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Indledning 

Hermed præsenteres hovedresultaterne af det projektarbejde om kommunalt for-
delte livskvalitetsindikatorer, der er blevet gennemført af Danmarks Statistik i 
2015-2016. 
 
Publikationen, der kun findes som pdf-fil, består af fire kapitler. 
 
Første kapitel indeholder en bred beskrivelse af projektets målsætning, organise-
ring, begrebsafklaring samt projektets teoretiske og historiske baggrund. Der fore-
tages også en kort gennemgang af en europæisk undersøgelse inden for dette om-
råde: Eurostat (2015), Quality of Life: Facts and views.  
 
Andet kapitel indeholder en beskrivelse og analyse af den danske undersøgelse. For 
det første hvilke konkrete valg og fravalg der blevet foretaget i udvælgelsens af in-
dikatorerne. For det andet hvordan spørgsmålene i undersøgelsen konkret er for-
muleret. 
 
Tredje kapitel indeholder en lang række empiriske analyser, der kan udledes af det 
indsamlede datamateriale. 
 
Fjerde kapitel samler en række statistikfaglige noter om undersøgelsesdesign, stik-
prøveudtag, stikprøveusikkerhed, frafaldsanalyse, måleusikkerhed, statistikdoku-
mentation og lignende.  
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FØRSTE KAPITEL 
Målsætning og organisering 

Danmarks Statistik (DST) lagde i 2014 grunden til dette projekt om indikatorer for 
livskvalitet fordelt på kommunalt niveau.  
 
Projektet blev med økonomisk støtte fra TrygFonden og Region Syddanmark etab-
leret i sommeren 2015 med ansættelse af en projektleder og en projektmedarbej-
der. Kort tid derefter blev der også ansat en formidlings- og web-medarbejder til 
projektet.  
 
Projektet har løbende trukket på en lang række enheder i Danmarks Statistik. Det 
drejer sig først og fremmest på en lang række fagmedarbejdere i Danmarks Stati-
stiks forskellige statistikkontorer. Der er også trukket store veksler på Formidlings-
center, DST-Survey og Forskningsservice. Uden deres indsats ville projektet ikke 
have opnået de resultater, der fremlægges i denne rapport. 
 
Formålet med projektet har været at udvikle et system til måling af danskernes 
livskvalitet, der kunne give vigtig viden til diskussioner om udviklingen af det dan-
ske samfund samt vigtige data til brug i undervisning og forskning.  
 
Registerdata fra DST skulle danne grundlag for en række objektive indikatorer 
såsom middellevetid og disponibel indkomst. Derudover gennemførte DST i efter-
året 2015 og vinteren 2016 en omfattende spørgeskemaundersøgelse, der skulle 
bidrage med indikatorer på subjektiv livskvalitet. 
 
Det var vigtigt for projektet, at det både teknisk, formidlingsmæssigt og  fagligt 
kunne flugte lignende initiativer fra andre lande og internationale organisationer. 
 
Derfor var det også et krav til projektet, at det langt hen ad vejen fulgte de interna-
tionale retningslinjer, der bl.a. var blevet udarbejdet af  FN, OECD og EU.  
 
Projektet har haft særlig fokus på en bred formidling af livskvalitetsindikatorerne.  
 
Der er i efteråret 2016 blevet udviklet en interaktiv web-site, der skulle gøre det 
lettere for helt almindelige borgere, at finde de mest almindelige resultater fra den-
ne undersøgelse.  
 
Projektet er løbende blevet fulgt og vurderet af en national rådgivningsgruppe, 
bestående af personer med en bred viden om livskvalitet i mange udformninger. I 
projektperioden har det ført til mange interessante diskussioner om projektets 
udformning og fremdrift. Alle råd er blevet hørt, og mange er også blevet fulgt, men 
Danmarks Statistik er naturligvis eneansvarlig for projektets slutresultat. 

Historisk og teoretisk baggrund 

Der findes forskellige forskningsmæssige traditioner inden for livskvalitetsmåling. 
Afgrænsningen til andre forskningsfelter inden for ”Det gode liv” så som lykke-
forskning, levekårs- og levevilkårsforskning er ikke hårfin. En helt præcis afgræns-
ning vil let kunne resultere i, at definitionerne drukner i et hav af videnskabelige og 
moralske forbehold på tværs af individuelle, videnskabelige, sociale, historiske og 
kulturelle forskelligheder. 
 
Uanset hvilken tilgang livskvalitetsundersøgelserne har, bygger de stort set på det 
samme idemæssige grundlag, nemlig at måle normative idealer, objektive forhold, 
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subjektive erfaringer samt muligheden for at udvælge og erhverve forskellige for-
mer for individuel og kollektivt forbrug efter eget ønske. Temaerne der bliver un-
dersøgt, er også langt hen ad vejen de samme. Nogle undersøgelser fokuserer dog 
på færre og mere specificerede emner, men går som regel også dybere i de emner 
der udvælges. 
 
Især inden for den sundhedsvidenskabelige forskning, har livskvalitetsundersøgel-
serne oprindeligt været koncentreret inden for psykiatri og psykologi. I de senere år 
er ældreliv og livsstilssygdomme også blevet inddraget i forskellige former for livs-
kvalitetsundersøgelser.  
 
I 1958 udviklede socialpsykologen Marie Jahoda en række kriterier til beskrivelse 
af en god relation mellem livskvalitet og mental sundhed: 

- En positiv selvopfattelse 
- En evne til at være aktiv og kunne udvikle sine evner 
- At være en integreret person 
- At træffe selvstændige beslutninger  
- At kunne handle uden at isolere sig fra andre (at være autonom) 
- At have passende realitetssans og evne til empati 
- At kunne skabe dybe relationer til andre mennesker  

(Landgren (1998), p. 21) 
 
Disse kriterier har i en eller anden form gået igen i alle efterfølgende Livskvalitets-
opgørelser. 
 
Forløberen for mere samfundsøkonomiske livskvalitetsundersøgelser har været de 
levekårsundersøgelser, der blev udviklet i Danmark af Socialforskningsinstituttet i 
1970’erne, der igen var inspireret af det arbejde, der blev gjort i USA angående 
sociale indikatorer. Den første større europæiske levekårsundersøgelse kan føres 
tilbage til Sverige i 1968. Den første danske levekårsårsundersøgelse stammer fra 
1976. Den danske undersøgelse er over tid blevet fulgt op i 1986 og 2000. Siden er 
projektet blevet stillet i bero. 
 
Dengang som nu blev der rejst en begrundet tvivl om, hvorvidt den økonomiske 
vækst i sig selv fører til en bedre levekårssituation, eller livskvalitet, for befolknin-
gen som helhed. Derfor har der været et stigende behov for at finde brugbare alter-
nativer til nationalregnskabets anvendelse af Bruttonationalproduktet (BNP) som 
indikator på samfundets velfærdsmæssige tilstand. 
 
En svaghed ved det eksisterende nationalregnskab i forhold til livskvalitetsindika-
torer er, at BNP ikke har tilstrækkelig fokus på fordelingsperspektivet mellem for-
skellige indkomst- og socialgrupper. Dertil skal lægges, at de nyere livskvalitetsin-
dikatorer i højere grad end tidligere har skærpet fokus på egenopfattelsen af ”Det 
gode liv”.   
 
De danske levekårsundersøgelser hvilede dengang, som noget helt nyt, på intervie-
wing af repræsentative udsnit af borgerne selv på grundlag af et fast struktureret 
spørgeskema. Denne metode er i princippet blevet videreført i den nuværende livs-
kvalitetsundersøgelse, hvor interviewingen foregår i et samspil mellem web-
baserede indberetninger og rykning gennem direkte telefonkontakt. Der er heller 
ikke i det nye Livskvalitetsprojekt taget stilling til, at undersøgelsen skal fortsætte 
som en panelundersøgelse, altså det forhold, at det er de samme personer der bli-
ver interviewet på et fremtidigt tidspunkt. Projektet er i sin nuværende form alene 
en engangsundersøgelse. 
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Livskvalitetsindikatorerne bygger faktisk grundlæggende videre på det menneske-
syn, der lå til grund for Levekårsundersøgelserne: ”at hvert enkelt menneske må 
have tilstrækkelige ressourcer på alle områder af sine leveforhold, dvs. på én gang 
både arbejde, uddannelse, gode boligforhold, risikofrit arbejdsmiljø, indflydelse på 
arbejdspladsen, godt helbred og tilstrækkelig indkomst, hvis det selv skal skabe sig 
en rimelig tilværelse” (Erik Jørgen Hansen (2007), p. 110). 
I stort set alle nordiske velfærds- eller livskvalitetsundersøgelser er der tre faktorer, 
der i større eller mindre grad spiller ind: 
 

• Fordelingen af de materielle ressourcer i samfundet 
• Fordeling af individuel behovstilfredsstillelse 
• Subjektive oplevelser af arbejdsmæssige og sociale relationer, helbred, 

glæde, sorg, lykke og lignende 

Det har især været de første faktorer, der har spillet en rolle i de tidligere Levevil-
kårs- og levekårsundersøgelser. Med Livskvalitetsaspektet vil der blive lagt større 
vægt på de to efterfølgende faktorer – dog uden at glemme, at de materielle res-
sourcer stadig spiller en væsentlig rolle for folks oplevelse af livskvalitet. 
 
Den nordiske velfærdsforskning i midt 80’erne var præget af fokus på ressourcer 
frem for behovstilfredsstillelse, og objektive indikatorer blev foretrukket frem for 
subjektive indikatorer (Erik Jørgen Hansen (2007), p. 116).  

Indkredsning og måling af livskvalitet  

Det er vigtigt at slå fast, at livskvalitet er et personligt anliggende. Livskvalitet er et 
udtryk for at livet er værd at leve i – for hvem som helt og hvor som helst.  
 
Livskvalitet er ens eget selvbillede af om man føler sig nyttig, kvalificeret og værd-
sat af andre. Derfor handler en undersøgelse af livskvalitet i høj grad om hvordan 
den enkelte person oplever glæde. Velvære og livslyst – herunder om livet føles 
meningsfuldt, rigt, trygt og givende. 
 
Livskvalitet er derfor et mangesidigt forhold, der ikke kan opgøres med et enkelt tal 
– eller for den sags skyld i en talrække.  
 
Selvom det enkelte menneskes livskvalitet naturligvis er en subjektiv og individuel 
oplevelse, så bestemmes det af en række objektive forhold i form af bl.a. økono-
misk, socialt og kulturelt betingede faktorer.  
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Figur 1.1 En referenceramme til beskrivelse af det enkelte individs livskvalitet 

 
Erik Jørgen Hansen (2007), s 119 - bearbejdet 
 
Danmarks Statistik har i lighed med internationale anbefalinger valgt at vurdere 
livskvalitet både ud fra personens subjektive bedømmelse af sit eget liv og perso-
nens objektive leve- og livsvilkår. Der sondres således mellem subjektiv og objektiv 
livskvalitet. 
 
Subjektive mål for livskvalitet tager afsæt i menneskers personlige oplevelser af 
forskellige aspekter af deres liv. Fx hvordan de selv oplever deres økonomiske råde-
rum, hvordan de vurderer deres helbred, og hvor trygge de føler sig. Subjektiv livs-
kvalitet omfatter desuden personens trivsel og tilfredshed med sin tilværelse på en 
række forskellige områder. Information om subjektiv livskvalitet kan kun leveres af 
den undersøgte person selv og måles derfor i en spørgeskemaundersøgelse (sur-
vey). De subjektive livskvalitetsmål tilbyder en alternativ målestok for måling af 
fremskridt, og skal ses som et supplement til andre mål for samfundsudvikling.  
 
Subjektive målinger kan både levere information om ændringer i livskvalitet natio-
nalt og regionalt, og give et billede af forskelle i livskvalitet forskellige samfunds-
grupper imellem. Således er de relevante både for offentligheden og for politiske 
beslutningstagere.  
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Figur 1.2 Subjektiv og objektiv livskvalitet 

 
 
De objektive livskvalitetsindikatorer tager udgangspunkt i en tolkning af livskvali-
tet som handlefrihed – forstået som menneskers mulighed for at styre deres liv 
efter egne værdier og ønsker. Denne handlefrihed beror dels på ens egne ressourcer 
og dels på de omgivende forhold (SOU, 2015). Ressourcer dækker her bredt over 
penge, ejendom, kundskaber, helbred, sociale relationer, sikkerhed mm. Dette ud-
gangspunkt fører til måling af livskvalitet ud fra et antal centrale levevilkår. Dan-
marks Statistik har udvalgt objektive indikatorer inden for følgende dimensioner: 
 

1) Helbred 
2) Tryghed 
3) Uddannelse 
4) Arbejde 
5) Økonomi 
6) Sociale relationer 
7) Boligforhold 
8) Deltagelse i samfundslivet 

 
Disse dimensioner ligger tæt op af de anbefalinger, som Stiglitz-Sen-Fitoussi-
kommissionen (2009) er kommet med, og de dimensioner, der måles på internati-
onalt i OECD, Eurostat og andre nationale statistikbureauer. Objektiv livskvalitet 
kan – i modsætning til subjektiv – observeres af tredjepart, hvilket gør det muligt 
at basere de objektive indikatorer på registerdata.  

11 
 



 

Faglige og teoretiske krav til indikatorerne 

Ideen bag Danmarks Statistiks livskvalitetsindikatorer er på en formidlingsmæssig 
simpel måde, at kunne sammenkoble den beskæftigelsesmæssige, sociale, politiske, 
kulturelle og økonomiske udvikling med et sæt af videnskabeligt underbyggede 
nøgletal om personers objektive og subjektive livskvalitet. Målet er, at understøtte 
offentlighedens interesse for at opnå en sikker og empirisk viden, om den økono-
miske velstand ude i kommunerne også bliver omsat i oplevet velfærd og livskvali-
tet.  
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Indikatorerne er, som navnet antyder, alene med til at pege på nogle væsentlige 
samfundsmæssige forhold i vores egen oplevelse af det samfund, som vi lever i. 
Indikatorerne er kun nedfaldspunkter i en lang række komplicerede sammenhæn-
ge. De er udvalgt for at kunne pege på noget centralt. Skal man i dybden med den 
viden, som indikatorerne bibringer, er det nødvendigt at gå videre bl.a. gennem en 
detaljeret gennemgang af de statistikker, der ligger til grund for indikatorerne.  
 
Derfor er indikatorerne også konstrueret sådan, at de uden væsentlig information-
stab har reduceret eller forenklet kompleksiteten i de bagvedliggende store statisti-
ske datamængder.  
 
En indikator er i princippet en simpel, men bevidst aggregering af eksisterende 
statistikker på området. Man skal være opmærksom på, at livskvalitet meget ofte 
måles gennem indirekte indikatorer, fx at antal ophørte børnefamilier betragtes 
som en slags pejling af familiemæssige relationer – eller mangel på samme. 
 
Tages der kun afsæt i en enkelt indikator er der en risiko for, at generalisere ud 
over hvad der er acceptabelt, da en indikator, uanset hvor sammensat den ellers 
måtte være, kun kan dække en del af den underliggende udvikling af begrebet livs-
kvalitet. Livskvalitet er meget komplekst, og kan i bedste fald bedst belyses ved 
mange indikatorer, der sjældent eller aldrig kan lægges sammen.  
 
Det er derfor vigtigt at overholde en række kriterier ved valg af indikatorer, som 
sikrer den højest mulige datakvalitet og begrebsmæssige sammenhæng. Indikato-
rerne må kunne opdateres sikkert og regelmæssigt, de skal kunne udledes af det 
statistiske råmateriale – dvs. basisstatistikken – målemetoder og gyldighedsområ-
de – dvs. normering – skal angives, og skal kunne begrundes teoretisk – dvs. kau-
salt empirisk.  
 
OECD opstillede i 2011 en række normative krav til en god Livskvalitetsindikator 
(OECD (2011): How’s Life p. 22). Det er vigtigt at notere sig, at disse kriterier alene 
skal opfattes som et ideal, og behøver dermed ikke at være opfyldt fuldt ud: 

• En indikator skal kunne opfange det væsentlige ved en hændelse, og have 
en klar og bredt accepteret normativ tolkning 

• En indikator skal være robust og mulig at validere 
• En indikator skal være mest muligt dækkende for den hændelse den måler 

på 
• En indikator skal kunne indsamles gennem en tilbagevendende tælling, for 

at give mulighed for at overvåge ændringer og udvikling over tid 
• En indikator skal være responsiv over for politiske indgreb, men ikke være 

omfattet af manipulation 
• En indikator skal muliggøre analyser af udvikling og fordelinger mellem 

forskellige sociale grupper. 

De udvalgte kommuner 

Gennem en økonomisk aftale mellem Region Syddanmark og Danmarks Statistik 
blev det muligt at udvælge samtlige af regionens 22 kommuner i undersøgelsen. 
For de fire øvrige regioner var det af økonomiske årsager nødvendigt at opstille en 
række kriterier for udvælgelsen. 
  
Det første kriterium var at medtage de befolkningsmæssigt største kommuner i 
hver region. Dette kriterium blev valgt rent. Derefter blev en række højindkomst-
kommuner i hver region udtaget. Ikke nødvendigvis den kommune med den aller-
højeste gennemsnitlige indkomst, men tæt på, da der også skulle tages fornødne 
geografiske hensyn, således at de udvalgte kommuner ikke var sammenfaldende 
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eller umiddelbart naboer til de kommuner, der var udvalgt efter andre kriterier. Det 
tredje kriterium har taget udgangspunkt i Fødevareministeriets klassificering af 
yderkommuner1. Det fjerde og sidste kriterium tog afsæt i kommunernes demogra-
fiske forhold. De kommuner der blev udvalgt, var der hvor kommunens alders-
sammensætning afveg mindst fra alderssammensætningen i hele regionen.  
 
Inden for hver af de fire regioner blev der altså udvalgt fire kommuner ud fra føl-
gende kriterier: 

1. Største kommune 
2. Højindkomst kommune 
3. Yderkommune 
4. Mindste afvigelse for kommunens alderssammensætning i forhold til Regi-

onen 
 
Tabel 1.1 De udvalgte kommuner 

 
 

Region 
Hovedstaden 

Region  
Sjælland 

Region 
Midtjylland 

Region 
Nordjylland 

Størst København Roskilde Aarhus Aalborg 
Højindkomst Rudersdal Greve Skanderborg Rebild 
Yderkommune Bornholm Lolland Ringkøbing-Skjern Morsø 
Aldersfordeling Ishøj Faxe Herning Vesthimmerland 
 
Dermed kom Danmarkskortet til at se ud som nedenstående: 
 
Figur 1.3 Udvalgte kommuner 

 
 
I de udvalgte 38 kommuner blev der foretaget lidt over 1.000 repræsentativt fordel-
te interviews. To-tredjedele af interviewene blev indhentet via et web-baseret ske-

1 http://fvm.dk/landbrug/landdistrikter/fakta-om-landdistrikter/  
http://livogland.dk/files/dokumenter/publikationer/rapport-kommunetyper.pdf  
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ma, mens den øvrige tredjedel blev foretaget som traditionelle telefoninterviews. 
Derudover blev de øvrige 60 kommuner dækket af lidt over 2.000 interviews, så 
man på et rimeligt grundlag kunne opregne de fundne resultater til forskellige 
fo9rmer for landsgennemsnit. 
 
