evalueringen af de langsigtede effekter af Moving to Opportunity ekspe-
rimentet i USA, jf. Boks 2.3, viser således også, at de børn, der sammen med deres fami-
lier flyttede til mere velstillede områder, også har en højere indkomst som voksne, end 
dem blev boende og voksede op i områder med høj fattigdom. Igen er resultaterne dog af-
hængige af, hvornår børnene er flyttet, og positive effekter findes kun for den gruppe af 
børn, der flyttede, før de blev teenagere.9 I gennemsnit er disse børns årsindkomst 31 pro-
cent højere end for den tilsvarende gruppe af børn, der blev boende i områder med høj 
fattigdom (Chetty m.fl. 2015a).10  En højere indkomst betyder også et højere skattebidrag. 
Omregnet til dollars betaler hvert af disse børn således i gennemsnit 394 USD mere i skat 
per år end den tilsvarende gruppe af børn, der blev boende.  
 
                                                                                                                                                                       
9  For gruppen af ældre børn har der været en negativ effekt, hvilket forklares ud fra en teori om, at tilvænningsprocessen for 

disse børn har været højere og dermed overskygget de positive effekter af at flytte til et mere velstillet område. 
10  Dette måles, når børnene er i midten af tyverne, og effekten kan således være undervurderet, idet det fulde afkast af en vide-

regående uddannelse ikke nødvendigvis er målbart endnu. 
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Disse resultater understøttes af et bredere amerikansk studie, baseret på data på over fem 
millioner amerikanske familier, der er flyttet på tværs af regioner i USA, jf. Boks 2.4. Re-
sultaterne fra dette studie viser, at den sociale mobilitet mellem forældre og deres børn til 
dels afhænger af, hvor børnene er vokset op. De børn, der sammen med deres familier er 
flyttet til områder med større social mobilitet mellem generationerne, klarer sig således 
også selv økonomisk bedre, når de bliver voksne. Der findes også bevis for den modsat 
rettede effekt, nemlig at børn, der flytter til områder med lav social mobilitet, også selv 
klarer sig dårligere som voksne (Chetty m.fl. 2015b).  
 
Studiet går videre og undersøger hvilke faktorer, der kendetegner områder med hen-
holdsvis høj og lav social mobilitet mellem generationerne. Blandt de faktorer, der frem-
mer denne mobilitet, er bl.a. lavere geografisk opdeling af lokalbefolkningen på tværs af 
etnisk baggrund og indkomstgrupper.  
 
I en dansk kontekst vil det altså betyde, at børn, der sammen med deres familier flytter 
fra et lavindkomstområde eller en belastet bydel i for eksempel København eller Århus til 
et mere velstillet område, vil forventes at klare sig bedre som voksne, end hvis de ikke var 
flyttet. 
 
Afslutningsvis skal dog nævnes, at ingen af studierne undersøger hvordan tilflytningen af 
børn fra lavindkomstfamilier påvirker de børn, der allerede bor i lokalområderne. 
 

Boks 2.4 Blandede byer fremmer ’the American Dream’ 
 
Chetty m.fl. (2015b) undersøger, hvorvidt det område, man er vokset op i, påvirker ens ind-
komst som voksen. Deres analyse er baseret på data over fem millioner amerikanske familier, 
der i løbet af deres børns barndom er flyttet fra én region til en anden. Ved at sammenholde 
disse oplysninger med børnenes nutidige indkomst som voksne (24-30 årige) finder forfat-
terne stærke beviser på, at den sociale mobilitet mellem forældre og børn til dels afhænger af, 
hvor børnene er vokset op.  
 
