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Introduktion
Hver dag pendler tusindvis af Næstveds borgere til andre kommuner for at
arbejde. Pendlerne udgør en stor ressource af relevant arbejdskraft for det
lokale erhvervsliv. Samtidig giver mange af Næstveds arbejdspladser udtryk
for, at de har svært ved at tiltrække arbejdskraft.
Derfor har Næstved Erhverv, Næstved Kommune og Roskilde Universitet
samarbejdet om et projekt, der har til formål at skaffe viden om pendlernes:
Baggrund og profil
Bevæggrunde for at arbejde uden for Næstved kommune
Vurdering af jobmuligheder i Næstved kommune
Ønske om at arbejde i Næstved kommune
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Hovedresultater
Pendlerne udgøres i høj grad af mænd, unge og personer med bestemte
(høje) uddannelser.
Pendlere ser færre jobmuligheder i Næstved kommune end ikkependlere.
Pendlere fremhæver mangel på relevante arbejdspladser, manglende
stillinger, der matcher kompetencer, lave lønrammer og begrænsede
muligheder for karriereudvikling som primære årsager til ikke at arbejde i
Næstved kommune.
Pendlerne vurderer, at det i høj grad er sandsynligt, at et job i Næstved
sikrer en god balance mellem arbejde og fritid.
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Kort om rapporten
Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1003 borgere
i Næstved kommune.

Hvem er pendlerne?
Helt overordnet gælder det, at 37% af adspurgte beskæftigede borgere arbejder i Næstved
kommune. De resterende 63% arbejder uden for Næstved Kommune.1 Deles de op efter, om de
arbejder i Næstved eller pendler til Hovedstadsområdet, Nabokommuner (Slagelse, Sorø, Ringsted,
Faxe og Vordingborg) og Øvrige steder, ser fordelingen således ud:

Figur 1: Hvor pendler de hen?
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Figur 1 viser, at 22% pendler til Hovedstadsområdet, 19% til nabokommuner og 22% fordeler sig til
øvrige områder.

1

Da resultaterne baserer sig på en frivillig og anonym spørgeskemaundersøgelse af særlig relevans for pendlere og
beskæftigede generelt, angiver resultaterne ikke de eksakte niveauer af pendling i kommunen. Derfor kan eksempelvis
figur 1 ikke tolkes således, at præcis 63% af alle beskæftigede borgere i Næstved kommune er pendlere, da det ville kræve
adgang til register- og indkomstdata. Resultaterne kan dog bruges til at give et indblik i, hvad der karakteriserer de
adspurgte borgere og hvad de tænker om jobmulighederne i Næstved kommune.
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Køn, uddannelse og alder
Der kan dog være mange årsager til, at man pendler. I det følgende præsenteres en række figurer,
der viser gruppen af pendlere og ikke-pendlere på forskellige baggrunds- og jobkarakteristika.

Figur 2: Pendlerstatus og køn
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Som det fremgår af figur 2, er blandt de adspurgte mænd markant flere, der pendler ud af
kommunen, end blandt de adspurgte kvinder. Hele 70% af de adspurgte mænd arbejder i andre
kommuner end Næstved, mens andelen af pendlere udgør 56% af kvinderne.
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En lignende forskel gør sig gældende, når vi kigger på deres uddannelsesbaggrund.

Figur 3: Pendlerstatus og uddannelse
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Figur 3 viser, at der er forskelle i pendlerstatus for alle uddannelseskategorier. Størst er forskellen
dog for personer med folkeskole, korte- og lange videregående uddannelser, hvor henholdsvis 68%,
72% og 73% af de adspurgte arbejder uden for kommunen. For personer med erhvervs- og
mellemlange uddannelser er der en mere lige fordeling. Her er det i begge tilfælde 58%, der pendler
ud af kommunen.
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Vi finder også forskelle, når vi kigger på sammenhængen mellem alder og pendlerstatus.

Figur 4: Pendlerstatus og alder
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
24-30 år

31-40 år
Arbejder i Næstved

41-50 år
Arbejder uden for Næstved

51-60 år
N: 897

Her viser figur 4, at hele 78% af de unge mellem 24-30 år arbejder på en arbejdsplads, der ligger
uden for Næstved kommune. Det samme gør sig gældende for aldersgrupperne 31-40 år og 41-50
år, hvor henholdsvis 69% og 64% pendler ud af kommunen. For den sidste aldersgruppe, 51-60 år,
er fordelingen mere lige, da 57% pendler ud af kommunen. Det indikerer dermed, at jo ældre
borgerne er, jo mindre pendler de.
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Jobkategorier, stillingsniveau, indkomst og jobkriterier
Det er derudover muligt at undersøge hvor stor en andel pendlere, der findes inden for en række
forskellige jobkategorier.