Samlet set består hele undersøgelsen af 39 spørgsmål fordelt på mere end 42.500 
interviews. 

Informations- og formidlingspyramide 

Nedenfor er præsenteret hovedprincipperne i Livskvalitetsprojektets informations- 
og formidlingspyramide:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Pyramidens to øverste niveauer er formidlingen af projektets resultater til en bred 
målgruppe – fra den almindelige borger til medierne: 

Visuel hjemmesideløsning til en bred målgruppe  
Danmarks Statistik har udviklet en hjemmesideløsning, der på en overskuelig måde 
kan give den almindelige dansker et indblik i, hvordan befolkningens livskvalitet 
ser ud. Hjemmesideløsningen er en lettilgængelig og visuel måde at vise resultater-
ne af nogle af indikatorerne inden for de ni temaer (Helbred, Tryghed, Uddannelse 
osv.). Der lægges vægt på, at det visuelle skal understøtte forståelsen af emnet og af 
tallene. 
 
Hvert tema har et opslag med resultater fra to indikatorer inden for et tema, fx 
Helbred: middellevetid og selvvurderet helbred. Dette vises ved hjælp af infografik 
(enten et diagram eller en illustration med angivelse af tal og/eller procentsats). 
 
Det er således muligt at vise resultater af udvalgte indikatorer fra de 38 deltagende 
kommuner og i sammenligning med landsgennemsnittet. Som bruger kan man 

 

Web  

Statistikbank 

Analyser og rapporter 

Forskermaskinen - mikrodata 

Eksterne 
kommunikations-

kanaler 
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også vælge at få vist resultater kun for landsgennemsnittet. Løsningen skal give 
brugerne mulighed for at dykke dybere ned i emnet via link til Statistikbankens 
tabeller, dokumentation om undersøgelsen mm. 

Andre eksterne kommunikationskanaler 
Danmarks Statistik har valgt at anvende følgende kommunikationskanaler og -
aktiviteter for at udbrede kendskabet til resultaterne (og hjemmesideløsningen) 
over for forskellige målgrupper: 
 
Sociale medier 
Omtale af undersøgelsen og webløsningen på Danmarks Statistiks Twitter-profil, 
Facebook-side, evt. Linkin-profil. Her er målgrupperne både professionelle, medier 
samt borgere med særlig interesse i samfundsspørgsmål. 
 
Pressemeddelelser, nyhedsbrev og pressekontakt 
Danmarks Statistik forventer, at både landsdækkende, regionale og lokale medier 
samt magasin- og fagpresse vil have interesse for emnet. Herved kan undersøgelsen 
og dens resultater blive kendt og anvendt bredt blandt både professionelle og bor-
gere. 
 
Infografik 
Man har udarbejdet infografikker til at understøtte forskellige interessante aspek-
ter af projektets resultater. Infografikkerne anvendes på indholdssider på Dan-
marks Statistiks hjemmeside, i opdateringer på de sociale medier og til brug for 
pressen. 

Statistikbank 
Pyramidens tredje niveau består af den information der kan hentes i tabeller i Sta-
tistikbanken, hvor det er muligt at udtrække resultaterne af alle 38 subjektive 
spørgsmål og 13 objektive indikatorer. Det er muligt at udtrække flere udvalgte 
kommuner samtidig og et landsgennemsnit til sammenligning. Derudover er det 
muligt, at krydse alle 38 spørgsmål med disponibel indkomst, højest gennemførte 
uddannelsesniveau, socioøkonomisk baggrund og antal lægebesøg.  

Analyser og rapporter 
Pyramidens fjerde niveau er helliget analyser og dokumentation. Målgruppen for 
denne formidling er blandt andre forskere, politikere, medarbejdere i staten, kom-
muner og regioner samt interesseorganisationer.  
 
Disse analyser udgives som arbejdsnotater, rapporter og evt. som e-bøger. Der vil 
være både figurer og tabeller, der bygger direkte på det indsamlede materiale.  

Forskermaskinen - mikrodata  
Det sidste og dybeste niveau i pyramiden er, at alle personrelaterede mikrodata i 
projektet bliver pr. 1.1.2017 stillet til forskernes disposition gennem Danmarks 
Statistiks forskerordning. Det er på dette niveau, at der kan udarbejdes detaljerede 
krydstabeller mellem de forskellige subjektive og objektive indikatorer – og de kan 
derudover tilkobles øvrige registerdata i Danmarks Statistik på servicebasis. 

Analytiske muligheder 

Ved at samle livskvalitetsindikatorerne i Danmarks Statistik, bliver det muligt for 
flere af indikatorerne at koble de subjektive og objektive livskvalitetsmål sammen 
om én ident – CPR-nummeret, der i Danmarks Statistik automatisk bliver konver-
teret til et entydigt p-nummer. På den måde er det muligt, at sammenstille og ana-
lysere sammenhængen mellem centrale subjektive og objektive informationer – fx 
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at sammenstille antal besøg hos almen praktiserende læger med folks opfattelse af 
deres eget helbred, eller vurdere antallet af offeranmeldelser i forhold til folks følel-
se af tryghed i deres nærområde. De subjektive informationer kan derudover ud-
bygges med oplysninger om køn, uddannelsesbaggrund, beskæftigelse, indtægts-
forhold og lignende.  
 
Figur 1.4 viser principperne i de registre, der bliver opbygget i DST. 
 
Figur 1.4 Mange datasæt men kun én ident 

 
 
En del af de objektive indikatorer, der er valgt til dette projekt, er ikke direkte knyt-
tet til en p-ident, da fokus mere har været at foretage sammenligninger på tværs af 
kommunerne end personer på tværs af alder og køn. Dog er det muligt for 6 ud af 
de 15 objektive indikatorer at bryde informationerne ned på både køn og alder. For 
disse findes der registre, der kan knyttes til en unik p-ident. Alle projektets 42.500 
web-baserede interview er knyttet til en unik p-ident. Dermed er det muligt at knyt-
te disse interview sammen med 6 af de objektive indikatorer omkring den samme 
p-ident. På den måde bliver kombinationsmulighederne nærmest ubegrænsede.  
 
I figur 1.5 vises en af utallige muligheder for at krydstabellere subjektive og objekti-
ve data for en person-ident. 
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Figur 1.5 Kobling af en objektiv og subjektiv indikator 

 
 
Når det er muligt at lave sammenkoblingen for én ident, er det også muligt at lave 
sammenkoblingen for mange identer. Dermed kan man i princippet danne en stati-
stik - enten i form af en tabel, eller som i figur 1.6, i form af en grafisk og aritmetisk 
præsentation. 
 
Figur 1.6 Fra enkeltobservation til statistik 

 
 
På fuldstændig samme måde kan man også koble to subjektive indikatorer sammen 
eller for den sags skyld to objektive indikatorer sammen, og person-identerne kan 
som et tredje alternativ erstattes af gennemsnitsindikatorer for kommunerne.   
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Den europæiske livskvalitetsundersøgelse 

Fra den europæiske Livskvalitetsundersøgelse (Quality of life. Facts and views. 
2015 edition) ved vi, at der findes en række statistisk signifikante sammenhænge 
mellem folks overordnede livstilfredshed og en række socio-økonomiske og demo-
grafiske forhold.   
 
Den europæiske undersøgelse har fokus på de europæiske landeforskelle i livtil-
fredsheden.  
 
I den europæiske undersøgelse har man målt samlede livstilfredshed på en skala 
fra 0-10, der er opdelt i en gennemsnitværdi, høj værdi (score 9-10), middel værdi 
(score 6-8) og en lav værdi (score o-5). Denne tredeling af værdiskalaen betyder, at 
den samlede befolkning omtrentlig bliver fordelt i et 20-60-20 forhold, hvilket vil 
sige, at ca. 20 pct. af befolkningen ligger i intervallet høj score, ca. 60 pct. af be-
folkningen ligger med en middelscore, og de sidste 20 pct. ligger i en lav score. 
 
I det følgende gennemgås nogle af hovedresultaterne af den europæiske undersø-
gelse. Disse resultater og sammenhænge kunne være udmærket afsæt til at foretage 
lignende analyser. Det er dog ikke givet, at de giver samme resultater. 
 
Den europæiske livskvalitetsundersøgelse påviser, at der er kønsmæssige forskelle i 
opfattelsen af livskvalitet. I den europæiske undersøgelse ses det, at kvinders opfat-
telse af livskvalitet er lidt lavere end for mændenes vedkommende. 
 
Befolkningens alderssammensætning ser også ud til at påvirke livskvalitetsresulta-
terne. Den europæiske undersøgelse peger på, at unge har en mere positiv livskvali-
tetsopfattelse end ældre frem til omkring 65 årsalderen, hvor den nedadgående 
alderskurve ser ud til at vende. Mange europæiske lande kan dermed konstatere en 
aldersbetinget såkaldt u-formet livskvalitetskurve. En kurve der givetvis kan gen-
findes på kommunalt niveau. 
 
Den europæiske undersøgelse viser også, at familieforhold spiller en rolle for ople-
velsen af livskvalitet. Enlige har gennemsnitlig en lavere livstilfredshed end par – 
både dem og uden børn. Den europæiske undersøgelse viser, at enlige under 65 år 
og enlige forældre er dem der gennemsnitlig scorer lavest, når man ser på deres 
livskvalitet. Opdelt i intervaller fremgår det, at enlige kvinder over 65 år ofte repor-
terer lav scorer, fulgt af enlige forældre. På den anden side ses, at par med tre eller 
flere børn scorer flot på livskvalitetsskalaen.  
 
Den europæiske undersøgelse bekræfter tydeligt, at der er en tæt sammenhæng 
mellem ens arbejdsmæssige status og oplevelse af livskvalitet. 
 
Den del af befolkningen, der var aktive på arbejdsmarkedet eller som deltog i for-
skellige former for uddannelse udtrykte gennemsnitlig større livstilfredshed, end 
personer der var arbejdsløse, eller som var på pension. Især arbejdsløse udtrykte en 
stor grad af utilfredshed med deres livskvalitet. Det har også vist sig, at folk på del-
tid, hvor de ikke selv har valgt denne arbejdstid, havde lavere tilfredshed med livs-
kvaliteten end gennemsnittet. 
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En undtagelse fra at folk i uddannelse rapporterer om højere livskvalitet var Dan-
mark i 2013. Der gives dog i undersøgelsen ingen forklaring på dette fænomen. 
 
Rapporten viser, at tilfredshed med ens økonomi er påvirket af god indkomst. Der-
til kan lægges, at personer med god uddannelse og fuld beskæftigelse er de mest 
tilfredse med deres økonomiske situation. Set i europæisk perspektiv, så er arbejds-
løse de personer der udviser den laveste tilfredshed med deres økonomiske situati-
on. Ikke overraskende sænker god økonomi niveauet for materielle afsavn. 
 
Den europæiske undersøgelse viser, at jobtilfredshed og tilfredshed med tidsan-
vendelsen af pendling er tæt forbundne størrelser. 
 
Uddannelse påvirker personers livskvalitet på mange måder. Folk med begrænsede 
uddannelse og erfaring tenderer til at have de færreste jobmuligheder og dårligste 
økonomiske udsigter, mens uddannelsesafbrud øger risikoen for social eksklusion 
og mindre samfundsdeltagelse. 
 
Højtuddannede har i den europæiske undersøgelse alt andet lige både højere jobtil-
fredshed og overordnet tilfredshed med livet. Undersøgelsen viser også, at god 
uddannelse skaber gode sociale relationer, og en følelse af tryghed med sit helbred. 
 
Næsten 7 ud af 10 EU-borgere rapporterer at have et godt helbredsniveau. Dårligt 
helbred ikke alene forkorter ens liv. Det spolerer også individuel livskvalitet. På det 
kollektive plan hindrer dårligt helbred økonomisk vækst og social udvikling. 
 
Selvom sundhedsudgifterne pr. capita i EU er lavere end i USA (excl. Luxembourg) 
er middellevetiden større i Europa, hvilket viser, at det ikke alene er pengene der 
afgør det, men at det også er kulturel attitude og livsstil.   
 
Der har været en stigende middellevetid i EU. Men øget indkomst og udvidelse af 
sundhedssystemerne gør det ikke alene. 
 
Kvinder lever længere end mændene. Alligevel vurderer mænd deres helbred bedre 
end kvinderne. Yngre vurderer (ikke overraskende), deres helbred højere end de 
ældre. Folk med høj indkomst vurderer deres helbred bedre end folk med lavere 
indkomst. Heraf følger også, at folk med god uddannelse vurderer deres helbred 
bedre end folk med en lavere eller ingen uddannelse. Pensionister rapporterer ge-
nerelt om dårligere helbred. 
 
Fra landestudierne kan man se, at lande med høj middellevetid rapporterer om god 
helbredstilstand. Lav indkomst i Østeuropa hænger sammen med lav levealder, 
mens det ikke kan forklare den høje middellevetid. Man kan dog over tid konstatere 
en vis udjævning qua de forskellige landes sundhedsfaglige systemer. 
 
Kun 10 pct. af EU-borgerne siger, at de har en dårlig helbredstilstand. 
 
Fuld beskæftigelse spiller positivt ind på folks opfattelse af eget helbred. Heraf føl-
ger, at folk med ringe eller ingen uddannelse rapporterer om dårligere helbred. 
 
Ni ud af ti EU-borgere regner med at kunne få hjælp fra andre, hvis behovet opstår. 
Der er en robust korrelation mellem social og følelsesmæssig støtte fra andre og ens 
oplevede fysiske helbredstilstand. Det samme er tilfældet mellem middellevetid og 
selvrapporteret helbred. 
 
Lav overordnet livstilfredshed hænger ofte sammen med et dårligt eller meget dår-
ligt selvvurderet helbred. 
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Det er vigtigt at se på sammenhængen eller balancen mellem anvendelsen af tid på 
fritid og arbejde, når livskvalitet skal vurderes. 
 
Fritid kan ses i sammenhæng med indkomst, køn, familietype, arbejdsmarkedssta-
tus, beskæftigelsesmuligheder og uddannelse. 
 
Social interaktion handler bl.a. om folks mulighed for at modtage hjælp fra andre 
når det er nødvendigt. 
 
Ses der på den enkelte EU-borgers forbrug anvender denne person en stigende 
andel af vedkommendes samlede forbrugsudgifter på kulturelle aktiviteter.  
 
Omkring halvdelen af EU-borgerne er middeltilfredse med deres tidforbrug til so-
ciale aktiviteter. Ca. en fjerdedel har en høj grad af tilfredshed. Unge og ældre er 
dem med størst tilfredshed. Den klassiske U-kurve. 
 
Ses der på de enkelte EU-lande har DK en høj grad af tilfredshed med sit tidsfor-
brug. 
 
Der ser ud til at være små kønsforskelle. Det samme gælder når man ser på ind-
komstforskellene. 
 
Især par med 1-2 børn har en lavere score, når det gælder deres tilfredshed med 
deres tidsforbrug. 
 
Pensionister, deltidsansatte og folk under uddannelse er de mest tilfredse, når man 
ser på deres tidsanvendelse. Tilfredshed med tidsanvendelsen ser ud til at være 
omvendt proportional med uddannelsesniveauet. 
 
Landestudier viser, at lande med lange arbejdstider giver en tendens til lavere til-
fredshed med tidsanvendelsen. 
 
Der er en (svag) tendens til at stigende forbrugsudgifter til rekreative og kulturelle 
tjenester giver en positiv effekt på tilfredshed med tidsanvendelsen. 
 
Tilfredshed med personlige relationer ser ud til at være høj i de yngre år, hvorefter 
tilfredsheden falder, for igen at stige, når pensionsalderen nærmer sig. For at igen 
falde når man når 75+. 
 
Til gengæld kan man se, at personlige relationer kun har en svag kønseffekt – med 
en positiv overvægt til kvinderne. 
 
Der er en også svag stigning i tilfredshed med personlige relationer, når indkom-
sten stiger. 
 
Personlige relationer er i høj grad afhængig af om man føler, at man kan få hjælp. 
Når man har brug for det. 
 
Personlig sikkerhed er et væsentligt element i en borgers liv og i sin opfattelse af 
livskvalitet. Det er også væsentligt for livskvaliteten, at en person kan overkomme, 
at komme igennem en pludselig forstyrrelse i ens økonomi. 
 
Økonomisk sikkerhed måles på hvordan man kan håndtere en pludselig opstået 
ændring i ens økonomiske situation, og hvordan kapaciteten er til at modstå denne 
ændring. Økonomisk sikkerhed dækker også over formue, gæld og jobsikkerhed. 
Fysisk sikkerhed har fokus på de risici, der truer ens personlige sikkerhed. 
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Næsten halvdelen af alle EU-borgere føler sig trygge, når de går alene efter mørkets 
frembrud. 
 
I den sammenhæng ligger DK langt over EU-gennemsnittet. 
 
Følelsen af tryghed falder med stigende alder. 
 
Mænd føler sig gennemgående dobbelt så trygge som kvinder. 
Folk i tyndt befolkede områder føler sig mere trygge end folk i tæt beboede områ-
der. 
 
Landestudier viser ingen nævneværdig sammenhæng mellem mordrater og følelsen 
af utryghed. 
 
Omkring 40 pct. af EU’s borgere var ikke i stand til på rette vis at håndtere uvente-
de udgifter, og manglende muligheder for at klare de uventede udgifter er steget 
siden 2008. 
 
Der er en vis alderseffekt vedr. uventede udgifter. Dem der var dårligst til at klare 
den, var de unge. Herefter falder det frem til 75+. 
 
Enlige forældre har det sværest med de uforudsete udgifter. Dem som klarede sig 
bedst var par uden børn. 
 
Arbejdsløse er en gruppe, der har det svært med uforudsete udgifter, mens pensio-
nister og selvstændige var bedre til at håndtere uventede udgifter. Landestudier 
viser, at der er en meget klar sammenhæng mellem manglende muligheder for at 
klare uforudsete udgifter og indkomstforholdene. De laveste indkomstgrupper har 
det sværest, mens de højere indkomstgrupper har det lettest. 
Bestikkelse og korruption i det offentlige liv er forhold, der nedsætter folks oplevel-
se af Det gode liv. 
 
God regeringsførelse måles på folks tillid og tilfredshed med den offentlige forvalt-
ning og service. 
 
Aktivt medborgerskab er også en indikator for god regeringsførelse. 
 
Lighed mellem mænd og kvinder er et vigtigt aspekt i Livskvalitetsvurderingen. 
Denne lighedstanke går tilbage til EU’s grundlæggelse. 
 
Valgdeltagelse er en indikator for civilsamfundets deltagelse i de offentlige anlig-
gender – både nationalt og på EU-plan. 
 
Helt generelt kan man se, at den nationale valgdeltagelse i EU-landene er langt 
større end landenes deltagelse i EU-parlamentsvalgene.  
 
Lande med den største valgdeltagelse er Malta og Luxembourg. Danmark ligger lige 
efter. Lande med lav valgdeltagelse er Rumænien og Bulgarien. Belgien ser ud til at 
være det land med størst valgdeltagelse til EU-valgende med en valgdeltagelse om-
kring 90 pct. Danmark ligger noget efter med lidt under 60 pct. Lande med eks-
trem lave EU-valgprocenter er Slovakiet, Tjekkiet og Polen. 
 