De børn, der sammen med deres familier er flyttet til områder, hvor andre børn fra samme 
indkomstgruppe i gennemsnit har en højere indkomst som voksne, klarer sig også selv økono-
misk bedre, når de bliver voksne. Denne effekt afhænger dog af, hvor længe de har boet der 
som børn. Deres indkomst som voksne nærmer sig derved den gennemsnitlige voksne ind-
komst for børn af forældre i samme indkomstgruppe, som har boet i området hele deres barn-
dom, med 3-4 procent per år. Omvendt finder forfatterne også bevis for den modsatte effekt, 
nemlig at der er en negativ effekt på den fremtidige indkomst hos børn, hvis familier flytter til 
et område, hvor børn fra samme indkomstgruppe i gennemsnit har en lavere indkomst som 
voksne.  
 
Studiet indeholder en række analyser, der alle har til formål at sikre, at disse resultater rent 
faktisk skyldes påvirkninger fra det område, man vokser op i. For at sikre, at resultaterne ikke 
blot skyldes, at de forældre, der investerer mest i deres børn, flytter til områder med højere 
social mobilitet tidligere end andre, sammenlignes søskendes indkomst som voksne. Resulta-
tet af denne sammenligning viser også at den tid børnene har boet i et pågældende område 
har betydning for deres fremtidige indkomst.  

Kilde:  Chetty m.fl. 2015b 
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2.2 Opsummering  

Den nyere forskning viser, at blandede byområder kan være med til at fremme den sociale 
mobilitet ved at øge sandsynligheden for, at børn fra lavindkomstfamilier klarer sig bedre 
i skolen, får en uddannelse og klarer sig bedre på arbejdsmarkedet som voksne. Ved at 
fremme blandede byer kan man derved også skabe øget velstand i fremtiden. 



Billige boliger i storbyerne  
– bidrag til vækst og velstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 

Kapitel 3 

 Blandede byer prioriteres også i 
udlandet  

Qua de økonomiske og sociale gevinster ved blandede byer, prioriteres disse også i udlan-
det af regeringer på tværs af politiske tilhørsforhold. Baseret på spørgeskemadata finder 
OECD således, at ’affordable housing’ prioriteres blandt alle de 26 OECD lande, der del-
tog i undersøgelsen (Salvi del Pero m.fl. 2016). 
 
I dette kapitel ser vi nærmere på hvorfor og hvordan dette gøres i New York og London. 
 
3.1 New York 
I New York er der en alvorlig boligkrise, og brede dele af befolkningen har svært ved at 
finde en bolig, de kan betale. Krisen har været under udvikling i lang tid og skyldes bl.a., 
at boligomkostningerne de sidste 20 år er steget proportionelt mere end lønningerne, i 
takt med at flere og flere er flyttet til byen (The City of New York, 2014).  
 
I 2012 brugte næsten 55 procent af alle husstande, der boede i lejeboliger i New York, så-
ledes mere end 30 procent af deres indkomst på boligudgifter, imens 30 procent brugte 
mere end halvdelen af deres indkomst på boligudgifter (The City of New York, 2014).11 
 
Der har længe været fokus på boligproblematikken i New York, og siden 1930’erne har en 
lang række forskellige boligpolitiske tiltag såsom bl.a. huslejeloft og offentligt ejede be-
byggelser været anvendt for at fremme adgangen til boliger for lav- og mellemindkomst-
grupper i byen.12   
 
Dette fokus i boligpolitikken har været drevet af forskellige mål gennem tidens løb. For-
skellige private og offentlige programmer, der har haft til formål af øge adgangen til ’af-
fordable housing’, har således været drevet af forskellige problemstillinger, herunder 
hjemløshed og de sociale, sundhedsmæssige og økonomiske problemer dette medfører 
både for individet og for samfundet. ’Affordable housing’ har også været brugt som et 
værktøj i byfornyelser i lokalområder (community development) for at tiltrække job til 
områderne, reducere kriminaliteten og fremme den økonomiske og etniske diversitet i lo-
kalområder. Endelig har denne form for boligpolitik også været drevet af økonomiske 
målsætninger såsom at skabe job, både i byggeindustrien på kortere sigt, men også mere 
permanente job i andre sektorer samt at øge forbruget og skatteindtægterne i byen.13 
  

                                                                                                                                                                       
11  Husstande, der bruger mere end 30 procent af deres indkomst på boligudgifter, betegnes som ’rent burdened’, imens dem, 

der bruger mere end halvdelen af deres indkomst betegnes som ’severely rent burdened’. 
12  http://furmancenter.org/institute/directory/understanding. 
13  http://furmancenter.org/institute/directory/understanding. 