Figur 5: Pendlerstatus og jobkategori
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Figur 5 viser, at der er vidt forskellige fordelinger på tværs af jobkategorier.2 Som søjlerne viser, er
der et stort flertal af pendlere blandt personer tilhørende jobkategorierne ’Informationsteknologi’
(88%), ’Ingeniør og teknik’ (70%), ’Ledelse og personale’ (77%) og ’Salg og kommunikation’ (74%).
Modsat finder vi en mere ligelig fordeling i pendlerstatus blandt personer tilhørende jobkategorierne
’Social og sundhed’ (54%), ’Handel og service’ (56%) og ’Undervisning’ (51%).

2

Jobkategorierne er udvalgt af Næstved Erhverv og tilpasset ud fra Jobindex’ egne jobkategorier.
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Bevæger vi os videre til stillingsniveau, ser vi også store forskelle i pendleradfærd for nogle
stillingsniveauer.

Figur 6: Pendlerstatus og stillingsniveau
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Som figur 6 viser, er en særlig høj forekomst af pendling blandt borgere med stillingsniveauet
Konsulent/Specialist/Projektleder (78%), Mellemleder/Afdelingschef/Værkfører (73%), Ufaglært
(62%) og i nogen grad blandt Leder/Direktør/Chef (56%).
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Der er også markante forskelle i pendleradfærd for de forskellige indkomstgrupper.

Figur 7: Pendlerstatus og årlig indkomst
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Figur 7 viser, at borgere, der ligger i højere indkomstgrupper på 400.000 kr. årligt og opefter, i
stigende grad arbejder uden for Næstved Kommune.3 Tendensen viser dermed, at jo højere
indkomst man har, jo mere sandsynligt er det, at man dagligt pendler ud af kommunen. Dette
bekræftes også, hvis man sammenligner pendlere og ikke-pendleres ønsker til løn. Her ligger
gennemsnittet for ikke-pendlere på omkring 30.000 kr. pr. måned, mens pendlere ligger omkring
35.000 kr. om måneden. Kigger man udelukkende på personer, der arbejder i Hovedstadsområdet,
ligger deres gennemsnit på lige under 40.000 kr. pr. måned.

3

Vær opmærksom på, at der er meget få individer, der har angivet at tjene under 199.999 kr. pr. år, hvorfor fordelingen
kan være stærkt påvirket af enkelte observationer.
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Det er også muligt at undersøge sammenhænge mellem pendlerstatus og ønsker til job. Her blev
alle respondenter bedt om at angive i hvor høj grad, at følgende kriterier var vigtige for deres valg af
job. I figuren vises den gennemsnitlige vurdering af kriterierne jobindhold, løn og
karrieremuligheder.4

Figur 8: Pendlerstatus og jobkriterier
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Jobindhold (ansvar- og
funktionsområder)
Arbejder i Næstved

Løn

Karrieremuligheder

Arbejder uden for Næstved

Figur 8 viser, at både pendlere og ikke-pendlere vægter jobindholdet særligt højt ved valg af job. Det
samme gør sig gældende for deres vægtning af at få en tilstrækkelig løn. Med hensyn til
karrieremulighederne, er der dog en svagt højere vægtning heraf for personer, der pendler ud af
Næstved hver dag.

4

Respondenterne blev bedt om at angive deres svar på en skala fra 1 (Slet ikke) til 5 (I meget høj grad).
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Daglig transport og bopæl i kommunen
I forlængelse heraf blev respondenterne præsenteret for en række potentielle transportmæssige
udfordringer, som man kan møde på den daglige vej til og fra arbejde, og herefter bedt om at angive,
hvilke udfordringer de oplevede som de største.5

Figur 9: Største transportmæssige udfordringer
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Som figur 9 viser, angiver 41%, at trængsel på vejene er den største udfordring. Derudover angiver
en relativt stor andel udfordringer med dårlige vejforbindelser (21%), manglende kollektive
transportmuligheder (22%) samt omkostningerne ved at køre bil (20%).6

5

Her kunne respondenterne vælge en eller flere af årsagerne.
Kigger vi nærmere på pendlernes daglige transportform, ser vi, at 84% bruger bil som deres typiske transportmiddel til
og fra arbejde. Derefter følger toget som den næstmest brugte transportform, som anvendes af 15% af pendlernes. Blandt
ikke-pendlere er bilen ligeledes den typiske transportform på 63%, mens 26% transporterer sig på cykel.
6
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Afslutningsvist er det muligt at undersøge om de adspurgtes pendlerstatus hænger sammen med,
om de bor i Næstved by, i en mindre by i Næstved kommune eller i et landområde.