Danmark er et af de EU-lande der har den største tillid til politiet, offentlige og 
politiske institutioner, mens Kroatien Bulgarien ligger i bunden. 
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Danmark ligger også i top, når der ses på tillid til andre mennesker – med en gen-
nemsnitsscore på over 8. Igen ser vi Bulgarien ligger i bunden med en gennemsnit-
score lige over 4. 
 
Den europæiske undersøgelse bekræfter, at tilliden til politiet stiger med stigende 
alder, mens det modsatte er tilfældet for både lovgivningsmagten og det politiske 
system. 
 
Tillid til andre mennesker udviser den klassiske u-kurve, hvor det høje niveau i 
ungdommen tager af frem til midt-tresserne, hvor udviklingen igen vender. 
Mænd tror mere på det politiske system end kvinderne. Det samme er tilfældet 
med mænds tillid til lovgivningssystemet. Til gengæld har kvinder mere tillid til 
politiet end mændene har.  
 
Alt peger på, at tilliden til de forskellige offentlige systemer vokser med stigende 
indkomst. Det samme gør sig gældende med uddannelsesniveauet. Givetvis fordi 
der er et stort samspil mellem indkomster og uddannelsesniveau. 
 
Der kan konstateres en vis positiv sammenhæng mellem tillid til institutioner og et 
overordnet tilfredshedsniveau. Det samme gør sig gældende når man betragter 
tillid til andre. Her er der et positivt samspil til generel livstilfredshed. 
 
I de fleste EU-lande – bortset fra Danmark, Holland, England, Schweiz og Norge – 
er det de unge der scorer højest i den generelle tilfredshed. I de omtalte undtagel-
seslande er det folk over 65 år der ligger højest. 
Ikke overraskende er det arbejdsløshed og deltidsarbejde, der sænker den enkeltes 
livskvalitet. 
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ANDET KAPITEL 
Danmarks Statistiks valg af livskvalitetsindikatorer 

Danmarks Statistiks valg og begrundelser af subjektive og objektive indikatorer er 
beskrevet i de følgende afsnit.  

Trivsel 

 

Mennesker er de bedste til at vurdere deres egen livskvalitet. Der kan sættes nok så 
mange objektive parametre for folks levevilkår, men hvis de ikke er tilfredse med 
deres liv og ikke trives i deres dagligdag, siger disse parametre ikke meget om deres 
egentlige livskvalitet. Spørgsmål om folks trivsel er derfor selve kernen i målingen 
af livskvalitet, og kan sammenholdt med andre subjektive og objektive indikatorer 
bidrage med interessant ny viden. Det har i mange år været en udbredt opfattelse, 
at der ikke kan laves valide statistiske mål for trivsel. De seneste 20 år er interessen 
herfor imidlertid steget, og forskningsfeltet og den økonomiske litteratur om emnet 
har været i massiv vækst. Forskningsresultater har vist, at trivsel godt kan måles i 
surveys på en valid og troværdig måde, samt at disse mål er brugbare til at informe-
re den politiske proces (OECD 2013). Danmarks Statistik anvender trivsel som den 
danske oversættelse af det internationalt anvendte begreb subjective well-being, 
der af OECD defineres som:  

”Gode mentale tilstande, herunder alle de forskellige positive såvel som ne-
gative vurderinger, som mennesker foretager af deres liv og menneskers 
følelsesmæssige reaktioner på deres erfaringer.” (OECD 2013: 10).  

Denne definition inkluderer tre forskellige aspekter af en persons trivsel: 

1. Livsevaluering (life evaluation): en persons refleksive vurdering af sit liv 
som helhed eller af forskellige områder af livet, fx tilfredshed med økonomi 
eller helbred. 
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2. Følelser (affect): en persons følelsesmæssige tilstande, typisk målt med re-
ference til et bestemt tidspunkt. Mål herfor afrapporteres til tider som en 
nettobalance mellem positive og negative følelser. Positive følelser er fx 
lykke, glæde og tilfredshed, men negative følelser er tristhed, vrede, frygt 
og bekymring. 
 

3. Meningsfuldhed (eudaimonia): en følelse af mening og formål med livet, 
samt gode psykologiske funktioner, såsom autonomi, kompetence, interes-
se, målrettethed, livsmod, engagement og altruisme. Meningsfuldhed dæk-
ker et aspekt ved livskvalitet som livsvurdering og følelser ikke gør. Fx har 
undersøgelser vist, at det at blive forældre forbindes med lavt niveau af po-
sitive følelser og heller ikke øger ens livsevaluering (snarere tværtimod). Til 
gengæld rapporterer personer med børn et højere niveau af mening og 
formål med livet. 

Subjektive indikatorer 
Målingen af trivsel omfatter spørgsmål inden for alle tre ovenstående aspekter. 
Følgende fem spørgsmål er oversættelser af spørgsmål, som OECD anbefaler 
alle nationale statistikbureauer at inkludere i deres nationale undersøgelser:   
  

• Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden? 
• I hvilken grad føler du, at de ting, du foretager dig i dit liv, giver 

mening? 
• I hvilken udstrækning følte du dig glad i går? 
• I hvilken udstrækning følte du dig bekymret i går? 
• I hvilken udstrækning følte du dig nedtrykt i går? 

 
Danmarks Statistik spørger derudover også til folks tilfredshed med forskellige 
områder af livet. Disse spørgsmål findes under de dimensioner (økonomi, arbejde 
mv.), de omhandler. Dertil kommer tre andre spørgsmål, der på forskellig vis bely-
ser den subjektive livskvalitet. Der stilles et spørgsmål om folks forventning til 
fremtiden – et perspektiv der tidligere er medtaget i Jens Bonkes undersøgelse af 
Velstand og velfærd i Danmark (Bonke 2015). Hentet fra Region Syddanmarks 
undersøgelse af Det gode liv (Region Syddanmark 2014) stilles, der et spørgsmål 
om anerkendelse. Mens det sidste spørgsmål handler om oplevelsen af at have sty-
ringen i sit eget liv. Spørgsmålene lyder: 

• Alt i alt, hvor tilfreds forventer du at være med dit liv om 5 år? 
• I hvilken grad føler du dig værdsat og anerkendt af andre i din 

hverdag? 
• I hvilken grad føler du, at du har mulighed for at styre dit liv i den 

retning, du selv ønsker? 
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Helbred 

 
 
Helbred er ofte højt placeret, når folk bliver spurgt, hvad der har størst betydning 
for deres livskvalitet (OECD 2011: 104). Helbredet påvirker en persons livskvalitet 
på flere måder. For det første er sygdom forbundet med smerte og ubehag, der i sig 
selv sænker en persons livskvalitet. Derudover kan dårligt helbred være med til at 
begrænse en persons udfoldelsesmuligheder på andre områder. For nogle betyder 
et dårligt helbred fx, at de ikke kan arbejde eller deltage i sociale aktiviteter. Om-
vendt kan et godt helbred betragtes som en ressource, der øger folks mulighed for 
at leve det liv, de gerne vil.  

Objektive indikatorer 
Danmarks Statistik har valgt følgende to registerbaserede oplysninger som indika-
torer for helbred:  

Middellevetid 
Set i et generelt perspektiv er et dårligt helbred med til at forkorte leveti-
den, mens et godt helbred forlænger den. Dermed kan middellevetiden 
anvendes som en indikator for helbred. Middellevetiden er det gennem-
snitlige antal år, en person kan forventes at leve fra sit nulte år. Middelle-
vetiden beregnes for en afgrænset gruppe personer, fx den samlede dan-
ske befolkning eller indbyggerne i en bestemt kommune. Der kan også 
beregnes middellevetider separat for mænd og kvinder.  

Kontakt til almen læge pr. 1.000 indbyggere 
En anden indikator for helbred er folks kontakt med sundhedssystemet. 
Vi har her valgt at anvende kontakt til alment praktiserende læger, der 
både omfatter lægebesøg og anden kontakt, fx e-mail-konsultationer. For 
at kunne sammenligne kommuner af forskellig størrelse på denne indika-
tor, angiver vi opgørelsen pr. 1.000 indbyggere.  
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Subjektive indikatorer 
De objektive indikatorer suppleres af tre spørgsmål vedrørende folks subjektive 
opfattelse af deres helbred. Selvvurderet helbred har både i Danmark og internati-
onal vist sig at kunne forudsige benyttelse af sundhedsvæsenet samt dødelighed 
(Christensen et al. 2012: 30, OECD 2011: 107). Spørgsmålene i denne undersøgelse 
er variationer over spørgsmål, der tidligere er anvendt i de landsdækkende under-
søgelser af voksne danskeres sundhed og sygelighed (SUSY) gennemført af Statens 
Institut for Folkesundhed (Christensen et al. 2012). Spørgsmålene lyder: 

• Hvordan synes du dit helbred er alt i alt?  
• Er du på grund af dit helbred begrænset i dine daglige aktiviteter? 
• Hvor ofte føler du dig stresset? 

Tryghed 

 
 
Tryghed i relation til personlig sikkerhed er et basalt menneskeligt behov og der-
med en vigtig faktor for livskvalitet. En følelse af utryghed kan hæmme individers 
aktiviteter og muligheder, hvis de fx ikke tør at gå ud efter mørkets frembrud eller 
generelt nærer mistillid til andre mennesker. Kriminalitet er en kilde til utryghed 
og forringet livskvalitet. Derfor anvendes kriminalitetsrater ofte som objektive in-
dikatorer for tryghed og sikkerhed i et område. Politianmeldt kriminalitet giver 
ikke det fulde billede af kriminalitetsomfanget, da der altid vil være forbrydelser, 
der ikke anmeldes, men kriminalitetsraterne fungerer fint til sammenligning på 
tværs af kommuner og over tid.  
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Objektive indikatorer 
Danmarks Statistik har udvalgt tre registerbaserede tryghedsindikatorer:  
 

Anmeldelser af indbrud i privat beboelse pr. 1.000 indbyggere 
Indbrud i private hjem er en ubehagelig oplevelse, der skaber utryghed. 
Anmeldelserne er knyttet til gerningskommunen.  
 
Anmeldelser af vold pr. 1.000 indbyggere 
Vold krænker i høj grad den personlige sikkerhed, og er med til at skabe 
utryghed både for ofret og mere generelt i lokalområdet. Anmeldelserne 
er knyttet til gerningskommunen. 
 
Ofre for anmeldte forbrydelser pr. 1.000 indbyggere 
Denne indikator omfatter alle former for personrettet kriminalitet, fx 
vold, seksualforbrydelser og lommetyverier. Den er knyttet til den per-
son, der har været udsat for en anmeldt forbrydelse samt til gernings-
kommunen.   

Subjektive indikatorer 
Følelsen af tryghed står ikke nødvendigvis i et 1:1-forhold med de objektive 
kriminalitetsrater, og disse suppleres derfor med folks subjektive vurderinger af 
problemer med kriminalitet i deres nærområde, deres følelse af tryghed, deres 
tillid til at politiet vil hjælpe dem, og deres generelle tillid til andre mennesker. 
Spørgsmålene i denne undersøgelse er i nogen grad inspireret af spørgsmål 
stillet af TrygFonden i deres målinger af danskernes tryghed (Andersen et al. 
2013). Spørgsmålene lyder: 
 

• I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem i 
dit nærområde? 

• I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets frem-
brud? 

• I hvilken grad har du tillid til, at politiet vil hjælpe dig, hvis du har 
brug for det? 

• I hvilken grad mener du, at folk generelt er til at stole på? 
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Uddannelse 

 
 
Uddannelse åbner muligheder for folk, og er af stor betydning for arbejdsmarkeds-
tilknytning og dermed også for indkomstforhold. Uddannelse er desuden med til at 
give personligt selvværd, sociale relationer og anerkendelse fra andre, hvilket alt 
sammen har indflydelse på en persons livskvalitet. Dertil kommer, at uddannelse 
socialiserer mennesker ind i samfundets værdier og normer, og danner grundlaget 
for at udvikle dem til selvstændige og demokratiske individer. Således har uddan-
nelse betydning for folks mulighed for aktiv samfundsdeltagelse. For samfund som 
helhed er et højt uddannelsesniveau forbundet med høj økonomisk vækst, stærk 
sammenhængskraft og mindre kriminalitet (OECD 2011: 145).  

Objektive indikatorer 
Danmarks Statistik har udvalgt én registerbaseret uddannelsesindikator:  
 

Andel 30-59-årige med erhvervskompetencegivende uddannelse 
En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse el-
ler en videregående uddannelse. Personer med erhvervskompetence er 
generelt set bedre stillet på arbejdsmarkedet end personer med grundsko-
le eller gymnasial uddannelse som deres højeste fuldførte uddannelse. 
Aldersintervallet 30-59-år er valgt for at muliggøre sammenligning på 
tværs af kommuner uanset disse kommuners andel af unge under uddan-
nelse og andel ældre, der i gennemsnit er lavere uddannet end senere ge-
nerationer.  

Subjektive indikatorer 
Jobtillid baseret på uddannelse 
I relation til livskvalitet er det ikke kun relevant at se på om folk er i ar-
bejde, men også på hvorvidt de kan få arbejde, der passer til deres kvali-
fikationer. Vi spørger derfor til folks subjektive opfattelse af deres mulig-
hed for at få et job, der matcher deres uddannelsesniveau. Personer i ar-
bejde, arbejdsløse og studerende bliver (med forskellig ordlyd) spurgt, i 
hvor høj eller lav grad af tillid de har til, at de kan få et (nyt) job, der pas-
ser til deres nuværende/igangværende uddannelse.    
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Arbejde og fritid 

 
 
Arbejde og fritid er helt centrale i folks opfattelse af livskvalitet i et velfærdssam-
fund. Det at have arbejde er vigtigt for de fleste som forsørgelsesgrundlag, som man 
kan bygge sin tilværelse på. Men et arbejde leverer mere end penge, tryghed og 
komfort. Arbejde leverer også identitet, anerkendelse og et socialt tilhørsforhold. 
Arbejde viser, hvad mennesker kan, og hvem de er. Det vurderes at være livskvali-
tetsforbedrende, hvis der kan skabes en god balance mellem det at have et arbejde 
og den fritid, som det giver anledning til. 
 
Det at have et arbejde, er ud over at skabe indkomst, også stærkt identitetsskaben-
de, hvilket er med til at give selvværd og livskvalitet. Omvendt ved man, at mangel 
på arbejde, eller frygten for at miste det, kan udgøre en trussel mod ens psykiske 
helbred. På den anden side er arbejde også tidskrævende, og tager tid fra ens fri-
tidsmuligheder. Tilfredshed med sit arbejde er bestemt af mange andre forhold end 
selve aflønningen. Det drejer sig bl.a. om forholdet til arbejdskollegaer, arbejdets 
indhold og karakter og arbejdsstedet placering. Fritidens indhold har også indfly-
delse på folks opfattelse af deres livskvalitet. Det handler både om hvilke ting som 
man foretager sig i sin fritid, men også om hvilke praktiske muligheder og facilite-
ter der er til rådighed i ens nærområde.  

Objektive indikatorer 
Danmarks Statistik har udvalgt nedenstående registerbaserede beskæftigelsesindi-
katorer:  
 

Beskæftigelsesfrekvens, 30-59-årige er et objektivt mål for hvor stor en 
andel i kommunen der rent faktisk er på arbejdsmarkedet. De 16 til 29 
årige er undtaget fra opgørelsen for ikke på kommunalt niveau, at få 
skævvredet den faktiske beskæftigelse med mange uddannelsessøgende. 

 
Andel langtidsledige, 30-59-årige er medtaget i denne undersøgelse, da 
man fra mange undersøgelser ved, at langtidsledighed både påvirker ind-
komst, familie og helbredet. For at øge sammenligneligheden med be-
skæftigelsesfrekvensen er langtidsledigheden blandt unge mellem 16 og 
29 år undtaget fra opgørelsen. 
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Subjektive indikatorer 
De objektive indikatorer suppleres af fem spørgsmål vedrørende folks subjektive 
opfattelse af balancen mellem arbejde og fritid.  
 
Tilfredshed med arbejde er en subjektiv vurdering set fra arbejdstagerens side, og 
kan være uafhængig af løn og ansættelsesforhold, men kan naturligvis også være 
påvirket af de betingelser, der arbejdes under.  
 
Tilfredshed med transporttid til og fra arbejde giver et indtryk af om afstanden 
mellem bopæl og arbejde er tilfredsstillende. Fra andre objektive kilder er det 
muligt, at teste udsagnet med den fysiske afstand mellem bolig og arbejdssted 
(pendlingsstatistikken).  
 
Tilfredshed med omfanget af fritid giver et godt billede af personens muligheder 
for at få en balance i hverdagen mellem arbejde og anden anvendelse af perso-
nens vågne tid.  
 
Tilfredshed med mulighederne for sports-, kultur- og fritidsaktiviteter i et nær-
område er en væsentlig parameter for hvordan en person føler sine kreative be-
hov dækket. Det er samtidig en vurdering af, hvordan de offentlige myndigheder 
og frivillige organisationer stiller kapacitet til rådighed.  
 
Det at folk dyrker motion siger noget om personens egen vilje til og muligheder for 
at tage vare på sit eget helbred og velbefindende, eller om der findes organiserede 
(frivillige såvel som offentlige) motionstilbud.  
 
Spørgsmålene lyder: 
 

• Hvor tilfreds er du med dit arbejde? 
• Hvor tilfreds er du med din transporttid til og fra arbejde? 
• Hvor tilfreds er du med omfanget af din fritid? 
• Hvor tilfreds er du med mulighederne for fritidsaktiviteter der, hvor 

du bor, f.eks. inden for sport og kultur? 
• Hvor ofte dyrker du motion?  
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Økonomi 

 
 
Folks indkomst spiller en helt afgørende rolle for oplevelsen af livskvalitet i et mo-
derne velfærdssamfund. Indkomst giver muligheder for at realisere en række mate-
rielle behov så som køb og forbrug af fødevarer, tøj, bolig, rejser og varige forbrugs-
goder.  
 
Flere undersøgelser viser, at folks muligheder for et varieret privatforbrug øger 
folks oplevelse af livskvalitet. Dette kan bedst realiseres gennem en stor og stabil 
disponibel indkomst. Usikkerhed i indkomsterhvervelsen øger opsparingen, og 
dæmper forbruget. Mange undersøgelser bekræfter, at usikkerhed om fremtiden af 
enhver slags påvirker nutiden negativt. 
 
Stor indkomst er dog ikke i alle tilfælde tilstrækkelig til at sikre det ønskede for-
brug. Flere personer med relativ stor indkomst melder, at de ikke kan få deres øko-
nomi til at hænge sammen. Omvendt ses det også, at folk med en relativ lav ind-
komst ikke har problemer med, at få deres økonomi til at hænge sammen. Så ind-
komst i sig selv er ikke dækkende for folks oplevelse af livskvalitet. 
 
Manglende indkomst øger risikoen for fattigdom, og fattigdom øger risikoen for at 
lide materielle afsavn. Faktorer der entydigt bidrager negativt til oplevelsen af livs-
kvalitet.   

Objektive indikatorer 
Danmarks Statistik har udvalgt nedenstående registerbaserede indkomstindikato-
rer:  
 

Disponibel indkomst viser det beløb, der er tilbage til privat forbrug og 
investeringer, når den direkte skat er betalt. Disponibel indkomst inde-
holder også betydelige indkomstoverførsler fra det offentlige især for lav-
indkomstfamilier. 
 