Billige boliger i storbyerne  
– bidrag til vækst og velstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 

Som svar på den nuværende boligkrise i New York har borgmesteren, Bill de Blasio, lan-
ceret en ny tiårs plan for at gøre det muligt for flere lav- og mellemindkomstfamilier at bo 
i byen og at lette det økonomiske pres, der er på mange familier, som allerede bor i New 
York. Planen indeholder bl.a. anvendelse af flere offentlige ressources til opførelse af nye 
boliger og et fokus på beskyttelse af huslejereguleringer (The City of New York, 2014).  
 
For at fremme blandede byområder er der også blevet introduceret såkaldte ’mixed-in-
come programs’, hvor New York Housing Development Corporation yder lån med lave 
renter til opførelse af familielejligheder. Halvdelen af disse lejligheder må udlejes til mar-
kedspris, hvis 20 procent af lejlighederne er forbeholdt lejere med lave indkomster og 30 
procent er forbeholdt lejere med mellemindkomster. Dette program går under navnet 
”the 50/30/20 program” og kan både bruges i forbindelse med nybyggeri og ved restaure-
ring af eksisterende bygninger med mindst 100 lejligheder.14 
 
3.2 London 
Befolkningen i London vokser kraftigt; siden 2008 er den vokset med 600.000 personer. 
Det forventes, at der i 2020 vil bo 9 millioner mennesker i London. Samtidig har det 
længe været et problem, at der ikke bygges nok nye boliger til at huse den voksende be-
folkning. For at kunne følge med den forventede stigende boligefterspørgsel vurderes det, 
at der skal bygges dobbelt så mange nye boliger, som der gøres nu. Det vurderes således, 
at der årligt skal bygges 42.000 nye boliger i London i de næste 20 år for at kunne følge 
med væksten i befolkningen (Mayor of London, 2014). 
 
Manglen på boliger har presset huspriser og huslejer op til et sådan niveau, at det er svært 
for både lav- og mellemindkomstgrupper at få råd til at bo i London. 80 procent af de ny-
byggede ejerboliger i London er således kun tilgængelige for 20 procent af den arbejdende 
befolkning, og den gennemsnitlige førstegangskøber tilhører gruppen af de 20 procent 
højeste indkomster i London (Mayor of London, 2014). 
 
Dette giver både økonomiske og sociale udfordringer. London har stigende problemer 
med hjemløshed, der, foruden de menneskelige omkostninger, også medfører offentlige 
udgifter inden for både social- og sundhedsområdet. Ved at sikre boliger til denne gruppe 
af befolkningen vil man således kunne reducere belastningen på en række offentlige ydel-
ser, samtidig med at man bedre sikrer, at deres børn får en uddannelse og kommer ind på 
arbejdsmarkedet (Mayor of London, 2014). 
 
Manglen på boliger, der er til at betale for mellemindkomstgrupper, giver også problemer 
med at tiltrække arbejdskraft til nødvendige offentlige stillinger, såsom sygeplejersker, 
politibetjente, skolelærere og andre ’key workers’ (Berry, 2006).  
 
Det frygtes endvidere, at manglen på boliger, der er til at betale for den brede befolkning, 
som driver økonomien i London, vil hæmme væksten både i London og nationalt, givet 
den store rolle London spiller for Storbritanniens samlede økonomi. Det anderkendes, at 
samlokalisering af virksomheder er et vigtigt element i at sikre væksten, og at boligpotik-
ken er et vigtigt redskab for opnå dette (Mayor of London, 2014). 

