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Baggrund

• Danske unge er de første i Europa til at flytte
hjemmefra (Eurostat, 2015) og det ofte for at studere
(Andersen, 2011).

• Unge flytter over lange afstande og ofte fra vest mod 
øst. 

• → Økonomiske og omstillingsmæssige konsekvenser
for kommunerne, de unge forlader, pga. faldende
mængde human kapital og et lavere antal skatteydere.

• → Konsekvenser for kommunerne, som de unge flytter
til, i form af boligmangel, højere prisniveau osv. 
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Nettotilgang af 20-24-årige i 5 kommuner 

Kommune Nettotilgang 2008 Nettotilgang 2018

København 7,058 9,024

Aarhus 1,085 3,352

Aalborg 736 1,795

Odense 701 1,693

Esbjerg -186 -243
(Statistikbanken.dk/FLY66)



Metode

• Forskningsspørgsmål: 
Hvordan oplever unge uddannelsessøgende det, hvis 
de flytter imod strømmen?

• Kvalitative interviews med 30 bachelor- eller 
kandidatstuderende ud fra fælles interviewguide

• 9 er tilflyttet fra en anden landsdel, 12 er tilflyttet fra et 
område inden for Region Syddanmark, mens 9 er 
flyttet til fra udlandet

• 14 er fra Syddansk Universitet i Esbjerg, 11 er fra UC 
Syd i Esbjerg og 5 er fra Aalborg Universitet Esbjerg



Litteraturen 

• Livsstilsvalg

• Frihed og uafhængighed

• Flyttekulturer og steders omdømme 
(opstigningstemaer/nedstigningstemaer; 
tiltrækning/frastødning; hverdagsliv, lokalitet og diskurs)

(Lee, 1966) (Smith, 1999)

(Halfacree, 2006)



Resultater – Hvordan oplever unge 
studerende det? - Udvalgte citater

”Der er mange af de lokale, der ikke vælger at studere i Esbjerg, fordi det
ikke er særligt attraktivt på papiret og i omtale. For mig har det været
ligegyldigt. Hvis det er det, jeg vil læse er jeg da ligeglad med, om det er
midt ude på landet eller inde i storbyen, men generelt er det mere attraktivt
at læse i Odense, Århus eller Aalborg. Men for mig har det været meget rart
at have (…) storbyen, men lidt med sådan en landsbyfølelse faktisk, fordi jeg
kommer fra landet. Så det var lidt sådan, åh nej, skal jeg nu derover og bo,
hvor der sker alt muligt. Men det har faktisk været okay, for mig har det
været vigtigt og ikke så meget det image, det havde. Nu er jeg jo blevet
fiskerpigen fra Esbjerg…”.

”… når man fortæller, at man nu flytter til Esbjerg, så spørger folk altid
hvorfor. Hvor jeg bare naturligt har flyttet mig efter uddannelse, jeg har ikke
rigtigt gået op i, hvilken by jeg er flyttet til”

”… det var en tiltalende del af at flytte herover, at jeg ikke ligesom mange
andre skulle flytte til København for eksempel, og skulle kæmpe om alt for
dyre lejligheder, og at der ikke er plads til alle”



Opstigningstemaer og 
nedstigningstemaer i interviewene



Diskussion

R= Repræsentation
L= Lokalitet
LL= Levede liv
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Diskussion

1. Repræsentation, prestige og symbolsk værdi

2. Små studiebyer og rum for forskellige 
studentertyper

3. Byers forskellige mulige udviklingsveje

4. Ulige placering af studiepladser og strukturelle 
ulemper ved at være satellitter

Tak for opmærksomheden 