Andel fattige viser hvor stor en andel af personer i en given kommune, 
der falder under den tidligere officielle fattigdomsgrænse, dvs. personer 
der tre år i træk har haft en indkomst på under 50 pct. af landets median-
indkomst korrigeret for en mindre kontant formue. 

32 
 



Subjektive indikatorer 
De objektive indkomstindikatorer bliver suppleret med to subjektive indikatorer 
der i høj grad går på om folk kan få deres private økonomi til at hænge sammen – 
især hvis de kommer ud for uforudsete udgifter. 
 
Slår pengene til tester folks opfattelse af, hvor tilfredse eller utilfredse de er med 
den indkomst de oppebærer – og den kan som bekendt komme fra både egen ind-
tægt og overførselsindkomster.  
 
Uforudsete udgifter er et andet mål for folks økonomiske robusthed. Det vurderes, 
at muligheden for at kunne klare uforudsete udgifter øger personens tryghed og 
dermed personens generelle livskvalitet.  
 
De spørgsmål der bliver stillet, er: 

• Hvor svært er det for din husstand at få pengene til at slå til?  
• Hvor svært vil det være for din husstand at betale en pludselig ufor-

udset udgift på 10.000 kr.? 

Sociale relationer 

 
 
Sociale relationer er af stor betydning for folks oplevelse af deres livskvalitet. Men-
nesker indgår i sociale relationer i rigtig mange sammenhænge. Disse sammen-
hænge kan være frivillige eller ufrivillige.  
 
Man ved fra forskellige undersøgelser, at et liv hvor folk kan opnå en god balance 
mellem arbejde og private interesser i form af tilstrækkelig fritid og sociale relatio-
ner giver en god livskvalitet. Ensomhed, og den situation at man ikke har nogen at 
tale med, trækker entydigt ned i oplevelsen af livskvalitet. Ensomhed har nemlig en 
tæt sammenhæng med folks almindelige sundhedstilstand. Ensomme har en højere 
dødelighed og et dårligere helbred end den øvrige befolkning – og derfor også et 
større plejebehov. 
 
Forholdet til familien, kollegaer og nære personlige venner er helt afgørende for 
oplevelsen af livskvalitet.   
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Objektive indikatorer 
Danmarks Statistik har kun fundet én registerbaseret objektiv indikator, som kan 
bruges til belysning af sociale relationer. Og det er endda med forsigtighed, at den-
ne indikator skal fortolkes. 
  

Skilsmisser pr. 1.000 gifte er en god tilnærmelse (proxy) over opløste 
samlivsformer, men er langt fra dækkende, da man også ser paropløsnin-
ger for ikke gifte par. 

Subjektive indikatorer 
De subjektive indikatorer er og bliver omdrejningspunktet, når sociale relationer 
skal belyses statistisk. 
 
Tilfredshed med familieliv er et spørgsmål, der direkte sigter mod en tilkendegivel-
se af, hvordan personen føler sit samliv med familien.  
 
Tilfredshed med sociale relationer går videre end bare at spørge ind til den nære 
familie. Her er fokus på menneskelig kontakt i almindelighed.  
 
Omfanget af kontakt med venner og familie er et kvantitativt mål for de sociale 
relationer med venner og familiemedlemmer, som man ikke bor sammen med.  
 
Uønsket alene er et forsøg på at opfange omfanget af ensomheden blandt kommu-
nens beboere.  
 
Nogen at tale med når man oplever problemer, er et helt grundlæggende socialt 
behov for mange mennesker.  
 
De spørgsmål der stilles i forbindelse med sociale relationer er: 

• Hvor tilfreds er du med dit familieliv? 
• Hvor tilfreds er du med dine sociale relationer? 
• Hvor ofte er du i kontakt med enten venner eller familiemedlemmer, 

som du ikke bor sammen med? 
• Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du har mest lyst til at være 

sammen med andre? 
• Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du har mest lyst til at være 

sammen med andre? 
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Boligforhold, offentlig service og miljø 

 
 
Boligforhold, offentlig service og miljø handler i høj grad om hvilke ressourcer folk 
har at råde over – enten frembragt i privat eller offentligt regi. Mangel på disse 
ressourcer påvirker følelsen af livskvalitet hos den enkelte. 
 
Boligen spiller en helt central rolle for menneskers hverdagsliv, og udgør en af de 
største enkeltposter i en families økonomi. Forholdene i boligen bestemmer i høj 
grad beboernes levestandard. Det gælder især i vurderingen af pladsforhold, og om 
boligen er sund at leve i. Boligforhold handler også om mange andre forhold end 
den konkrete boligstandard og den fysiske indretning. Opfattelsen af boligforhold i 
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et livskvalitetsaspekt handler i høj grad også om boligens fysiske placering, og be-
liggenhed i lokalområdet samt de sociale relationer der eksisterer i de lokale bolig-
områder. 
  
Oplevelsen af muligheden for at få ordentlig offentlig service i nærområdet spiller 
også en stor rolle for oplevelsen af livskvaliteten.  

Objektive indikatorer 
Danmarks Statistik har kun udvalgt  én registerbaseret objektiv indikator, der bely-
ser boligforholdene. 
 

Kvadratmeter boligareal pr. person viser noget om hvor tæt folk rent 
faktisk bor sammen. Alternativt kunne man også have set på hvor mange 
værelser, eller mangel på samme, en person gennemsnitligt rådede over. 
Men statistikken på dette område vurderes at være lidt mangelfuld. 

Subjektive indikatorer 
De subjektive indikatorer omkring boligen fokuserer på folks tilfredshed frem for 
forskellige fysiske og faktuelle forhold. 
 
Tilfredshed med boligsituation er folks egen subjektive vurdering af hvor og hvor-
dan de oplever, deres egen boligsituation.  
 
Gener af røg, støj eller lugt i ens boligområde må alt andet lige betragtes som livs-
kvalitetssænkende.  
 
Tillid til service fra din kommune er yderst central for folks livskvalitetsopfattelse. 
Omkring to-tredjedele af alle offentlige serviceydelser foregår gennem de kommu-
nale institutioner.  
 
Tillid til bedst mulig behandling er afgørende for folks tillid til det offentlige sy-
stem. Når man taler om behandling, tænkes der typisk på sygdomsbehandling, og 
denne opgave er fordelt på både regionale og kommunale enheder.  
 
De spørgsmål der stilles: 
 

• Hvor tilfreds er du med din boligsituation? 
• Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor?” 
• Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den nødvendige hjælp 

og service fra din kommune, når du har brug for det?  
• Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den bedst mulige be-

handling fra det offentlige, hvis du bliver alvorligt syg? 
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Deltagelse i samfundsliv 

 
 
Deltagelse i samfundsliv er helt afgørende for folks oplevelse af demokratiet. De-
mokrati opleves af de fleste som et velfærdsgode, og derfor er det vigtigt at få belyst 
i hvilket omfang folk deltager aktivt i udøvelsen af de demokratiske processer. 
Medindflydelse og påvirkning af de politiske beslutningsprocesser bidrager for de 
fleste til oplevelsen af øget livskvalitet. Kvaliteten af demokratiske institutioner og 
eliminering af nepotisme og korruption, er også centrale elementer i folks velfærds-
rettigheder. 

Objektive indikatorer 
Danmarks Statistik udvalgt to registerbaserede objektive indikator, der belyser 
danskernes valgdeltagelse: 

 
Valgdeltagelse i Folketingsvalg er en direkte og objektiv målbar konsta-
tering af folks opbakning til det repræsentative demokrati på nationalt 
plan.   
 
Valgdeltagelse i Kommunevalg er en direkte og objektiv målbar konsta-
tering af folks opbakning til det repræsentative demokrati på det lokale 
niveau. 

Subjektive indikatorer 
De to objektive indikatorer om valgdeltagelse suppleres af fire spørgsmål vedrøren-
de tillid til politikerne, deltagelse i samfundsdebatten og det frivillige arbejde. 
 
Tillid til Folketingspolitikere er folks subjektive opfattelse af de personer, der er 
valgt til vores nationale parlament.  
 
Tillid til lokalpolitikere er folks subjektive opfattelse af de personer, der er valgt ind 
i vores lokale kommunalbestyrelser.  
 
Deltagelse i samfundsdebatten er afgørende for hvordan man oplever muligheden 
for at påvirke den politiske proces. Deltagelse i samfundsdebatten forstås meget 
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bredt. Det kan fx være deltagelse i møder og demonstrationer eller med debatind-
læg i aviser og på sociale medier.  
 
Frivilligt arbejde har ud over den samfundsmæssige betydning også en stærk per-
sonlig betydning for den frivillige selv.  
 

• Hvor høj eller lav tillid har du til politikerne i Folketinget? 
• Hvor høj eller lav tillid har du til lokalpolitikerne i din kommune? 
• Hvor ofte deltager du i samfundsdebatten? 
• Hvor ofte laver du frivilligt arbejde, fx ulønnet arbejde i en forening 

eller en velgørende organisation? 
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TREDJE KAPITEL 
Dette kapitel præsenterer en række beskrivende analyser af:  

• Livskvalitet i Danmarks seks største kommuner 
• Livskvalitet er forbundne kar 
• Indkomst og livskvalitet 
• Socioøkonomisk baggrund og livskvalitet 
• Uddannelse og livskvalitet 
• De mindst tilfredse 
• Ældre med lav livskvalitet 
• Vejret og livskvalitet 

 
De enkelte afsnit kan læses uafhængigt af hinanden. Til gengæld kan visse genta-
gelser ikke udelukkes. 

Livskvalitet i Danmarks seks største kommuner 

Landets store byer har nogle særlige udfordringer at kæmpe med, når der ses på 
borgernes livskvalitet. På en lang række livskvalitetsområder lå disse kommuner 
under landsgennemsnittet. Til gengæld var forskellene mellem de seks kommuner 
ikke særligt udtalte.  
 
De seks største kommuner i Danmark er i faldende folketalsrangorden pr. 3. kvar-
tal 2015:  

• Københavns Kommune (584.000 indbyggere) 
• Aarhus Kommune (327.000 indbyggere) 
• Aalborg Kommune (208.000 indbyggere) 
• Odense Kommune (197.000 indbyggere) 
• Esbjerg Kommune (116.000 indbyggere)  
• Vejle Kommune (111.000 indbyggere).  

 
I internationalt perspektiv er der tale om kommuner med ret små byer. Man skal 
derudover være opmærksom på, at for flere af kommunernes vedkommende har de 
et betydeligt landligt opland til deres såkaldte hovedby. Store dele af kommunens 
borgere bor altså ikke i egentlig bymæssige områder. 
 
Man kan ikke af undersøgelsen udlede, om livskvaliteten samlet set er bedre eller 
ringere i den ene store kommune frem for den anden. Livskvalitet består af rigtig 
mange elementer, der ikke kan sammenvejes i én samlet opgørelse. Man bliver 
nødt til at vurdere de forskellige aspekter af livskvalitet hver for sig, da nogle fore-
trækker økonomisk lighed, andre sætter stor pris på det sociale netværk, andre 
sætter en ære i, at de har det helt rigtige arbejde eller den nødvendige fritid. Andre 
igen foretrækker god regeringsførelse og lav kriminalitet frem for at have styr på 
deres privatøkonomi.   

Tilfredshed med livet  

Livskvalitet er en samlebetegnelse for det, der kendetegner det gode liv. Der findes 
ikke nogen entydig definition af livskvalitet, og det er forskelligt fra person til per-
son, hvad der udgør et godt liv. Alligevel er der også meget, som mennesker har til 
fælles, og som kan formuleres generelt om, hvad livskvalitet er.  
 
Livskvalitet tager afsæt i menneskers personlige oplevelser af forskellige aspekter af 
deres liv. 
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Spørgsmål om folks generelle tilfredshed og trivsel er selve kernen i målingen af 
livskvalitet. 
 

Tabel 3.1 Tilfredshed med livet alt i alt 

  
Hele 

landet 
Køben-

havn 
Odense Esbjerg Vejle Aarhus Aalborg 

    Gennemsnitlig score   

Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden? Mænd og kvinder i alt 7,5 7,4 7,5 7,7 7,6 7,5 7,4 
 Mænd 7,5 7,4 7,5 7,8 7,6 7,4 7,4 
 Kvinder 7,5 7,4 7,5 7,6 7,7 7,6 7,4 

Alt i alt, hvor tilfreds forventer du  
at være med dit liv om 5 år? Mænd og kvinder i alt 8,2 8,3 8,2 8,3 8,2 8,3 8,2 

 Mænd 8,1 8,2 8,2 8,2 8,1 8,2 8,1 
 Kvinder 8,2 8,4 8,3 8,4 8,4 8,3 8,3 
         

Høj score (8-10) (pct):         
Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden? Mænd og kvinder i alt 59,6 56,5 57,7 64,8 63,6 60,4 60,5 

 Mænd 60,7 55,2 57,7 67,5 64,0 60,7 61,0 
 Kvinder 58,5 57,8 57,8 62,1 63,1 60,2 59,9 

Alt i alt, hvor tilfreds forventer du  
at være med dit liv om 5 år? Mænd og kvinder i alt 75,8 79,6 77,7 78,0 77,5 80,4 75,1 

 Mænd 74,7 76,4 76,5 76,9 75,4 79,5 73,5 
 Kvinder 76,9 82,7 78,9 79,0 79,7 81,3 76,7 

 
På en måleskala fra 0 til 10, hvor 0 er ”slet ikke tilfreds”, og 10 er ”fuldt ud tilfreds”, 
er borgerne i landets seks befolkningsrigeste kommuner blevet spurgt om deres 
generelle livstilfredshed her og nu. 
 
Borgerne både i København og Aalborg har som helhed signaleret en lidt mindre 
tilfredshed med livet, end hvad man ser som gennemsnit for hele landets befolk-
ning. Aarhus og Odense ligger i denne forbindelse på niveau med landet som hel-
hed, mens borgerne i de to mindste af de større kommuner i Danmark, Esbjerg og 
Vejle, angiver en lidt større livskvalitet end landsgennemsnittet. 
 
Et simpelt gennemsnit kan dække over en relativ stor spredning af meget positive 
og mindre positive svar, hvilket både kan øge og udjævne forskellene mellem de 
forskellige kommuner. 
 
Hvis man ser på den andel af borgere, der har svaret mest positivt på spørgsmålet 
(en score på mellem 8 og 10), kan man konstatere, at andelen af borgere i både 
København og Odense har en tendens til at se mindre positivt på deres aktuelle 
livssituation, end det der er gældende for landsgennemsnittet. Igen kan man kon-
statere, at de to mindste af de større kommuner, Esbjerg og Vejle, skiller sig posi-
tivt ud. Andelen af positive svar ligger markant over svarene fra de fire største 
kommuner. Noget tyder på, at der er en slags urbaniseringseffekt. 
 
Borgernes forventninger til fremtidens livstilfredshed i et femårsperspektiv angives 
at være lidt højere end landsgennemsnittet i både København, Esbjerg og Aarhus, 
mens de andre store kommuner ligger på niveau med landsgennemsnittet. De kon-
staterede forskelle er dog ikke større, end at de ligger inden for den statistiske usik-
kerhed, hvilket gør, at resultaterne skal tolkes med en vis forsigtighed. 
 
Undersøgelsen bekræfter dog ret entydigt, at kvinder helt generelt og alt andet lige 
ser mere positivt på fremtiden end mændene. Det gælder for alle seks kommuner. 

40 
 



Figur 3.1 Egen tilfredshed med livet efter alder 

 
 
Et typisk kendetegn ved denne livskvalitetsundersøgelse er, at de fleste yngre men-
nesker ser mere positivt på fremtiden i forhold til samtiden. Dette gælder typisk for 
folk under 60 år, mens fremtidsforventningerne er mindre udtalt for folk på 70 år 
og derover.  
 
Derudover kan man se, at folks opfattelse af deres egen livskvalitet her-og-nu er høj 
i de unge år, hvorefter den falder i 40-50-års-alderen. Herefter indtræder der en 
stigning helt frem til omkring 75-års-alderen. 
 
Undersøgelsen viser dermed det forhold, der kan genfindes i mange internationale 
undersøgelser – den såkaldte aldersbetingede U-kurve. Folk starter voksenlivet 
relativt positivt, hvorefter tilfredsheden daler en smule, efterhånden som man stif-
ter familie og får børn. Når ungerne er fløjet fra reden, stiger livstilfredsheden for 
forældre og bedsteforældre gradvist igen. 

Helbred 
Helbred er ofte højt placeret, når folk bliver spurgt, hvad der har størst betydning 
for deres livskvalitet. Helbredet påvirker en persons livskvalitet på flere måder. For 
det første er sygdom forbundet med smerte og ubehag, der i sig selv sænker en 
persons livskvalitet. Derudover kan dårligt helbred være med til at begrænse en 
persons udfoldelsesmuligheder på andre områder. For nogle betyder et dårligt hel-
bred fx, at de ikke kan arbejde eller deltage i sociale aktiviteter. Omvendt kan et 
godt helbred betragtes som en ressource, der øger folks mulighed for at leve det liv, 
de gerne vil.  
 
Set i et generelt perspektiv er et dårligt helbred med til at forkorte levetiden, mens 
et godt helbred forlænger det. Dermed kan en statistisk opgørelse af middelleveti-
den anvendes som en indirekte indikator for helbred. Middellevetiden beregnes 
som det gennemsnitlige antal år, en person kan forventes at leve fra sit nulte år.  
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Tabel 3.2 Vurdering af eget helbred og middellevetid 

 
Hele 

landet 
Køben-

havn 
Odense Esbjerg Vejle Aarhus Aalborg 

   Andel af ”godt” og ”meget godt”   

Hvordan synes du dit helbred er alt i alt?      
Mænd og kvinder i alt 84,2 88,3 84,0 83,2 86,5 85,5 84,2 
Mænd 85,6 87,7 85,4 84,6 87,2 85,4 86,0 
Kvinder 82,9 89,0 82,7 81,8 85,9 85,7 82,3 

   antal år   

Middellevetid 80,1 78,0 79,7 79,6 80,6 80,8 80,2 

 
Langt hovedparten af den voksne danske befolkning vurderer deres eget helbred 
som enten ”meget godt” eller bare ”godt”. Kvinder vurderer generelt deres helbred 
som lidt dårligere end mændene. Dette skal sammenholdes med, at kvinder de 
facto gennemsnitligt lever længere end mændene. Kvinderne i København og Aar-
hus ser dog ud til at bryde dette generelle billede. De vurderer deres helbred en 
smule bedre, end mændene gør. Om det skyldes at disse to byer er meget store 
uddannelsesbyer med en stor ungebefolkning, er ikke undersøgt endnu. 

Borgerne i Aarhus Kommune er i denne undersøgelse dem, der har den højeste 
middellevetid. Men det er ikke den kommune, hvor folk tilkendegiver, at de har det 
bedste helbred. Den ære tilfalder København, der så til gengæld har den laveste 
middellevetid. Dette er et eksempel på, at der ikke altid kan forventes en direkte 
sammenhæng mellem de objektive faktorer (middellevetid) og de subjektive for-
hold (selvrapporteret helbred). Oplevelsen af livskvalitet påvirkes af en lang række 
faktorer, der hverken direkte eller indirekte kan opfanges af objektive forhold i 
omgivelserne eller hos den enkelte.  