                                                                                                                                                                       
14  http://furmancenter.org/institute/directory/understanding. 
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For at sikre boliger til den brede befolkning har Londons’ tidligere borgmester, Boris 
Johnson, lanceret en ambitiøs boligstrategi, som især fokuserer på at øge tilgængelighe-
den af boliger, der er til at betale for lav- og mellemindkomstgrupper med et almindeligt 
arbejde (Mayor of London, 2014).  
 
Strategien omfatter initiativer rettet mod både at gøre det nemmere for disse grupper at 
købe deres eget hjem i London samt at udvide tilgængeligheden til lejeboliger, der er til at 
betale for disse grupper. Målet er på længere sigt at øge antallet af boliger med mere end 
42.000 nye boliger hvert år, hvoraf mindst 17.000 skal være såkaldte ’affordable houses’.  
Af disse er det målet, at 40 procent vil være ejerboliger (’low cost home ownership’) og 60 
procent lejeboliger. Ca. halvdelen vil have et så lavt huslejeniveau, at folk med de laveste 
indkomster har råd til dem, imens den anden halvdel vil have et huslejeloft på maksimalt 
80 procent af den markedsbestemte husleje og dermed henvende sig til folk på arbejds-
markedet (Mayor of London, 2014). 

3.3 Opsummering 
Blandede byer prioriteres også i udlandet. I New York og London er der blevet udarbejdet 
strategier til at fremme blandede byer for at opnå de økonomiske og sociale fordele, der er 
herved. I New York har man også taget initiativ til at fremme lejlighedsblokke med en 
blandet beboersammensætning for at fremme blandede byområder. 
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Kapitel 4 

 Danske byer bliver mindre blandede 

Over de sidste to årtier har der i Danmark været en tendens til en øget opdeling af ind-
komstgrupper både mellem land og by og inden for de større byer. I dette kapitel ser vi 
nærmere på denne udvikling og de bagvedliggende årsager.  

4.1 Stigende indkomstopdeling mellem land og by 
En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2015a) viser, at der over de sidste to år-
tier er sket en koncentration af førtidspensionister, revalidenter og ikke-arbejdsmarkeds-
parate kontanthjælpsmodtagere15 i udkantskommunerne, samtidig med at de uddannede 
koncentreres omkring de store byområder.  
 
Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2015a) omfatter kommuner med en stor andel 
af folk, der enten er førtidspensionister, revalidenter eller ikke-arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere, kommuner på Vestsjælland, det sydøstlige Fyn, Sydjylland, Thi-
sted og Randers samt en række ø-kommuner. Sammenlignet med 1997 er andelen af folk i 
disse grupper faldet i både Århus og København, hvor sidstnævnte er gået fra at være 
blandt de kommuner med den største andel af folk i disse grupper til at være blandt dem 
med den laveste andel i 2012. En række Københavnske omegnskommuner er dog stadig 
blandt de kommuner med den største andel af folk i disse grupper (Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd 2015a).  
 
En analyse af flyttemønsteret i den danske befolkning viser endvidere, at kommuner i 
Nordsjælland samt Københavnsområdet er blandt de kommuner, hvor andelen af folk i 
disse grupper blandt fraflyttere har været størst i forhold til andelen af folk i disse grupper 
blandt tilflyttere. Omvendt har andelen af folk i disse grupper blandt tilflyttere oversteget 
andelen blandt fraflyttere med mest i en række yderkommuner, især i Vestjylland og Vest-
sjælland (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2015a). Dette ses til højre i Figur 4.1, hvor de 
kommuner, hvor andelen af folk i disse grupper blandt tilflyttere har oversteget andelen 
blandt fraflyttere med mest, er markeret med den lyseste blå farve, imens de kommuner, 
der har oplevet det modsatte, er markeret med den mørkeste blå farve.  
 