Figur 10: Pendlerstatus og bopæl i kommunen
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Figur 10 viser, at andelen af pendlere er høj for alle tre bopælskategorier om end andelen af pendlere
afviger en smule afhængig af, hvor man bor i kommunen. Pendlerne udgør 60% af de adspurgte
borgere med bopæl i Næstved by, mens der er 69% pendlere blandt de borgere, der bor i en mindre
by i Næstved kommune.
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Hvorfor pendler de ud af kommunen?
Den indsamlede data giver også mulighed for at undersøge, hvilke begrundelser pendlerne giver for
ikke at arbejde i Næstved kommune. Her blev pendlerne præsenteret for en række typiske årsager
til ikke at arbejde i Næstved kommune og derefter bedt om at angive, hvorvidt disse årsager lå bag
deres valg.7

Figur 11: Primære årsager til ikke at arbejde i Næstved
kommune
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Som det fremgår af figur 11, har pendlerne i høj grad en opfattelse af, at Næstved kommune mangler
både relevante arbejdspladser (44%) og et match mellem stilling og egne kompetencer (38%).
Derudover angiver en betydelig andel (27%), at det skyldes en forventning om lavere lønrammer
ved jobs inden for Næstved kommune. Særligt årsagen om mangel på relevante arbejdspladser
bliver hyppigt nævnt blandt personer tilhørende jobkategorierne ’Informationsteknologi’ (73%),
’Ingeniør og teknik’ (50%), ’Ledelse og personale’ (50%) og ’Salg og kommunikation’ (47%).8

7

Her kunne respondenterne vælge en eller flere af årsagerne.
Vær opmærksom på, at disse grupper indeholder få individer, hvorfor fordelingen kan være stærkt påvirket af enkelte
observationer.
8
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Hvordan vurderer de jobmulighederne i Næstved kommune?
I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt ind til deres vurdering af deres overordnede
jobmuligheder i Næstved kommune.9

Figur 12: Hvordan vurderer du alt i alt dine
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Figur 12 viser, at personer, der arbejder inden for Næstved kommune, vurderer deres jobmuligheder
markant højere (3,5) end personer, der arbejder uden for Næstved kommune (2,75).

9

Respondenterne blev bedt om at angive deres svar på en skala fra 1 (Meget dårlige) til 5 (Meget gode).
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For at blive klogere på personernes vurdering af deres jobmuligheder, blev de derfor bedt om at
angive, hvor sandsynligt det var at finde et relevant job, der opfyldte en række forskellige relevante
kriterier.10 Resultaterne heraf fremgår af figur 13.

Figur 13: Sandsynlighed for job i Næstved kommune, der ...
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Som figur 13 viser, vurderer pendlere det i gennemsnit mindre sandsynligt end ikke-pendlere, at de
kan finde et job inden for Næstved kommune, der matcher deres kompetencer, betaler en
tilstrækkelig løn og har gode muligheder for forfremmelse. Sammenholdes disse resultater med figur
12, tyder det på, at det er forventninger til traditionelle arbejdsmarkedsforhold, såsom løn og match
mellem egne kompetencer og stillinger, der får pendlerne til at søge uden for kommunen. Med
hensyn til mulighederne for forfremmelse og balancen mellem arbejde og fritid er der dog mindre
forskelle mellem de to grupper. Både pendlere og ikke-pendlere er enige om, at et job i kommunen
vil give god balance mellem arbejde og fritid.

10

Respondenterne blev bedt om at angive deres svar på en skala fra 1 (Slet ikke sandsynligt) til 5 (Meget sandsynligt).
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Derudover blev respondenterne spurgt til de kanaler, de bruger til at orientere sig om
jobmulighederne i Næstved kommune. Figuren herunder viser fordelingen af jobsøgningskanaler for
de respondenter, der vurderer det sandsynligt, at de søger nyt arbejde i løbet af de næste 3 år.

Figur 14: Anvendte søgekanaler
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Som det fremgår af figur 14, bruger hele 62% jobportaler som Jobindex, Ofir mm. til at orientere sig
om jobmarkedet i Næstved kommune. Derudover orienterer en moderat andel sig via Jobnet (37%),
Linkedin (28%) og virksomhedernes egen hjemmeside (25%).11

11

Derudover fremhæver enkelte i kommentarsporet, at de også anvender deres netværk til at søge job.
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Blandt de personer, der vurderer det sandsynligt, at de vil søge nyt job inden for de næste 3 år, ser
vi en relativt jævn fordeling i, hvor hyppigt de orienterer sig om jobmulighederne inden for Næstved
kommune.