Tryghed 
Tryghed i relation til personlig sikkerhed er et basalt menneskeligt behov og der-
med en vigtig faktor for livskvalitet. En følelse af utryghed kan hæmme individers 
aktiviteter og muligheder, hvis de fx har det svært med gå ud efter mørkets frem-
brud eller generelt nærer mistillid til andre mennesker. Kriminalitet er en kilde til 
utryghed og forringet livskvalitet.  
 
Politianmeldt kriminalitet giver ikke det fulde billede af kriminalitetsomfanget i en 
kommune, da der altid vil være forbrydelser, der ikke anmeldes.  
 
Tabel 3.3 Kriminalitet og tryghed 

 
Hele 

landet 
Køben-

havn 
Odense Esbjerg Vejle Aarhus Aalborg 

I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets frembrud?   

   score   

Mænd og kvinder i alt 8,0 7,7 7,9 8,1 8,1 8,0 8,1 
Mænd 8,4 7,9 8,2 8,5 8,5 8,5 8,5 
Kvinder 7,6 7,5 7,5 7,8 7,7 7,6 7,8 

   antal pr. 1.000 indbyggere   

Anmeldte voldsforbrydelser  3,9 6,4 5,4 6,0 3,7 4,4 3,5 

 
Borgerne i både København og Odense føler sig lidt mindre trygge efter mørkets 
frembrud, end det man ser i resten af landet.  
 
Det er et helt generelt billede i Danmark, at kvinder i det hele taget føler sig mere 
utrygge efter mørkets frembrud end mændene.  
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København, Odense og Esbjerg har en relativ høj anmeldelsesgrad af voldsforbry-
delser, men alligevel ser det ud til, at borgerne i Esbjerg føler sig relativt trygge 
efter mørkets frembrud.  
 
Det er vigtigt at gøre sig klart, at de anmeldte forbrydelser er sket i anmeldelses-
kommunen og ikke nødvendigvis i den kommune, hvor ofret bor. 

Uddannelse 
Uddannelse åbner muligheder for folk og er af stor betydning for arbejdsmarkeds-
tilknytning - og dermed også for indkomstforhold. Uddannelse er desuden med til 
at give personligt selvværd, sociale relationer og anerkendelse fra andre, hvilket alt 
sammen har indflydelse på en persons livskvalitet. Dertil kommer, at uddannelse 
socialiserer mennesker ind i samfundets værdier og normer og bidrager til at ud-
vikle dem til selvstændige og demokratiske individer. Således har uddannelse be-
tydning for folks mulighed for aktiv samfundsdeltagelse. For samfundet som hel-
hed er et højt uddannelsesniveau forbundet med høj økonomisk vækst, stærk sam-
menhængskraft og mindre kriminalitet. 
 
Tabel 3.4 Tillid til nyt job og erhvervskompetence 

 
Hele 

landet 
Køben-

havn 
Odense Esbjerg Vejle Aarhus Aalborg 

Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få et (nyt) job, der passer til din uddannelse? 

   score   

Mænd og kvinder i alt 6,4 6,6 6,5 6,4 6,5 6,8 6,4 
Mænd 6,7 6,7 7,0 6,8 6,6 7,2 6,8 
Kvinder 6,1 6,5 6,1 5,9 6,4 6,4 6,0 

   pct.   

Erhvervskompetence-givende 
uddannelse, 30-59-årige  71,3 67,3 72,0 70,6 71,1 74,8 74,4 

 
Folk i arbejde har generelt set relativ lille tillid til, at deres uddannelse isoleret set 
kan føre til et nyt job, der matcher deres uddannelse.  
 
Dog må man konstatere, at borgerne i de større byer, har en større eller den samme 
tillid til at få nye job, der passer til deres uddannelse, end hvad der er gældende for 
landet som helhed. Borgerne i Aarhus, København, Odense og Vejle er lidt mere 
positive, end danskerne gennemsnitligt er. 

Arbejde 
Arbejde er centralt i folks opfattelse af livskvalitet i et velfærdssamfund. At have et 
arbejde er vigtigt for de fleste som forsørgelsesgrundlag, man kan bygge sin tilvæ-
relse på. Men et arbejde giver os mere end penge, tryghed og komfort. Arbejde leve-
rer også identitet, anerkendelse og et socialt tilhørsforhold. Arbejde viser, hvad 
mennesker kan, og hvem de er.  
 
Det at have et arbejde er, ud over at skabe indkomst, også stærkt identitetsskaben-
de, hvilket er med til at give selvværd og livskvalitet. Omvendt ved man, at mangel 
på arbejde, eller frygten for at miste det, kan udgøre en trussel mod ens psykiske 
helbred. På den anden side er arbejde også tidskrævende og tager tid fra ens fri-
tidsmuligheder. Tilfredshed med ens arbejde er bestemt af mange andre forhold 
end selve aflønningen. Det drejer sig bl.a. om forholdet til arbejdskollegaer, arbej-
dets indhold og karakter og arbejdsstedet placering.  
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Tabel 3.5 Beskæftigelse og tilfredshed med arbejdet 

 
Hele 

landet 
Køben-

havn 
Odense Esbjerg Vejle Aarhus Aalborg 

Hvor tilfreds er du med dit arbejde?      

   score   

Mænd og kvinder i alt 7,4 7,1 7,4 7,4 7,4 7,3 7,4 
Mænd 7,5 7,2 7,5 7,4 7,4 7,3 7,4 
Kvinder 7,3 7,0 7,2 7,3 7,4 7,3 7,5 

   pct.   

Beskæftigelsesfrekvens,  
30-59-årige 80,2 75,6 75,2 79,0 82,1 77,5 79,3 

 
Hvis man spørger de mennesker, der er i arbejde, kan man konstatere, at tilfreds-
heden med selve jobbet ligger under landsgennemsnittet i København og Aarhus. 
Tilfredsheden med arbejdet i de øvrige store byer i Danmark, ligger derimod på 
niveau med landsgennemsnittet. Mænd er generelt mere tilfredse med deres arbej-
de end kvinderne. Her udgør kvinderne i Aalborg Kommune dog en undtagelse. 
 
Det ser ikke ud til, at der er en særlig synlig sammenhæng mellem beskæftigelses-
frekvensen og tilfredsheden med ens eget arbejde. Fx har borgerne i Odense den 
laveste beskæftigelsesfrekvens af de udvalgte seks kommuner, og alligevel scorer de 
relativt højt på arbejdstilfredshed.  

Økonomi  
Folks indkomst spiller en helt afgørende rolle for oplevelsen af livskvalitet i et mo-
derne velfærdssamfund. Indkomst giver muligheder for at realisere en række mate-
rielle behov så som køb og forbrug af fødevarer, tøj, bolig, rejser og varige forbrugs-
goder.  
 
Flere undersøgelser viser, at folks muligheder for et varieret privatforbrug øger 
folks oplevelse af livskvalitet. Dette kan bedst realiseres gennem en stor og stabil 
disponibel indkomst. Usikkerhed i indkomsterhvervelsen øger opsparingen og 
dæmper forbruget. Mange undersøgelser bekræfter, at usikkerhed om fremtiden af 
enhver slags påvirker nutiden negativt. 
 
Stor indkomst er dog ikke i alle tilfælde tilstrækkelig til at sikre det ønskede for-
brug. Flere personer med relativ stor indkomst melder, at de ikke kan få deres øko-
nomi til at hænge sammen. Omvendt ses det også, at folk med en relativ lav ind-
komst ikke har problemer med at få deres økonomi til at hænge sammen. Så ind-
komst i sig selv behøver ikke at have en klar sammenhæng med folks oplevelse af 
livskvalitet. 
 
Manglende indkomst øger risikoen for fattigdom, og fattigdom øger risikoen for at 
lide materielle afsavn. Faktorer, der entydigt bidrager negativt til oplevelsen af 
livskvalitet.   
 
Tabel 3.6 Økonomisk tilfredshed 

 
Hele 

landet 
Køben-

havn 
Odense Esbjerg Vejle Aarhus Aalborg 

Hvor tilfreds er du med din økonomiske situation?    

   score   

Mænd og kvinder i alt 6,8 6,6 6,8 6,9 7,1 6,8 7,0 
Mænd 6,8 6,5 6,8 7,0 7,0 6,9 6,9 
Kvinder 6,8 6,6 6,9 6,8 7,1 6,8 7,0 

   median kr. pr. år   

Personlig disponibel indkomst 198.000 181.500 181.400 192.600 206.200 190.500 185.800 
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Borgerne i Københavns Kommune er dem, der angiver den laveste tilfredshed med 
deres økonomiske situation. Borgerne har gennemgående også en væsentlig lavere 
disponibel indkomst end i landet som helhed. Men det er langt fra forklaringen. 
Borgerne i Odense har i gennemsnit en disponibel indkomst, der er lidt lavere end 
københavnerne, men alligevel har de en tilfredshed med deres økonomiske situati-
on, der ligger på højde med landsgennemsnittet. 
 
Vejle Kommune, der har den største gennemsnitlige disponible indkomst pr. ind-
bygger, er også den kommune blandt Danmarks seks største kommuner, hvor bor-
gerne har den største tilfredshed med deres økonomiske situation.  
 
Undersøgelsen viser, at det ikke altid kun er folks absolutte indkomstniveau, der 
afgør tilfredsheden med ens egen økonomiske situation.  

Sociale relationer 
Sociale relationer er af stor betydning for folks oplevelse af deres livskvalitet. Men-
nesker indgår i sociale relationer i rigtig mange sammenhænge.  
 
Man ved fra forskellige undersøgelser, at et liv, hvor folk kan opnå en god balance 
mellem arbejde og private interesser i form af tilstrækkelig fritid og sociale relatio-
ner, giver en god livskvalitet. Ensomhed og den situation, at man ikke har nogen at 
tale med, trækker entydigt ned i oplevelsen af livskvalitet. Ensomhed har nemlig en 
tæt sammenhæng med folks almindelige sundhedstilstand. Ensomme har en højere 
dødelighed og et dårligere helbred end den øvrige befolkning – og derfor også et 
større plejebehov. 
 
Forholdet til familien, kollegaer og nære personlige venner er helt afgørende for 
oplevelsen af livskvalitet.   
 
Tilfredshed med familieliv er et spørgsmål, der direkte sigter mod en tilkendegivese 
af, hvordan personen føler sit samliv med familien.  
 
Tabel 3.7 Sociale relationer 

 
Hele 

landet 
Køben-

havn 
Odense Esbjerg Vejle Aarhus Aalborg 

Hvor tilfreds er du med dit familieliv?        

   score   

Mænd og kvinder i alt 8,0 7,8 8,0 8,3 8,1 8,3 7,9 
Mænd 7,9 7,5 7,9 8,2 8,0 8,1 7,7 
Kvinder 8,2 8,0 8,0 8,3 8,3 8,5 8,1 

   skilsmisser pr. 1.000 gifte   

Skilsmisser 15,3 20,8 15,4 15,5 14,0 14,9 13,0 

 
Undersøgelsen viser, at borgernes tillid til familieliv ligger lidt under landsgennem-
snittet i både København og Aalborg. 
 
Man må konstatere, at kvinderne generelt ser mere positivt på deres sociale relati-
oner end for mændenes vedkommende. 
 
Det ser ikke ud til, at skilsmisseraten i kommunerne rigtig kan forklare forskellene i 
tilfredshed med familielivet, om end skilsmisseraten i København er høj, samtidig 
med at tilfredsheden med familielivet bliver vurderet i den nedre ende af skalaen. 
Men sammenhængen er ikke stabil for de andre kommuner.  
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Boligforhold 
Boligen spiller en helt central rolle for menneskers hverdagsliv og udgør en af de 
største enkeltposter i en families økonomi. Forholdene i boligen bestemmer i høj 
grad beboernes levestandard. Det gælder især i vurderingen af pladsforhold, og om 
boligen er sund at leve i. Boligforhold handler også om mange andre forhold end 
den konkrete boligstandard i form af boligens fysiske udstyr og indretning. Opfat-
telsen af boligforhold i et livskvalitetsaspekt handler i lige så høj grad også om boli-
gens fysiske placering og beliggenhed i lokalområdet samt de sociale relationer, der 
eksisterer i de lokale boligområder. 
 
Tabel 3.8 Boligtilfredshed 

 
Hele 

landet 
Køben-

havn Odense Esbjerg Vejle Aarhus Aalborg 

Hvor tilfreds er du med din boligsituation?     

   score   

Mænd og kvinder i alt 8,1 7,7 8,0 8,3 8,3 8,0 8,0 
Mænd 8,1 7,5 7,8 8,4 8,2 7,9 7,9 
Kvinder 8,2 7,9 8,2 8,2 8,4 8,1 8,2 

   pr. person   

Kvadratmeter boligareal 52,2 40,4 48,5 53,5 55,3 45,7 52,2 

 
Storbyerne er generelt presset på kvadratmeter boligareal. Både i København, 
Odense og Aarhus er de antal kvadratmetre, som folk råder over mindre end i re-
sten af landet. Aalborg ligger lige på gennemsnittet, mens de mindre storbyer som 
Esbjerg og Vejle ligger lidt over landsgennemsnittet. 
 
Tilfredsheden med ens boligsituation påvirkes af, hvor meget plads man råder over. 
I København, Aarhus og Odense er boligtilfredsheden, i lighed med boligarealet, 
under landsgennemsnittet.  
 
Kvinderne er - bortset fra dem i Esbjerg - mere tilfredse med deres boligsituation 
end mændene. 

Samfundsdeltagelse 
Deltagelse i samfundsliv er helt afgørende for folks oplevelse af demokratiet. De-
mokrati opleves af de fleste som et velfærdsgode, og derfor er det vigtigt at få be-
lyst, i hvilket omfang folk deltager aktivt i udøvelsen af de demokratiske processer. 
Medindflydelse og påvirkning af de politiske beslutningsprocesser bidrager for de 
fleste til oplevelsen af øget livskvalitet. Kvaliteten af og tilliden til demokratiske 
institutioner og eliminering af nepotisme og korruption er også centrale elementer i 
folks velfærdsrettigheder. 
 
Tabel 3.9 Tilfredshed med lokalpolitikere 

  
Hele 

landet 
Køben-

havn 
Odense Esbjerg Vejle Aarhus Aalborg 

Hvor høj eller lav tillid har du til lokalpolitikerne i din kommune?  

   score   

Mænd og kvinder i alt 4,3 4,4 3,7 4,1 4,1 4,7 4,4 
Mænd 4,3 4,2 3,7 4,1 4,0 4,6 4,4 
Kvinder 4,4 4,5 3,8 4,1 4,2 4,7 4,5 

   pct.   

Valgdeltagelse ved  
seneste kommunevalg  71,9 61,2 70,5 68,9 71,3 70,5 68,4 
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Tilliden til lokalpolitikerne er ikke særlig høj i Danmark, men dog højere end til 
folketingspolitikerne. Alligevel er valgdeltagelsen højere ved folketingsvalgene end 
ved kommunalvalgene. 
 
Borgerne i Odense Kommune tilkendegiver en meget mindre tillid til lokalpoliti-
kerne, end det man ser på landsplan. Til gengæld er den erklærede tillid til lokalpo-
litikerne i Aarhus noget større, end man ser det for landet som helhed.  
 
Kvinderne har en tendens til over en bred kam at udtrykke en lidt større tillid til 
lokalpolitikerne end tilfældet er hos mændene.  

Livskvalitet er forbundne kar  

Folks oplevelse af livskvalitet afhænger af rigtig mange individuelle faktorer. Fakto-
rer der typisk hænger sammen. Ikke sjældent ser man, at hvis man vurderer en 
faktor positivt, så vurderer man også andre faktorer positivt. Omvendt hvis man 
befinder sig i en negativ fase af livet, er der sjældent tale om, at det er en enkelt 
faktor, der spiller ind. Så opleves en lang række livsforhold negativt.  

Nu og i fremtiden 
Sammenhængen mellem nutid og fremtid viser sig bl.a. ved, at 55 procent af dem, 
der har givet nutiden en stor score, også scorer højt på fremtiden - jf. tabel 1. Sagt 
på en anden måde betyder det, at ikke mindre end 91 pct. (54,6 ud af 59,7) af dem, 
der giver spørgsmålet om livstilfredshed her og nu en høj score, også giver tilfreds-
hed med fremtiden en høj score. 
 
Tabel 3.10 Sammenhæng mellem livstilfredshed her og nu og i fremtiden 

 Livet om 5 år Lav score Middel score Høj score I alt 

   pct.   

Livet her og nu  
 

  
Lav score 1,7 2,1 1,5 5,3 
Middel score 0,8 14,5 19,7 35,0 
Høj score 0,2 4,9 54,6 59,7 
I alt 2,6 21,5 75,8 100,0 

 
Man kan også se, at næsten 60 pct. af alle voksne på 18 år og derover, og som har 
svaret på spørgsmålet om både nutid og fremtid, giver en høj score på livskvali-
tetssituationen her og nu. Man kan samtidig konstatere, at ikke mindre end 76 pct. 
af denne gruppe giver livstilfredshed om fem år en høj score.  
 
Af de 35 pct., der har givet en middelscore på spørgsmålet om livstilfredshed her og 
nu, har næsten alle givet enten en middel eller høj score på fremtiden. For kigger 
man på livskvalitet 5 år frem i tiden giver 22 pct. af befolkningen dette spørgsmål 
en middel score. Ikke mindre end 67 pct. (14,5 pct. ud af 21,5 pct.) af dem gav også 
middelscore til livskvalitet her og nu.    
 
Det ser ud til, at den andel af folk, der scorer lavt på livskvalitet her og nu, scorer 
endnu lavere, når de ser på deres fremtidsudsigter - jf. figur 1. Det gælder faktisk 
helt frem til en score på 8, hvor udviklingen vender. Den andel af personer, der 
scorer 9 eller 10 på livskvalitet her og nu vokser, når fremtiden vurderes. 
  

47 
 



 

Figur 3.2 Sammenhæng mellem livstilfredshed her og nu og i fremtiden 

 

Meningsfuldhed og tilfredshed med livet 

Sammenhæng mellem meningsfuldhed og livskvalitet er tæt forbundne størrelser. 
Hovedparten af de personer, der scorer høj på livskvalitet, har også en relativ høj 
grad af meningsfuldhed i deres liv. Ikke mindre end 83 pct. (49,5 pct. af 59,8 pct.) 
af de personer, der signalerer en høj score på livskvalitet, angiver også en høj score 
på meningsfuldhed. På tilsvarende måde kan man konstatere, at 40 pct. (2,1 pct. af 
5,3 pct.) af alle personer der angiver en lav score på livskvalitet også angiver en lav 
grad af meningsfuldhed af deres liv. 
 
Tabel 3.11 Sammenhæng mellem meningsfuldhed og livskvalitet 

Grad af meningsfuldhed Lav score Middel score Høj score I alt 

   pct.   