Ser man i stedet på flyttemønsteret for den uddannede befolkningsgruppe, ser dette mar-
kant anderledes ud, og er præget af en nettotilflytning til de større bykommuner samt en 
netto fraflytning fra udkantskommunerne (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2015a). 
Dette ses til venstre i Figur 4.1, hvor de kommuner, hvor andelen af uddannede folk 
blandt tilflyttere har oversteget andelen blandt fraflyttere med mest, er markeret med den 
lyseste blå farve, imens de kommuner, der har oplevet det modsatte, er markeret med den 
mørkeste blå farve. 

                                                                                                                                                                       
15  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2015a) bruger den samlede betegnelse ’socialt udsatte’ om disse tre grupper. 
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Figur 4.1 Netto af-/tilvandring af befolkningsgrupper 
 

 
Note:  Figuren til højre viser netto til-/afvandring for gruppen, der enten er førtidspensionister, revalidenter 

eller ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, imens figuren til venstre viser netto til-
/afvandring af gruppen med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kommuner med en indeks-
værdi på 100 eller mere (de mørkeste to blå farver) er ’netto eksportører’ (andelen af den givne be-
folkningsgruppe blandt fraflyttere overstiger andelen af den givne befolkningsgruppe blandt tilflyttere) 
af den givne befolkningsgruppe, imens kommuner med en indeksværdi på under 100 er ’netto-impor-
tører’ (andelen af den givne befolkningsgruppe blandt tilflyttere overstiger andelen af den givne be-
folkningsgruppe blandt fraflyttere). Arbejderbevægelsens Erhvervsråd betegner gruppen af førtidspen-
sionister, revalidenter eller ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere som ’socialt udsatte’. 

Kilde:  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2015a 

 
Samlet set tyder dette billede på en stigende geografisk opdeling af sociale grupper i Dan-
mark, hvor dem med de højeste indkomster og længste uddannelser koncentreres om-
kring de større byer, mens førtidspensionister, revalidenter og ikke-arbejdsmarkedspa-
rate kontanthjælpsmodtagere koncentreres i yderkommunerne.  
 
Den stigende segregering af høj- og lavindkomstgrupper mellem land og by skyldes en 
række faktorer. For det første har der været en strukturel ændring i erhvervsstrukturen, 
hvor Danmark i stigende grad er blevet et vidensamfund, og beskæftigelsen inden for 
disse erhverv har koncentreret sig i byerne (DØRS F2015 kap. IV). Jobmuligheder i by-
erne har således været med til at tiltrække højere uddannede til byerne, som igen har væ-
ret med til at øge byernes attraktivitet over for virksomheder, der primært benytter højt-
uddannet arbejdskraft jf. Kapitel 2. 
 
For det andet har stigende forskelle i grund- og ejendomspriser mellem by og land, kom-
bineret med stigende indkomstforskelle mellem høj- og lavindkomstgrupper, gjort det 
sværere og sværere for sidstnævnte at få råd til at bo i byerne. 
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En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2015b) viser således, at der over en år-
række har været store forskelle i indkomststigninger på tværs af befolkningsgrupper. I pe-
rioden 1985-2013 er indkomsten i gruppen med de højeste indkomster således i gennem-
snit vokset mere end seks gange så meget som indkomsten blandt dele af de faglærte og 
ufaglærte grupper.16 Analysen viser endvidere, at der for dele af mellem-og lavindkomst-
grupperne har været et fald i indkomsten efter skat i perioden 2010-2013, som er det sid-
ste år medtaget i analysen (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2015b).17  