Figur 15: Hvor ofte orienterer du dig om ledige jobs i
Næstved kommune?
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Som det fremgår af figur 15, orienterer 16% sig flere gange ugentligt og 26% sig flere gange
månedligt om jobs i Næstved kommune. Samtidig findes en relativt stor andel på hhv. 10% og 18%,
der kun orienterer sig på jobmarkedet i Næstved en gang om året eller aldrig. Der tegner sig således
et billede af, at en stor gruppe på mere end fire ud af ti af de jobinteresserede orienterer sig
regelmæssigt om jobmulighederne i Næstved kommune.
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Hvad kan få dem tilbage til kommunen?
Til at belyse undersøgelsens sidste problemstilling, gjorde undersøgelsen brug af to
fremgangsmåder.
Først og fremmest blev respondenterne bedt om at skrive, hvad de mente, der kunne gøre det mere
attraktivt at søge job i Næstved kommune. Gennemgående for disse tekstsvar fremgår overvejende
tre forskellige begrundelser: Bedre lønrammer, for få relevante stillinger og flere, større
virksomheder. Disse begrundelser understøtter dermed de sammenhænge, der allerede afspejles i
figurerne ovenfor.
For det andet, blev der foretaget en kort test af forskellige emners effekter på villigheden til at søge
næste job inden for Næstved kommune. Ved spørgeskemaets afslutning blev respondenterne
tilfældig opdelt i tre grupper, der blev præsenteret for hvert sit respektive tekststykke. Den første
gruppe af respondenterne blev mindet om, at kortere transporttid medfører et mindre klimaaftryk og
den anden gruppe blev mindet om, at kortere transporttid medfører mere fri- og familietid. Den tredje
gruppe blev ikke præsenteret for nogen tekst. Hensigten med testen er at estimere effekter af
potentielle kampagneemners effekt på kommunens borgeres ønske om at søge næste job tættere
på deres egen bopæl.
Ganske overraskende viser testen ingen markante signifikante effekter af disse tekststykker på de
adspurgtes efterfølgende vurdering af sandsynligheden for at næste søgte job ligger inden for
Næstved kommune12 og vigtigheden af at næste job ligger maksimalt 20 kilometer fra egen bopæl. 13

Figur 17: Hvor vigtigt er det, at dit
næste job ligger i dit lokalområde
(maksimalt 20 km fra din bopæl)?

Figur 16: Hvor sandsynligt er det,
at du søger dit næste job inden
for Næstved kommune?
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Som figur 16 og 17 indikerer, er der dog en tendens til, at fremhævelsen af fordele som mindsket
klimaaftryk og øget tid til familie og venner har en negativ indvirkning på de adspurgtes orientering
mod arbejdsmarkedet. I begge tilfælde angiver respondenter et svagt reduceret ønske om at søge

12
13

Respondenterne blev bedt om at angive deres svar på en skala fra 1 (Meget usandsynligt) til 5 (Meget sandsynligt).
Respondenterne blev bedt om at angive deres svar på en skala fra 1 (Slet ikke vigtigt) til 5 (Meget vigtigt).
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N: 921

næste job inden for hhv. Næstved kommune eller eget lokalområde. Som det fremgår af bilaget, er
disse effekter stærkere blandt pendlere end blandt ikke-pendlere.
En mulig forklaring kan være, at aktiveringen af tanker om fordelene ved at pendle mindre får
pendlerne til at svare i trods eller i højere grad tænker, at de vil flytte tættere på deres nuværende
arbejdsplads og dermed ud af kommunen. Dette vil medføre en lavere vurderet sandsynlighed af at
søge næste job inden for Næstved kommunes grænser.
Overordnet er det dog vigtigt at understrege, at der på tværs af alle grupper er et relativt højt ønske
om at ville søge næste job i Næstved kommune og arbejde tæt på ens bopæl.

Undersøgelsens metode
Til at belyse problemstillingen, udsendte vi et spørgeskema til 5.000 tilfældigt udvalgte borgere i
Næstved kommune i alderen 24 til 60 år.14 Spørgeskemaet blev indsamlet fra 24. januar til 6. februar
2020. Spørgeskemaet gav 1003 gennemførte besvarelser og dermed en svarprocent på 20%.15

14

Sammenholdt med populationen ser vi, at stikprøven indeholder en lille underrepræsentation af yngre og mandlige
borgere. Det kan skyldes, at undersøgelsen henvender sig til pendlere og beskæftigede mere generelt. Der er dog foretaget
frafaldsanalyse på beskæftigede respondenter på køn, alder, uddannelse og pendlerstatus, der ikke viser signifikante
forskelle mellem dem, der har gennemført hele undersøgelsen og dem, der kun har gennemført dele af undersøgelsen.
15
I rapportens figurer indgår ikke alle fulde besvarelser. Det skyldes, at spørgsmålene ikke havde tvungen besvarelse,
hvorfor antallet af svarpersoner svinger fra spørgsmål til spørgsmål. Medmindre andet er nævnt, består alle figurerne dog
af adspurgte, der har angivet at være i beskæftigelse.
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Bilag:

Som figur 18 viser, er en stærkere negativ effekt blandt personer, der arbejder uden for Næstved.

Som figur 19 viser, er der ligeledes en stærkere negativ effekt blandt personer, der arbejder uden
for Næstved.
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