Tilfredshed med livet  
 

  
Lav score 2,1 2,3 0,9 5,3 
middel score 1,2 18,3 15,4 34,9 
Høj score 0,4 10,0 49,5 59,8 
I alt 3,6 30,6 65,8 100,0 

 
Det diagonale mønster i tabellen går igen – lav score i et subjektiv forhold, giver lav 
score i andre subjektive forhold, og middel scorer omkring et subjektivt forhold 
giver som regel også middel score i et andet subjektivt forhold Der er naturligvis 
afvigelse – fx angiver 17 pct. (10,0 pct. af 59,8 pct.) af den del af befolkningen, der 
scorer højt på livskvalitet, at de kun har en middelgod grad af meningsfuldhed. På 
den anden side kan man se, at også 17 pct. (0,9 pct. af 5,3 pct.) af den del af befolk-
ningen, der har en følelse af høj grad af meningsfuldhed alligevel angiver, at de har 
en lav tilfredshed med livet.  
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Figur 3.3 Sammenhæng mellem meningsfuldhed og tilfredshed med livet 

 
 
Interessant er det at se, at de borgere vælger scoren 8 både for både meningsfuld-
hede og livstilfredshed – det såkaldte modaltal. Herefter sker der igen et fald i antal 
besvarelser for til sidst at slutte med en lidt større andel ved scoren 10. Dette møn-
ster i besvarelserne går stort set igen i hovedparten af de subjektive spørgsmål.    

Arbejde og tilfredshed med livet  
Arbejdslivet fylder rigtig meget i mange menneskers liv. Arbejde giver ud over ind-
komst og forsørgelsesgrundlag også personlig anerkendelse og status. To forhold, 
der alt i alt er med til at øge folks livskvalitet. 
 
Mere end 55 pct. af den voksne befolkning på arbejdsmarkedet scorer højt på 
spørgsmålet om tilfredshed med deres arbejde – jf. tabel 3.12. 
 
Tabel 3.12 Sammenhæng mellem tilfredshed med livet og ens arbejde 

Tilfredsheds med arbejdet Lav score Middel score Høj score I alt 

   pct.   

Tilfredshed med livet  
 

  
Lav score 1,1 1,4 0,8 3,4 
middel score 3,4 19,0 11,2 33,6 
Høj score 0,5 18,7 43,8 63,0 
I alt 5,0 39,2 55,8 100,0 

 
Af dem tilkendegiver 78 pct. (43,8 pct. ud af 55,8 pct.) en høj score på tilfredshed 
med livet her og nu. Blandt de 39 pct., der kun giver deres tilfredshed med deres 
arbejde en middelkarakter, har 48 pct. (19,0 pct. ud af 39,2 pct.) også valgt at give 
en middelscore på tilfredshed med livet her og nu.  
 
Men det er værd at bemærke, at rigtig mange af dem, der har vurderet, at deres 
arbejde kun fortjente en middelscore, har valgt at give deres generelle livskvalitet 
en høj score. For ikke mindre end 48 pct. (18,7 pct. ud af 39,2 pct.) af dem, der kun 
vurderer middel på tilfredshed med deres arbejde, har vurderet  deres livskvalitet 
her og nu som højt.  
 
Det fremgår tydeligt af figur 3.4, at der er en holdningsmæssig sammenhæng mel-
lem tilfredshed med livet og ens arbejdsmæssige situation 
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Figur 3.4 Sammenhæng mellem tilfredshed med livet og ens arbejde 

 
 
Den andel, der er utilfredse med deres arbejdssituation, er ret lille, men det er an-
delen af folks tilfredshed med deres arbejde også. Efterhånden som man tilkende-
giver tilfredshed med ens arbejdet, stiger tilfredsheden med ens livssituation her og 
nu også.   

Sociale relationer og tilfredshed med livet 
Mere end 60 pct. af den voksne danske befolkning angiver en høj score på spørgs-
målet om sociale relationer- jf. tabel 3.13. 
 
Tabel 3.13 Sammenhæng mellem tilfredshed med livet og sociale relationer  

Tilfredsheds med sociale relationer Lav score Middel score Høj score I alt 

   pct.   

Tilfredshed med livet  
 

  
Lav score 2,1 2,2 1,1 5,3 
middel score 2,4 18,4 14,2 35,0 
Høj score 0,7 13,5 45,5 59,7 
I alt 5,1 34,0 60,8 100,0 

 
Heraf har 75 pct. (45,5 pct. ud af 60,8 pct.) også scoret højt på tilfredshed med livet 
her og nu. Samme mønster ser man for personer, der scorer middel på sociale rela-
tioner. Af de 34 pct., der scorer middel på sociale relationer, angiver 54 pct. af per-
sonerne, at de også scorer middel på tilfredshed med livet (18,4 pct. ud af 34,0 
pct.).  
 
Ser man på hele skalaens forløb fremgår det tydeligt i figur 3, at frem til scoren 8 er 
der ikke de store udsving mellem tilfredshed med livet og tilfredshed med de socia-
le relationer 

Indkomst og livskvalitet 
Sammenhæng mellem indkomst og livskvalitet er både nationalt og internationalt 
et af de mest diskuterede og analyserede temaer inden for økonomi og velfærds-
tænkning (se bl.a. Pedersen, Peder J., (2014) og Stevenson and Wolfers (2008)).  
 
De politiske debatter og utal af forskningsrapporter har kredset omkring det for-
hold, om stigende økonomisk velstand, målt som BNP, også medførte en stigende 
velfærd i form af borgernes tilkendegivelse af tilfredshed med livet. 
 
Diskussioner og forskning har ikke altid været helt klare på dette område. Nogle 
undersøgelser har vist, at i mange veludviklede lande har man kunnet konstatere, 
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at mens BNP i faste priser steg markant, så forblev borgernes egne udsagn om til-
fredshed med livet på et ret stabilt niveau.    
 
I en britisk undersøgelse kan man konstatere, at for perioden 1995 til 2015, er der 
sket en stigning på ca. 35 pct. i BNP i faste priser, mens livstilfredsheden i den 
samme periode stort set lå på et konstant niveau. De samme tendenser har gjort sig 
gældende i både Tyskland, Australien og USA.  
 
I den internationale faglitteratur er det såkaldte Easterlin paradoks blevet diskute-
ret heftigt. Paradokset bygger på, at man i en række undersøgelser har kunnet kon-
statere en meget svag positiv sammenhæng mellem indkomst og livskvalitet. En 
fordobling af indkomsten giver kun en meget lille tilvækst i livstilfredsheden. 
 
Problemet har bl.a. været, at stigende indkomst kun ser ud til at kunne bringe til-
vækst i livstilfredsheden, når der er foretaget tværsnitsundersøgelser ( undersøgel-
ser foretaget på et givet tidspunkt), men ikke i tidsserier. 
 
Der findes (mindst) to forklaringer på Easterlin-paradokset. 
 

1) Personer sammenligner deres indkomst med andre i deres egen omgangs-
kreds. Hvis dem, som man sammenligner sig med, har samme indkomst-
stigning som en selv, bidrager det ikke til at øge livskvaliteten. Den forbli-
ver på status quo. 

2) Borgerne ”adopterer” så at sige deres indkomststigning som en normal 
hændelse: Efter et stykke tid bliver det nye og højere indkomstniveau det 
nye normale og indløser dermed ikke oplevelsen af højere livskvalitet. Den 
forbliver på status quo. 

I begge tilfælde hæver en indkomststigning i første fase livskvaliteten, men falder 
tilbage til gammelt niveau efter et stykke tid. 
 
Danmarks Statistiks livskvalitetsundersøgelse er indtil videre alene baseret på en 
tværsnitsundersøgelse – nemlig situationen i vinteren 2015-2016. Det skal man 
være opmærksom på, når man læser og tolker denne undersøgelses resultater. 

Indkomster og tilfredshed  
Danmarks Statistiks undersøgelse af et repræsentativt udsnit af den voksne danske 
befolkning på 42.500 borgere viser meget tydeligt, at indkomster spiller en helt 
central rolle for folks oplevelse af deres livskvalitet. Desto højere indkomst, desto 
højere angiver folk deres tilfredshed med livet. 
 
En langt mere detaljeret og delvist kommuneopdelt fordeling af svarmulighederne 
af denne undersøgelse kan findes i Statistikbanken under Livskvalitetsindikatorer. 
 
Tabel 1, der kan ses nedenfor, viser tydeligt, at der er en positiv sammenhæng mel-
lem indkomst og tilfredshed med livet.  
 
Ses der på spørgsmålet: ”Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?”, kan 
man konstatere, at tilfredsheden stiger jævnt med stigende indkomst. 61 pct. af de 
personer, der har en indkomst på mellem 100.000 og 200.000 kr.2, angiver, at de 
har en stor tilfredshed med livet (score mellem 8 og 10). Denne andel er imidlertid 
vokset til næsten 78 pct. for personer, der har en årlig disponibel indkomst på over 
600.000 kr. En forskel på næsten 17 procentpoint, hvilket er langt større end den 
statistiske usikkerhed tilskriver.  
 

2 Indkomstintervallet mellem 0 og 100.000 kr. er udeladt i denne fremstilling, da dette indkomstinterval indeholder en række 
personer, som af mange forskellige grunde ikke har noget, der ligner en permanet indkomst. 
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Mænds positive tillid til livet stiger forholdsvis mere på grund af indkomst end for 
kvindernes vedkommende. For kvindernes vedkommende er der kun næsten 8 pct. 
forskel i tilfredshed mellem en kvinde, der har en indkomst på mellem 100 og 
200.000 kr., og en kvinde, der har en indkomst på over 600.000 kr. For mændenes 
vedkommende er forskellen på næsten 18 procentpoint. Helt generelt giver færre 
kvinder end mænd topkarakter til spørgsmålet om tilfredshed med livet for tiden. 

 
Tabel 3.14 Indkomster og tilfredshed 

 
 

Disponibel indkomst 

 

 

100.000 - 
199.999 

kr.  

200.000-
299.999 

kr.  

300.000-
399.999 

kr.  

400.000-
499.999 

kr.  

500.000-
599.999 

kr.  

600.000 
kr. og 

derover 

    andel med høj score   

Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden? Mænd og kvinder i alt 61,0 63,4 66,6 69,6 73,8 77,8 
 Mænd 62,0 65,3 69,4 70,7 74,0 79,4 
 Kvinder 60,1 61,1 61,6 65,6 72,5 67,9 

Alt i alt, hvor tilfreds forventer du at være med  Mænd og kvinder i alt 75,1 80,3 84,1 86,8 90,2 93,4 
dit liv om 5 år? Mænd 74,3 79,5 84,0 87,6 91,0 93,9 

 Kvinder 75,9 81,2 84,4 84,1 86,3 90,0 
Hvor tilfreds er du med din økonomiske situation? Mænd og kvinder i alt 51,9 58,7 69,5 80,8 85,7 87,0 

 Mænd 53,1 60,9 71,2 80,9 85,4 87,7 
 Kvinder 50,8 56,2 66,4 80,3 87,4 82,4 

Hvor tilfreds er du med dit familieliv? Mænd og kvinder i alt 70,6 70,5 71,1 71,2 73,5 75,6 
 Mænd 68,0 68,8 69,7 70,2 72,7 75,9 
 Kvinder 73,2 72,5 73,7 74,6 77,0 73,8 

Hvor tilfreds er du med dine sociale relationer? Mænd og kvinder i alt 61,1 62,1 62,4 64,2 61,8 64,6 
 Mænd 58,4 59,4 59,7 62,2 60,o 63,6 
 Kvinder 63,9 65,3 67,3 71,2 70,2 70,3 

Hvor tilfreds er du med dit arbejde? Mænd og kvinder i alt 55,9 56,0 59,2 65,4 68,6 68,6 
 Mænd 57,7 57,8 61,7 66,2 69,0 67,6 
 Kvinder 53,7 53,7 54,8 62,3 66,3 75,3 

Hvor tilfreds er du med din transporttid til og fra arbejde? Mænd og kvinder i alt 69,8 69,4 66,0 66,0 68,0 73,6 
 Mænd 68,5 68,3 65,6 67,7 69,1 73,7 
 Kvinder 71,5 70,7 66,9 59,5 62,8 72,4 

Hvor tilfreds er du med omfanget af din fritid? Mænd og kvinder i alt 46,4 45,6 43,0 42,8 44,8 47,1 
 Mænd 46,2 45,7 44,1 43,9 45,7 47,0 
 Kvinder 46,5 45,4 41,0 38,8 40,5 48,1 

Hvor tilfreds er du med din dagligdag? Mænd og kvinder i alt 57,3 57,5 57,7 60,3 63,8 67,4 
 Mænd 56,9 57,9 59,8 62,6 64,3 68,2 
 Kvinder 57,7 56,9 53,9 52,8 61,4 62,4 

Hvor tilfreds er du med mulighederne for fritidsaktiviteter  Mænd og kvinder i alt 62,3 65,0 67,2 67,5 71,0 72,8 
der, hvor du bor, f.eks. inden for sport og kultur? Mænd 60,8 63,7 66,6 66,8 70,7 70,9 

 Kvinder 63,8 66,4 68,3 70,1 72,5 84,3 
Hvor tilfreds er du med din boligsituation? Mænd og kvinder i alt 75,4 78,0 83,1 85,1 87,3 90,0 

 Mænd 74,4 78,0 83,6 84,4 86,4 89,7 
 Kvinder 76,4 77,9 82,1 87,7 91,8 91,7 

Anm: Scoren er: 0 slet ikke tilfreds til 10 fuldt ud tilfreds. Scoren 8,9 eller 10 er en høj score. 
 

Til spørgsmålet: ”Alt i alt hvor tilfreds forventer du at være med dit liv om 5 år?” 
giver 75 pct. af folk, der har en indkomst på mellem 100.000 og 200.000 kr., top-
karakter. For folk, der har en indkomst på over 600.000 kr., er der hele 94 pct., der 
angiver en topkarakter til dette spørgsmål – en forskel på top og bund på mere end 
18 procentpoint. Typisk meget mere for mænd end for kvinder. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med din økonomiske situation?” viser også, at 
der her er en tydelig sammenhæng mellem indkomst og tilfredshed. Ikke overra-
skende er 87 pct. af dem, der har en årlig indkomst på over 600.000 kr., meget 
godt tilfreds med deres økonomiske situation. Det samme forhold er kun gældende 
for 52 pct. af de mennesker, der har en disponibel indkomst på mellem 100.000 og 
200.000 kr. For denne gruppe er det næsten halvdelen, der ikke er tilfredse med 
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den økonomiske situation, de sidder i. Dette er mest udtalt for kvindernes ved-
kommende. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med dit familieliv?” er også påvirket af ind-
komstforskellene i samfundet, men langt fra så markant som man ser det for den 
økonomiske situation. For lavindkomstpersoner mellem 100 og 200.000 kr. er 71 
pct. af gruppen meget godt tilfreds med deres familieliv. For højindkomstgruppen 
på over 600.000 kr. er det samme forhold på 76 pct. En interessant observation er, 
at hvor kvinderne i lavindkomstgruppen var langt mere positive end mændene i 
deres vurdering, er det skiftet, når man når op i højindkomstgruppen. Her er det 
mændene, der signalerer et lidt bedre familieliv end kvinderne. 
 
På spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du ned dine sociale relationer?” angiver 61 pct. af 
folk med en indkomst mellem på 100 og 200.000 kr. en høj score, dvs. enten 8, 9 
eller 10. For indkomstgruppen på over 600.000 kr. er den samme score dækkende 
for 65 pct. Indkomst spiller også her en rolle, dog men relativt afdæmpet. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med dit arbejde?” er kun stillet til de personer, 
der er på arbejdsmarkedet. Af dem kan man se, at lavindkomstgruppen med ind-
komster mellem 100 og 200.000 kr. angiver for 56 pct. vedkommende, at de er 
meget tilfredse med deres arbejde. For højindkomstgruppen, dem over 600.000, 
angiver 67 pct. af dem en høj score på tilfredshed med deres arbejde. Øget ind-
komst medfører også større tilfredshed med ens arbejde. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med din transporttid til og fra arbejde?” er lige-
ledes kun stillet til personer i job. Her er der relativ lille forskel i opfattelsen, når 
man tager indkomsten med i betragtningen. 70 pct. af lavindkomstgruppen (100 – 
200.000 kr.) angiver stor tilfredshed med transporttiden – altså kun 30 pct., der 
ikke synes, at transporttiden er passende. For højindkomstgruppen (over 600.000 
kr.) er andelen af høj score oppe på 74 pct. Indkomst spiller altså ikke den helt sto-
re forskel på opfattelsen af transporttiden til og fra arbejde. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med omfanget af din fritid?” stilles også kun til 
personer i arbejde og viser, at indkomsten ikke spiller den helt store rolle. Der kan 
dog konstateres en u-lignende kurve med et mindre fald i tilfredshed med fritiden, 
efter at man har passeret 200.000 kr. frem til indkomster omkring 500.000 kr. 
Herefter indtræder der en mindre stigning i andelen af personer, der vurderer om-
fanget af deres fritid som meget god. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med din dagligdag?” ser ud til at være svagt 
positivt afhængig af indkomsten. Det er tydeligt at se, at mænd generelt er lidt mere 
tilfredse med deres dagligdag end kvinderne. 
 
På spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med mulighederne for fritidsaktiviteterne, 
der hvor du bor?” signalerer højindkomstgrupperne generelt en større andel af 
tilfredshed end lavindkomstgrupperne. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med din boligsituation?” viser med stor tydelig-
hed, at den voksne danske befolkning helt generelt er godt tilfreds med deres bolig-
situation. Alligevel kan man godt konstatere, at tilfredsheden stiger med stigende 
indkomster. Mere end 75 pct. af gruppen med indkomster på mellem 100 og 
200.000 kr. er godt tilfredse med deres bolig. Når man når op i indkomstgruppen 
på over 600.000 kr. er tilfredshedsgraden oppe på 90 pct. Lidt større for kvinder-
nes end for mændenes vedkommende. 
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Indkomster og meningsfuldhed 
Danmarks Statistiks livskvalitetsundersøgelse viser ret tydeligt, at graden af folks 
egen opfattelse af meningsfuldhed stiger med stigende indkomster. 
 
Tabel 3.15 Indkomster og meningsfuldhed 

 
Mænd og  

kvinder i alt 
Mænd Kvinder 

I hvilken grad føler du, at de ting, du foretager dig 
i dit liv, giver mening? 
   andel med høj score   

100.000-199.999 kr. 67,9 66,5 69,3 
200.000-299.999 kr. 71,0 70,0 72,1 
300.000-399.999 kr. 73,3 73,2 73,4 
400.000-499.999 kr. 75,0 75,6 72,9 
500.000-599.999 kr. 77,5 76,9 80,3 
600.000 kr. og derover 78,8 78,7 79,5 

Anm: Scoren er: 0 slet ingen mening til 10 fuldt ud mening. Scoren 8,9 eller 10 er en høj score. 
 
På spørgsmålet: ”I hvilken grad føler du, at de ting, du foretager dig i dit liv, giver 
mening” giver 68 pct. af gruppen med indkomster på mellem 100.000 og 200.000 
kr. en høj score, dvs. enten 8,9 eller 10. Denne andel er vokset til 79 pct. for den 
gruppe, der har en indkomst på over 600.000 kr. Ser man på de to køn, er det 
kvinderne (bortset fra dem i indkomstintervallet 400.000-499.999 kr.), der føler 
den største meningsfuldhed i deres liv. 

Indkomst og sindstilstand 
Bekymringer, stress og glæde er forhold, der i høj grad påvirker folks oplevelse af 
deres livskvalitet. 