Sammenkoblet med høje og stigende boligpriser i de større byer bliver det således stadigt 
sværere for folk med lavere indkomster at få råd til at bo i byerne. Ifølge Lollands Borg-
mester, Holger Schou Rasmussen, har de høje boligpriser i hovedstadsområdet således 
ført til, at flere uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet har bosat sig på Lolland, som 
er en af de kommuner, der gennem de sidste år har modtaget flere folk på overførselsind-
komster, end der er flyttet væk (UgebrevetA4, 2016). Ifølge en nylig analyse fra Arbejder-
bevægelsens Erhvervsråd (2016b) har der fra Lolland været en netto fraflytning af be-
skæftigede personer på 3.614 personer, imens der samtidig har været en netto tilflytning 
af arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister på 1.360 personer.18 
 
Fremadrettet er det sandsynligt, at denne udvikling vil fortsætte, da reduktionen i sociale 
ydelser i form af fx den nye integrationsydelse og det nye kontanthjælpsloft19 vil gøre det 
endnu sværere for modtagerne af disse ydelser at få råd til en bolig i de større byer. 
 
En af konsekvenserne ved en stigende indkomstopdeling kan være, at elevsammensæt-
ningen i grundskolen bliver mindre blandet. 
 
Som beskrevet i Kapitel 2 peger den nyere forskning på, at en blandet elevsammensæt-
ning i grundskolen kan være med til at løfte karaktererne for børn fra lavindkomstfamilier 
via en såkaldt klassekammeratseffekt. Hvis skolerne bliver mindre blandede, risikerer 
man således, at det bliver sværere for børn fra lavindkomstfamilier at klare sig godt i sko-
len.  
 
Over perioden 2008 – 2014 er andelen af elever, der opnåede mindst 4 i både dansk og 
matematik ved folkeskolens afgangsprøve således steget mest i København (byen) og 
Nordsjælland, imens de områder, der har oplevet den mindste stigning er Vestjylland, 
hvor andelen er faldet svagt, og Vest- og Sydsjælland, hvor der har været en svag stigning, 
jf. Tabel 4.1.  
 
Sammenlignet med ovenstående flyttemønster, ser det således ud til at de områder, hvor 
der har været en netto tilflytning af uddannede befolkningsgrupper, også er de områder, 
der har oplevet den største stigning i andelen af elever, der får mindst fire i dansk og ma-
tematik ved folkeskolens afgangsprøve. Det skal dog understreges, at det ikke på denne 

                                                                                                                                                                       
16  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bruger fællesbetegnelsen ’Arbejderklassen’ om denne gruppe.   
17  I analysen ses der på udviklingen i den disponible indkomst, som er defineret som ’den indkomst, som en person har til 

rådighed efter skat, og dækker over både indkomster fra lønnet arbejde, overførsler og aktier, pension, bolig, mv.’ (Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd, 2015b). 

18  Netto tilflytning og fraflytning er kun opgjort for de 23- 64 årige. 
19  Kontanthjælpsloftet, der trådte i kraft i april 2016, lægger et loft på, hvor meget offentlig støtte en kontanthjælpsmodtager 

kan få, og vil i mange tilfælde medføre reduceringer i boligstøtten (Altinget, 2015). 
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baggrund er muligt at konkludere hvorvidt der er en kausal sammenhæng mellem flytte-
mønstre og ændringer i karakterer. Dette ville kræve en mere detaljeret analyse at fastslå.  
 

Tabel 4.1 Andel af elever, der opnåede minimum 4 i både dansk 
og matematik ved folkeskolens afgangsprøve i 2014 
Landsdel 

Andel Elever 
(procent) 

Ændring siden 2008 
(procent point) 

Nordsjælland 73.37 4.3 

Østsjælland 70.23 2.48 

Østjylland 69.14 2.16 

Københavns omegn 67.98 1.75 

Bornholm 66.53 1.31 

Vestjylland 66.26 -1.14 

Sydjylland 65.6 1.84 

Fyn 65.2 2.46 

Byen København 65.08 5.63 

Nordjylland 64.75 1.27 

Vest- og Sydsjælland 58.21 0.62 

I alt 66.45 2.17 
 

Note:  Tabellen viser den procentvise andel af elever, der opnår en karakter på minimum fire i både dansk 
og matematik ved folkeskolens afgangseksamen opdelt på landsdele i 2014. Ændring fra 2008 til 
2014 er angivet i den sidste kolonne i procent point. 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af data fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd via Danmarks Al-
mene Boliger 