 
Tabel 3.16 Indkomster og sindstilstand (andel af høj score) 

 
Disponibel indkomst 

 
100.000 - 

199.999 kr. 
200.000-

299.999 kr. 
300.000-

399.999 kr. 
400.000-

499.999 kr. 
500.000-

599.999 kr. 
600.000 kr.  
og derover 

   andel med høj score   

I hvilken udstrækning følte du dig glad i går?       
Mænd og kvinder i alt 55,7 56,2 56,5 58,1 57,5 61,2 
Mænd 55,7 56,3 57,2 57,4 56,6 61,4 
Kvinder 55,7 56,0 55,4 60,5 61,7 60,3 
I hvilken udstrækning følte du dig bekymret i går?       
Mænd og kvinder i alt 11,0 9,1 6,6 6,8 8,1 7,0 
Mænd 9,2 6,9 6,1 7,1 8,7 7,4 
Kvinder 12,7 11,8 7,6 5,7 5,0 4,1 
I hvilken udstrækning følte du dig nedtrykt i går?       
Mænd og kvinder i alt 7,2 5,9 4,3 4,7 5,2 4,8 
Mænd 6,2 4,8 4,3 4,8 5,7 5,3 
Kvinder 8,2 7,2 4,3 4,4 2,9 1,6 

Anm: Scoren er: 0 på intet tidspunkt til 10 hele tiden. Scoren 8,9 eller 10 er en høj score. 
 

Spørgsmålet: ”I hvilken udstrækning følte du dig glad i går?” viser, at glæden til-
syneladende vokser en lille smule med indkomsten. Personer med en indkomst på 
mellem 100.000 og 200.000 kr. sagde for 56 pct. vedkommende, at de havde en 
stor grad af glæde, mens denne andel var vokset til 61 pct. for personer, der havde 
en indkomst på over 600.000 kr. 
 
Spørgsmålet: ”I hvilken udstrækning følte du dig bekymret i går?” udviste ikke 
overraskende den modsatte tendens. Her faldt bekymringen desto større indtægt, 
man rådede over. Personer i indkomstgruppen mellem 100 og 200.000 kr. var for 
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11 pct. vedkommende stort set bekymret hele tiden. Dette gjaldt kun for 7 pct. af 
dem, der havde en indtægt på over 600.000 kr. 
 
Spørgsmålet: ”I hvilken grad følte du dig nedtrykt i går?” udviser det samme møn-
ster som for spørgsmålet om bekymring. 7 pct. af lavindkomstgruppen har angivet, 
at de stort set var bekymret hele tiden, mens det kun var tilfældet for 5 pct. af høj-
indkomstgruppen. 

Indkomst og helbred 
Der findes en lang række objektive opgørelser over folks helbredstilstand. I en liv-
kvalitetsmåling er det dog også væsentligt at spørge borgerne, hvordan de selv føler 
og oplever deres eget helbred.  
 
Tabel 3.17 Indkomst og helbred  

 
Mænd og kvinder 

i alt 
Mænd Kvinder 

Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? 
   andel med høj score   

100.000-199.999 kr. 29,3 30,o 28,5 
200.000-299.999 kr. 31,7 31,4 32,2 
300.000-399.999 kr. 34,0 33,3 35,3 
400.000-499.999 kr. 35,6 35,5 35,9 
500.000-599.999 kr. 39,3 39,1 40,3 
600.000 kr. og derover 42,7 43,6 37,4 

Anm: Scoren er: 1 meget godt, 2 godt, 3 dårligt og 4 meget dårlig. Scoren 1 er en høj score.  
 
Spørgsmålet: ”Hvordan synes du dit helbred er alt i alt?” er i høj grad påvirket af, i 
hvilken indkomstgruppe personen befinder sig i. For personer, der ligger i ind-
komstintervallet mellem 100.000 og 200.000 kr., er der kun 29 pct., der angiver, 
at deres helbred er meget godt. Den tilsvarende andel er 43 pct. for personer, der 
har en indkomst på over 600.000 kr. Det er også meget tydeligt at se, at kvinder 
generelt i mindre grad end mændene giver deres eget helbred karakteren ’meget 
godt’. 

Indkomst og livsrestriktioner 
Folks oplevelse af livsrestriktioner hænger naturligt sammen med deres oplevelser 
af deres helbred. Dårligt helbred begrænser helt generelt folks udfoldelsesmulighe-
der.   
 
Tabel 3.18 Indkomst og livsrestriktion  

 
Mænd og kvinder 

 i alt 
Mænd Kvinder 

Er du på grund af dit helbred begrænset i dine 
daglige aktiviteter? 
   andel med lav score   

100.000-199.999 kr. 57,9 60,8 55,0 
200.000-299.999 kr. 64,8 66,2 63,0 
300.000-399.999 kr. 69,6 70,3 68,2 
400.000-499.999 kr. 70,1 70,2 69,6 
500.000-599.999 kr. 75,2 75,3 74,6 
600.000 kr. og derover 78,6 79,3 74,3 

Anm: Scoren er: 1 ja, meget begrænset, 2 ja, lidt begrænset og 3 nej slet ikke begrænset. Scoren 1 er en lav score.  
 
Spørgsmålet: ”Er du på grund af dit helbred begrænset i dine daglige aktiviteter?” 
er i høj grad relateret til ovenstående spørgsmål om helbred. 10 pct. af de personer, 
der befinder sig i indkomstintervallet mellem 100.000 og 200.000 kr., angiver selv, 
at deres daglige aktiviteter er meget begrænset af deres helbred. Dette er kun gæl-
dende for lidt under 3 pct. af de personer, der oppebærer indkomster på over 
600.000 kr. Her udgør kvinder med høj indkomst dog en mindre undtagelse.   
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Indkomst og dagligdag 
Dagligdagen er det helt centrale omdrejningspunkt for mange menneskers liv. 
 

Tabel 3.19 Indkomst og dagligdag (andel af høj score) 

 
Disponibel indkomst 

 

100.000-
199.999 

kr. 

200.000-
299.999 

kr. 

300.000-
399.999 

kr. 

400.000-
499.999 

kr. 

500.000-
599.999 

kr. 

600.000 
kr. og 

derover 

   andel med høj score   

Mænd og kvinder i alt       
Hvor ofte føler du dig stresset? 10,0 9,5 9,3 9,7 10,4 11,8 
Hvor ofte er du i kontakt med enten venner eller familiemedlemmer,  
som du ikke bor sammen med? 26,5 24,0 21,2 20,9 23,2 24,4 
Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du har mest lyst til at være sammen med andre? 4,6 3,0 1,4 1,2 2,0 3,0 
Hvor ofte laver du frivilligt arbejde, f.eks. ulønnet arbejde i en forening eller  
en velgørende organisation? 2,6 1,9 1,7 1,8 2,5 2,9 
Hvor ofte deltager du i samfundsdebatten? 1,8 1,4 1,5 1,1 1,8 2,9 
Hvor ofte dyrker du motion? 23,2 19,6 18,3 18,6 20,4 21,3 
Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor? 6,6 5,2 3,2 1,6 0,9 1,0 
Mænd       
Hvor ofte føler du dig stresset? 8,5 8,1 8,9 8,7 10,7 11,6 
Hvor ofte er du i kontakt med enten venner eller familiemedlemmer,  
som du ikke bor sammen med? 21,4 19,2 17,6 18,3 20,1 21,2 
Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du har mest lyst til at være sammen med andre? 4,8 3,1 1,5 1,4 2,2 3,3 
Hvor ofte laver du frivilligt arbejde, f.eks. ulønnet arbejde i en forening eller  
en velgørende organisation? 2,7 2,1 1,8 1,9 2,8 3,2 
Hvor ofte deltager du i samfundsdebatten? 2,2 1,7 1,8 1,1 2,0 3,2 
Hvor ofte dyrker du motion? 21,9 17,7 18,2 18,2 19,3 19,7 
Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor? 5,6 4,2 2,8 1,0 0,8 0,9 
Kvinder       
Hvor ofte føler du dig stresset? 11,4 11,2 10,1 13,1 9,3 13,0 
Hvor ofte er du i kontakt med enten venner eller familiemedlemmer,  
som du ikke bor sammen med? 31,6 29,8 27,7 29,7 37,3 43,6 
Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du har mest lyst til at være sammen med andre? 4,4 2,8 1,1 0,6 0,9 0,9 
Hvor ofte laver du frivilligt arbejde, f.eks. ulønnet arbejde i en forening eller  
en velgørende organisation? 2,5 1,7 1,4 1,3 1,2 0,9 
Hvor ofte deltager du i samfundsdebatten? 1,4 1,o 0,8 1,0 0,4 0,9 
Hvor ofte dyrker du motion? 24,5 21,8 18,6 20,1 25,9 30,7 
Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor? 7,6 6,4 4,0 3,5 1,6 1,4 

Anm: Scoren er: 1 aldrig, 2 sjældnere, 3 månedligt, 4 ugentligt og 5 dagligt. Scoren 5 er en høj score. 
 

Spørgsmålet: ”Hvor ofte føler du dig stresset?” er let stigende med stigende ind-
komst. 10 pct. af de personer, der har en indtægt på mellem 100 og 200.000 kr. 
siger, at de dagligt føler sig stresset. For personer med en indkomst på over 
600.000 angiver 12 pct., at de dagligt føler sig stresset – kvinderne lidt mere end 
mændene. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor ofte er du i kontakt ned enten venner eller familiemedlemmer, 
som du ikke bor sammen med?” er af den type, der ikke påvirkes synderligt af folks 
indkomst. Det er især mellemgruppen af personer, der har indkomster mellem 300 
og 500.000 kr., der har den mindste daglige kontakt med familie og venner. Helt 
symptomatisk har kvinderne på alle indkomstniveauer langt mere daglig kontakt 
med familie og venner end for mændenes vedkommende. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du har mest lyst til at 
være sammen med andre?” viser en svag tendens til, at ensomheden aftager med 
stigende indkomster. Det ser også ud til, at kvinderne på dagligt plan føler sig lidt 
mindre ensomme end mændene. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor ofte laver du frivilligt arbejde, f.eks. ulønnet arbejde i en for-
ening eller en velgørende organisation?” viser med stor tydelighed, at det på dag-
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ligt plan stort set ikke forekommer. De fleste personer angiver nemlig, at de pri-
mært arbejder frivilligt en gang ugentlig. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor ofte deltager du i samfundsdebatten?” har stort set samme 
karakter som frivilligt arbejde. Det er ikke noget man gør dagligt, men mere på uge- 
eller månedsbasis. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor ofte dyrker du motion?” viser, at det i høj grad er noget, be-
folkningen har taget til sig som en daglig foreteelse. Lidt under en fjerdedel af den 
voksne befolkning dyrker motion dagligt. Til gengæld er relationen til folks ind-
komster ganske svag. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor?” 
påviser, at her spiller indkomsten en vis rolle. Lidt under 7 pct. af de personer, der 
har en indkomst på mellem 100.000 og 200.000 kr., føler sig dagligt generet af 
røg, støj eller lugt. For højindkomstgrupperne, der har indkomster på over 
600.000 kr., er problemet væsentlig mindre. Her er det kun 1 pct. af gruppen, der 
angiver, at de er generet af røg, støj eller lugt. Kvinderne er generelt mere generet 
af røg, støj eller lugt, der hvor de bor. 

Indkomst og sociale relationer 
Danmarks Statistiks livkvalitetsundersøgelse kan ikke påvise nævneværdige sam-
menhænge mellem indkomster og sociale relationer. 
 
Tabel 3.20 Indkomst og sociale relationer (andel af lav score)  

 
Mænd og  

kvinder i alt 
Mænd Kvinder 

Hvor ofte har du nogen at tale med, hvis du har 
problemer eller brug for støtte? 
   andel med lav score   

100.000 - 199.999 kr. 54,2 53,0 55,5 
200.000-299.999 kr. 53,4 52,4 54,5 
300.000-399.999 kr. 52,7 52,4 53,2 
400.000-499.999 kr. 53,2 52,2 56,3 
500.000-599.999 kr. 53,4 51,9 60,0 
600.000 kr. og derover 54,1 52,5 63,8 

Anm: Scoren er: 1 altid, 2 for det meste, 3 nogle gange og 4 aldrig eller næsten aldrig. Scoren 1 er en lav score. 
 
På spørgsmålet: ”Hvor ofte har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller 
brug for støtte?” kan man bortset fra kvinderne i de højeste indkomstklasser ikke 
rigtig finde sammenhænge til indkomstudviklingen. 54 pct. af dem, der har en ind-
komst på mellem 100 og 200.000 kr., svarer, at de altid har nogen at tale med, hvis 
der opstår problemer, hvor de har brug for støtte. Det er stort set den samme andel 
for personer, der har en indkomst på over 600.000 kr. Der er dog en gruppe der 
skiller sig lidt ud, og det er kvinderne med en indkomst på over 400.000 kr. Her 
ser det ud til at disse kvinder i højere grad end for de øvrige har et større socialt 
kontaktnet. 

Indkomst og økonomi 
Følelsen af at ens økonomi ikke slår til, nedsætter mange menneskers oplevelse af 
livskvalitet. 
 
Ikke overraskende viser Danmarks Statistiks livskvalitetsundersøgelse, at proble-
mer med at få enderne til at mødes i ens økonomi, er negativt relateret til den ind-
komst, som man oppebærer.  
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Tabel 3.21 Indkomst og økonomi 

 
Disponibel indkomst 

 
100.000 - 

199.999 kr. 
200.000-

299.999 kr. 
300.000-

399.999 kr. 
400.000-

499.999 kr. 
500.000-

599.999 kr. 
600.000 kr.  
og derover 

   andel med lav score   

Hvor svært er det for din husstand at få  
pengene til at slå til?       
Mænd og kvinder i alt 9,5 6,8 3,7 2,2 2,4 2,7 
Mænd 9,5 6,3 3,7 2,3 2,8 3,1 
Kvinder 9,5 7,3 3,5 1,6 0,4 0,8 
       
Hvor svært vil det være for din husstand at betale 
en pludselig uforudset udgift på 10.000 kr.?       
Mænd og kvinder i alt 25,3 17,5 8,4 3,1 2,3 2,8 
Mænd 21,9 14,1 6,5 2,4 1,9 3,0 
Kvinder 28,9 21,7 11,7 5,4 3,8 1,2 

Anm: Scoren er: 0 meget svært til 10 meget let. Scoren 0, 1, 2 og 3 er en lav score. 
 

På spørgsmålet: ”Hvor svært er det for din husstand at få pengene til at slå til?” 
svarer næsten 10 pct. af de personer, der har en indkomst på mellem 100 og 
200.000 kr., at de har meget svært ved at få pengene til at slå til. Dette er kun til-
fældet for tre 3 pct. af de personer, der oppebærer en indtægt på over 600.000 kr. 
For kvinder i højindkomstklassen er der kun problemer for under 1 pct. af dem. 
 
På spørgsmålet: ”Hvor svært vil det være for din husstand at betale en pludselig 
forudset udgift på 10.000 kr.?” er forskellene endnu mere markante, hvilket vidner 
om, at de økonomiske reserver i lavindkomstgruppen er relativt begrænsede. Over 
25 pct. af de personer, der har en indtægt på mellem 100 og 200.000 kr., angiver, 
at de har svært ved her og nu at kunne dække en pludselig opstået ekstraordinær 
udgift på 10.000 kr. For højindkomstgrupperne, der har indtægter på over 
400.000 kr., ser det ud til, at det kun er et problem for under 3 pct. af dem. 

Indkomst og tillid  
Tillid til sig selv og andre mennesker er en væsentlig faktor, når livskvaliteten skal 
vurderes.  
 
Igen må man konstatere, at tillid til omgivelserne vokser med stigende indkomster.  
 
Spørgsmålet: ”Hvor høj eller lav tillid har du til politikerne i Folketinget?” viser 
helt generelt, at tilliden ikke er overvældende. Alligevel kan der konstateres en vis 
stigning i tilliden med stigende indkomst. Lidt under 7 pct. af personer i indkomst-
intervallet mellem 100.000 og 200.000 kr. giver en høj score. Tilliden, udtrykt som 
andel der scorer højt, er vokset til det dobbelte for personer med en indkomst på 
over 600.000 kr. Kvinderne udviser i det hele taget en mindre grad af tillid end 
mændene, når snakken falder på vores folketingspolitikere.  
 
Spørgsmålet: ”Hvor stor eller lille tillid har du til lokalpolitikerne?” viser stort set 
det samme billede som for folketingspolitikerne, men dog på et lidt højere tillidsni-
veau. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den bedst mulige 
behandling fra det offentlige, hvis du bliver alvorlig syg?” peger på, at der ikke er 
nogen nævneværdig forskel på borgernes vurdering for lav- og højindkomstgrup-
perne. Lidt over en tredjedel af den samlede befolkning er enige om at give spørgs-
målet en høj karakter, dvs. en score på enten 8, 9 eller 10. På den anden side vil det 
også sige, at  to tredjedele af befolkningen ikke oplever det danske sundhedsvæsen 
som godt nok til at opnå den højeste score. 
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Tabel 3.22 Indkomst og tillid 

 
Disponibel indkomst 

 

100.000 - 
199.999 

kr. 

200.000-
299.999 

kr. 

300.000-
399.999 

kr. 

400.000-
499.999 

kr. 

500.000-
599.999 

kr. 

600.000 
kr. og 

derover 

   andel med høj score   

Mænd og kvinder i alt       
Hvor høj eller lav tillid har du til politikerne i Folketinget? 6,5 6,9 8,6 11,7 11,2 13,8 
Hvor høj eller lav tillid har du til lokalpolitikerne i din kommune? 9,9 9,4 10,5 14,1 15,3 17,2 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den bedst mulige behandling  
fra det offentlige, hvis du bliver alvorligt syg? 36,8 33,0 33,3 34,0 37,0 35,5 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den nødvendige hjælp og service  
fra din kommune, når du har brug for det? 22,3 19,0 18,7 18,7 19,8 21,4 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få et (nyt) job, der passer til din uddannelse? 46,9 50,4 58,3 66,2 70,0 69,0 
Mænd       
Hvor høj eller lav tillid har du til politikerne i Folketinget? 7,8 8,3 9,2 12,6 11,4 14,4 
Hvor høj eller lav tillid har du til lokalpolitikerne i din kommune? 11,1 10,4 11,1 14,5 15,9 17,6 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den bedst mulige behandling  
fra det offentlige, hvis du bliver alvorligt syg? 37,8 34,3 33,5 33,6 37,5 34,4 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den nødvendige hjælp og service  
fra din kommune, når du har brug for det? 21,4 18,4 18,2 18,6 20,1 20,7 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få et (nyt) job, der passer til din uddannelse? 51,5 53,7 60,1 66,6 69,1 68,1 
Kvinder       
Hvor høj eller lav tillid har du til politikerne i Folketinget? 5,3 5,2 7,5 8,8 10,3 10,3 
Hvor høj eller lav tillid har du til lokalpolitikerne i din kommune? 8,6 8,2 9,4 12,9 12,4 14,8 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den bedst mulige behandling  
fra det offentlige, hvis du bliver alvorligt syg? 35,7 31,5 33,0 35,2 34,7 42,4 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den nødvendige hjælp og service  
fra din kommune, når du har brug for det? 23,2 19,7 19,6 19,3 18,3 25,2 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få et (nyt) job, der passer til din uddannelse? 41,7 46,3 55,0 64,7 74,4 75,4 

Anm: Scoren er: 0 meget lav tillid til 10 meget høj tillid. Scoren 8,9 eller 10 er en høj score. 
 