4.2 Stigende indkomstopdeling mellem områder i byerne 
Opdelingen mellem høj- og lavindkomstgrupper sker også inden for byerne. En nylig ana-
lyse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter viser således, at der i perioden 1985-
2011 er sket en stigende opdeling af befolkningen på tværs af byområder i de større byer, 
hvor folk med lave og høje indkomster og uddannelser i stigende grad bor adskilt. Opde-
ling er størst i hovedstadsområdet, men tendensen ses også i Århus, hvor højindkomst-
grupper er koncentreret omkring Risskov og Højbjerg (Ministeriet for By, Bolig og Land-
distrikter, 2014).  
 
I Figur 4.2 vises denne opdeling på tværs af indkomstgrupper i både hovedstadsområdet 
(figur til venstre) og i Århus (figur til højre). I begge tilfælde indikerer klynger af den mør-
keste røde farve en høj koncentration af beboere med særligt høj indkomst, imens klynger 
af den mørkeste grønne farver indikerer en høj koncentration af beboere med en særligt 
lav indkomst. Indkomstgrupper herimellem er markeret på farveskalaen mellem mørke-
grøn og mørkerød, og er stigende fra grøn til rød. 
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Figur 4.2 Indkomstfordeling i hovedstadsområdet og Århus 
(2011) 
 

 
 
Note:  Figuren viser opdelingen på tværs af indkomstgrupper i både hovedstadsområdet (til venstre) og i År-

hus (til højre). I begge tilfælde indikerer klynger af den mørkeste røde farve en høj koncentration af 
beboere med særligt høj indkomst, imens klynger af den mørkeste grønne farver indikerer en høj 
koncentration af beboere med en særligt lav indkomst. Indkomstgrupper herimellem er markeret på 
farveskalaen mellem mørkegrøn og mørkerød, og er stigende fra grøn til rød.  

Kilde:  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (2014) 

 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse (2016) viser også en klar tendens mod en sti-
gende opdeling af indkomstgrupper på tværs af byområder. De finder således, at den gen-
nemsnitlige indkomst efter skat i dag er 3,3 gange større i det rigeste sogn i Århus end i 
det fattigste. I 1985 var denne forskel 1,6. I Københavns kommune er forskellen mellem 
det rigeste og fattigste sogn ligeledes steget og er i dag 2,5 sammenlignet 1,6 i 1985.  
 
De bagvedliggende grunde til denne opdeling på tværs af byområder skyldes i høj grad 
også boligmarkedet, hvor prisforskelle på boliger og byggegrunde gør, at kun højind-
komstgrupper kan bosætte sig i de mest attraktive områder (Andersen, 2014). Samtidig er 
de høje grundpriser i mange af de mest attraktive områder i byerne med til at gøre det 
svært at bygge nye almene boliger, der er en udbredt boligform blandt især lavindkomst-
grupper. Det skyldes, at opførelse af nye almene familieboliger er underlagt maksimums-
priser på mellem 18.000-19.500 kr. per m2 i provinsen og knap 23.000 kr. per m2 i ho-
vedstadsregionen.20 

                                                                                                                                                                       
20  De aktuelle satser for alle boligtyper kan findes her: https://bl.dk/love-regler-og-satser/aktuelle-almene-satser. 
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4.3 Opsummering 
Der er over de sidste to årtier sket en stigende opdeling af den danske befolkning på tværs 
af indkomstgrupper, både mellem land og by og inden for byerne. En af de bagvedlig-
gende grunde hertil er de høje boligpriser i de større byer, der gør det svært for lavind-
komstgrupper at få råd til at bo i byerne og øger opdelingen mellem høj- og lavindkomst-
grupper inden for byerne.  
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