På spørgsmålet: ”Hvor høj eller lav tillid har du til at få den nødvendige hjælp og 
service fra din kommune, når du har brug for det?” viser ingen nævneværdige 
udsving hen over indkomstskalaen, dog med en lille tendens til, at lavindkomst-
grupperne er lidt mere kritiske over for kommunens tilbud end højindtægtsgrup-
perne. Men det er samlet set under en fjerdedel (tættere på en femtedel) af befolk-
ningen, der er villige til at give kommunens service en høj score. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor høj eller lav tillid har du til at kunne få et (nyt) job, der passer 
til din uddannelse?” viser en helt klar sammenhæng med indkomstniveauet. Desto 
højere indkomst man oppebærer, desto større tillid har man til at kunne finde et 
nyt job, der matcher ens uddannelse. Kun 47 pct. af de personer, der ligger på en 
indkomst mellem 100.000 og 200.000 kr. har stor tillid til at kunne finde et nyt 
job, der passer til deres uddannelse. For personer med indkomster over 600.000 
kr. er den andel, der har stor tillid til at kunne finde en nyt job, der passer til deres 
uddannelse, oppe på 69 pct. Det er interessant at se, at det især er kvinderne i de 
høje indtægtsklasser, der er stor tillid til nye jobmuligheder. Det forholder sig 
kønsmæssigt anderledes i lavindkomstgruppen. 

Indkomster, tryghed og anerkendelse  
Danmarks Statistiks livskvalitetsundersøgelse viser, at graden af anerkendelse og 
tryghed i det danske samfund ser ud til at blive øget med stigende indkomster. 
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Tabel 3.23 Indkomster, tryghed og anerkendelse 

 
Disponibel indkomst 

 

100.000 - 
199.999 

kr. 

200.000-
299.999 

kr. 

300.000-
399.999 

kr. 

400.000-
499.999 

kr. 

500.000-
599.999 

kr. 

600.000 
kr. og 

derover 

   andel med høj score   

Mænd og kvinder i alt       
I hvilken grad føler du dig værdsat og anerkendt af andre i din hverdag? 63,2 65,3 67,8 69,4 71,2 70,7 
I hvilken grad føler du, at du har mulighed for at styre dit liv i den retning,  
du selv ønsker? 56,3 57,3 61,0 66,1 70,1 73,4 
I hvilken grad mener du, at folk generelt er til at stole på? 44,5 49,1 54,8 59,3 62,5 61,3 
I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets frembrud? 72,7 77,5 83,0 83,3 86,9 87,1 
I hvilken grad har du tillid til, at politiet vil hjælpe dig, hvis du har brug for det? 49,3 48,5 49,9 49,4 52,9 50,7 
I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem i dit nærområde? 9,2 7,9 7,3 8,3 7,2 5,6 
Mænd       
I hvilken grad føler du dig værdsat og anerkendt af andre i din hverdag? 62,4 64,4 67,7 69,2 70,2 68,5 
I hvilken grad føler du, at du har mulighed for at styre dit liv i den retning,  
du selv ønsker? 56,4 57,5 62,1 66,5 70,5 74,2 
I hvilken grad mener du, at folk generelt er til at stole på? 43,4 47,5 53,4 58,9 62,6 60,1 
I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets frembrud? 80,0 83,5 87,9 86,6 89,8 87,2 
I hvilken grad har du tillid til, at politiet vil hjælpe dig, hvis du har brug for det? 46,7 46,4 47,2 48,5 53,0 51,2 
I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem i dit nærområde? 8,5 7,4 7,6 8,0 7,0 5,8 
Kvinder       
I hvilken grad føler du dig værdsat og anerkendt af andre i din hverdag? 64,0 66,3 68,1 70,3 75,9 85,5 
I hvilken grad føler du, at du har mulighed for at styre dit liv i den retning,  
du selv ønsker? 56,2 57,0 58,9 64,8 67,9 68,9 
I hvilken grad mener du, at folk generelt er til at stole på? 45,6 51,0 57,2 60,9 61,7 68,1 
I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets frembrud? 65,3 70,4 74,1 71,9 73,5 86,7 
I hvilken grad har du tillid til, at politiet vil hjælpe dig, hvis du har brug for det? 51,8 51,1 54,8 52,4 52,7 47,7 
I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem i dit nærområde? 9,9 8,5 6,8 9,3 8,1 3,9 

Anm: Scoren er: 0 meget lav grad til 10 meget høj grad. Scoren 8,9 eller 10 er en høj score. 
 

Spørgsmålet: ”I hvilken grad føler du dig værdsat og anerkendt af andre i din 
hverdag?” viser faktisk, at vi har en anerkendelseskultur i Danmark. Langt over 
halvdelen af den voksne danske befolkning føler sig anerkendt i stor grad. Alligevel 
kan man se, at anerkendelsesgraden stiger med stigende indkomster. Mens mere 
end 63 pct. af personer med en indkomst på mellem 100 og 200.000 kr. føler sig 
relativt meget anerkendt, er andelen for dem som har indkomster på over 600.000 
kr. relativt meget anerkendt for 71 pct. vedkommende. Kvinderne føler sig gennem-
gående lidt mere anerkendt end mændene. Men for begge grupper stiger følelsen af 
anerkendelse med indkomsterne. 
 
Spørgsmålet: ”I hvilken grad føler du, at du har mulighed for at styre dit liv i den 
retning, du selv ønsker?” viser, at sammenhængen til indkomstniveauet er ret tyde-
ligt. Mens 56 pct., af gruppen mellem 100.000 kr. og 200.000 kr. angiver en høj 
grad af anerkendelse, er procenten for højindkomstgruppen oppe på 73 pct. Man 
kan også konstatere, at mændene giver en lidt højere score end kvinderne til dette 
spørgsmål. 
 
Spørgsmålet: ”I hvilken grad mener du, at folk er til at stole på?” ser ud til i svag 
grad at være påvirket af indkomstniveauet. Fra 100.000 kr. til 600.000 kr. stiger 
andelsgraden af følelsen af høj tillid til andre fra 45 pct. til 61 pct. Kvinderne udvi-
ser større tillid end mændene, når det handler om at stole på andre.   
 
Spørgsmålet: ”I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets 
frembrud?” er i høj grad præget af indkomstforskellene. Men det viser nok lige så 
meget,  at de bor i forskellige boligområder. Der er også betydelige kønsforskelle i 
opfattelserne af trygheden. For indkomstgrupper under 600.000 kr. er kvinderne 
langt de mest utrygge. Men helt generelt må man sige, at den danske befolkning alt 
i alt, i et internationalt perspektiv, føler sig relativt trygge efter mørkets frembrud.  
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Spørgsmålet: ”I hvilken grad har du tillid til, at politiet vil hjælpe dig, hvis du har 
brug for det?” viser ingen nævneværdige udsving inden for de forskellige ind-
komstintervaller. Taget den statistiske usikkerhed i betragtning påvirker ind-
komstniveauet ikke folks tillid til politiet. Den er stort set den samme uafhængig af 
folks indkomster. 
 
Spørgsmålet: ”I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem i 
dit nærområde?” viser tydeligt, at folk med forskellige indkomster ikke bor i de 
samme områder. Lavindkomstgrupperne oplever i større grad end højindkomst-
grupperne, at hærværk og kriminalitet er et problem i deres nærområde. Helt gene-
relt må man sige, at kvinderne føler sig langt mere utrygge ved hærværk og krimi-
nalitet end mændene. 

Socioøkonomisk baggrund og livskvalitet 

Man ved fra en række danske og internationale undersøgelser, at der er en sam-
menhæng mellem en persons socioøkonomiske position og risikoen for at få for-
skellige uhelbredelige sygdomme. Man ved også, at en persons socioøkonomiske 
status spiller en ikke uvæsentlig rolle for personens restlevetid. 
 
Mere usikkert forholder det sig med sammenhængen mellem folks oplevelse af 
deres egen livskvalitet og personens socialøkonomiske position.  
 
Det er bl.a. det, som Danmarks Statistiks store livskvalitetsundersøgelse har sat sig 
for at belyse. 
 
Danmarks Statistiks har i denne undersøgelse af et repræsentativt udsnit af den 
voksne danske befolkning på 42.500 borgere, valgt at undersøge sammenhængen 
mellem folks socioøkonomiske position og en lang række livskvalitetsfaktorer. 
 
En langt mere detaljeret, og delvist kommuneopdelt, fordeling af undersøgelsens 
svarmuligheder kan findes i Statistikbanken under Livskvalitetsindikatorer. 

Socioøkonomisk status og tilfredshed  

Befolkningens socioøkonomiske status angiver den vigtigste tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Arbejdsstyrken er opdelt i selvstændige, medarbejdende ægtefæl-
ler, lønmodtagere og arbejdsløse. Befolkningen uden for arbejdsstyrken er opdelt 
efter den potentielle tilknytning til arbejdsmarkedet. Her består grupperne af per-
soner, der er midlertidigt uden for arbejdsstyrken (aktivering og orlov fra ledig-
hed), i tilbagetrækning fra arbejdsstyrken (efterløn og overgangsydelse), pensioni-
ster (modtagere af tjenestemandspension, alders- og førtidspensionister) og andre 
udenfor arbejdsstyrken (kontanthjælpsmodtagere, uddannelsessøgende, børn og 
øvrige uden for arbejdsstyrken). 
 
I denne undersøgelse er det imidlertid blevet valgt at slå en del af de socioøkonomi-
ske grupper sammen. Det er sket af både af formidlingsmæssige grunde, men også 
for at formindske den statistiske usikkerhed.   
 
Danmarks Statistik ligger i denne undersøgelse naturligvis inde med både en mere 
detaljeret opdeling af de socioøkonomiske grupper og de bagvedliggende usikker-
hedsberegninger.  
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Tabel 3.24 Socioøkonomisk status og tilfredshed 

  

Selv-
stændige 

Lønmod-
tagere 

Uddan-
nelsessø-

gende 

Folke-
pensioni-

ster 

Andre 
personer 

    score   

Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden? Mænd og kvinder i alt 67,4 61,2 55,0 68,0 48,1 
 Mænd 71,7 62,2 55,6 70,7 46,5 
 Kvinder 58,2 60,0 54,4 66,1 49,5 

Alt i alt, hvor tilfreds forventer du at være med dit liv om 5 år? Mænd og kvinder i alt 81,6 82,9 85,4 58,9 67,3 
 Mænd 85,2 81,0 82,9 59,7 62,5 
 Kvinder 74,0 84,9 87,5 58,2 71,3 

Hvor tilfreds er du med din økonomiske situation? Mænd og kvinder i alt 57,5 51,9 25,6 63,3 34,8 
 Mænd 63,6 52,9 27,6 63,2 31,3 
 Kvinder 44,5 50,7 23,9 63,4 37,7 

Hvor tilfreds er du med dit familieliv? Mænd og kvinder i alt 71,4 69,7 64,4 79,3 63,8 
 Mænd 73,4 67,3 62,4 78,7 56,8 
 Kvinder 67,0 72,4 66,1 79,7 69,5 

Hvor tilfreds er du med dine sociale relationer? Mænd og kvinder i alt 69,1 60,2 62,5 68,4 52,9 
 Mænd 69,1 57,1 61,0 65,7 51,3 
 Kvinder 69,0 63,6 63,8 70,5 54,2 

Hvor tilfreds er du med din dagligdag? Mænd og kvinder i alt 61,3 54,0 44,9 72,5 47,1 
 Mænd 63,6 53,9 46,2 72,4 47,0 
 Kvinder 56,3 54,2 43,8 72,5 47,2 

Hvor tilfreds er du med mulighederne for fritidsaktiviteter der, hvor  Mænd og kvinder i alt 63,2 63,3 54,4 65,9 50,6 
du bor, f.eks. inden for sport og kultur? Mænd 63,7 61,5 54,7 65,7 47,2 

 Kvinder 62,0 65,2 54,1 66,1 53,3 
Hvor tilfreds er du med din boligsituation? Mænd og kvinder i alt 79,9 73,6 56,0 86,1 63,1 

 Mænd 79,9 72,6 57,2 85,1 60,8 
 Kvinder 80,0 74,8 55,0 87,0 65,0 

Anm: Scoren 0 er Slet ikke tilfreds og 10 er Fuldt ud tilfreds. Scoren 8,9 eller 10 er Andel af høj score 
 

Svarene på spørgsmålet: ”Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?” viser 
med stor tydelighed, at menneskers indplacering på arbejdsmarkedet, eller mangel 
på samme, i høj grad påvirker deres tilfredshed med livet. De mest tilfredse er fol-
kepensionisterne efter eget udsagn. Ikke mindre end 68 pct. af denne gruppe svarer 
meget positivt på spørgsmålet om tilfredshed med livet. De selvstændige ligger 
også højt på dette barometer. Her svarer 67 positivt på spørgsmålet. Til gengæld 
kan man også se, at Andre personer (se definition ovenfor), der bl.a. omfatter folk 
på sociale overførelser, er den gruppe, hvor mindre end halvdelen (48 pct.) svarer 
positivt på spørgsmålet. Blandt gruppen Andre personer er det især mændene, der 
ligger lavt i vurderingen af tilfredshed med livet. Det forholder sig kønsmæssigt 
anderledes for de andre socioøkonomiske grupper – her er det mændene, der er de 
mest positive.         
 
Til spørgsmålet: ”Alt i alt hvor tilfreds forventer du at være med dit liv om 5 år?” 
kan man se, at billedet vender. Nu er det pensionisterne, der jo er lidt oppe i årene, 
der signalerer den laveste grad af tilfredshed, når der skal skues 5 år frem i tiden. 
Kun 59 pct. af pensionisterne scorer højt dette spørgsmål. Dem med de største 
forventninger til fremtiden er ikke overraskende de uddannelsessøgende. Her har 
mere end 85 pct. af gruppen en tro på stor tilfredshed fem år frem i tiden. De selv-
stændige halter lidt efter lønmodtagerne i deres holdning til tilfredshed om 5 år. 
Her er det især de kvindelige selvstændige, der trækker ned i den høje score. 
 
Når man spørger: ”Hvor tilfreds er du med din økonomiske situation?” viser det 
sig, at folkepensionisterne er den gruppe, der har den største andel af positive be-
svarelser. Her svarer 63 pct. af gruppen positivt på spørgsmålet. Herefter følger de 
selvstændige (58 pct.) og lønmodtagerne (52 pct.). Dem, der er mest utilfredse 
med deres økonomiske situation, er de uddannelsessøgende, da kun 26 pct. af 
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gruppen svarer meget positivt på spørgsmålet. Gruppen Andre personer har place-
ret sig i en mellemposition på 35 pct. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med dit familieliv?” viser, at folkepensionisterne 
er den gruppe, hvor den største andel angiver at have en stor tilfredshed (79 pct.). 
Blandt de selvstændige er der også en stor andel af gruppen, der udviser stor til-
fredshed med deres familieliv (74 pct.). Andre personer er den gruppe, hvor færrest 
angiver en stor tilfredshed med familielivet (64 pct.). Helt generelt kan man se, at 
kvinderne, bortset fra de selvstændige, udtrykker højere tilfredshed med familieli-
vet end mændene. 
 
På spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med dine sociale relationer?” scorer de selv-
stændige den højeste andel af tilfredshed. Her angiver lidt over 69 pct. af gruppen, 
at de er godt tilfredse, dvs. svarer enten 8, 9 eller 10 på spørgsmålet. Andre perso-
ner har den mindste andel af godt tilfredse med næsten 53 pct. af gruppen. 
 
På spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med din dagligdag?” viser det sig, at den stør-
ste andel af godt tilfredse er folkepensionisterne. Ikke mindre end 72 pct. af pensi-
onisterne giver spørgsmålet en høj score. I bunden af tilfredse ligger de uddannel-
sessøgende, hvor kun 45 pct. af gruppen angiver, at de er godt tilfredse.  
 
På spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med mulighederne for fritidsaktiviteterne, der 
hvor du bor?” er det igen folkepensionisterne der topper med en andel på 66 pct., 
der angiver en høj grad af tilfredshed. Til gengæld angiver kun omkring halvdelen 
(51 pct.) af Andre personer en høj grad af tilfredshed med deres fritidsaktiviteter i 
deres nærområde.  
 
Spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med din boligsituation?” viser igen, at mange 
folkepensionister generelt ser positivt på deres boligsituation. Mere end 86 pct. af 
gruppen signalerer, at de er godt tilfredse med deres bolig. De kvindelige pensioni-
ster er derudover mere positive end de mandlige pensionister, når boligsituationen 
tages i betragtning. De personer, der ser mest kritisk på deres boligsituation, er de 
uddannelsessøgende. Kun lidt over halvdelen (56 pct.) af de uddannelsessøgende 
vurderer deres boligsituation som tilfredsstilende i høj grad. 

Socioøkonomisk status og meningsfuldhed 

Danmarks Statistiks livskvalitetsundersøgelse viser ret tydeligt, at graden af folks 
egenfølelse af meningsfuldhed ændres med folks socioøkonomiske position. 
 
Tabel 3.25 Socioøkonomisk status og meningsfuldhed 
 

 
Mænd og  

kvinder i alt 
Mænd Kvinder 

   score   

I hvilken grad føler du, at de ting, du foretager 
dig i dit liv, giver mening?    
Selvstændige 75,1 77,5 69,9 
Lønmodtagere 69,1 66,3 72,1 
Uddannelsessøgende 55,7 52,5 58,3 
Folkepensionister 72,1 71,9 72,3 
Andre personer 55,1 54,2 55,8 

Anm: Scoren 0 er Slet ingen mening og 10 er Fuld ud mening. Scoren 8,9 eller 10 er Andel af høj score 
 
Spørgsmålet: ”I hvilken grad føler du, at de ting, du foretager dig i dit liv, giver 
mening” giver størst positiv udslag for de selvstændige. To tredjedele af de selv-
stændige mener, at de ting, som de foretager sig, giver stor mening. Folkepensioni-
sterne svarer også for en stor dels vedkommende (72 pct.), at de har et fuldt ud 
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meningsfuldt liv. Til gengæld er det kun lidt over halvdelen (55 pct.) af Andre per-
soner, der tilkendegiver en høj score ved spørgsmålet om meningsfuldhed. Hvis 
man ser bort fra de selvstændige, er det kvinderne, der ser det mest meningsfulde i 
deres liv. 

Socioøkonomisk status og sindstilstand 

Bekymringer, stress og glæde er forhold, der påvirker de forskellige socioøkonomi-
ske grupper i forskelligt omfang.  

 
Tabel 3.26 Socioøkonomisk status og sindstilstand 

 
Selvstændige Lønmodtagere Uddannelses-

søgende 
Folkepensionister Andre personer 

   score   

I hvilken udstrækning følte du dig glad i går?      
Mænd og kvinder i alt 55,9 55,2 46,0 64,0 48,5 
Mænd 54,0 55,7 47,1 63,7 44,1 
Kvinder 60,0 54,6 45,1 64,2 52,2 
I hvilken udstrækning følte du dig bekymret i går?   
Mænd og kvinder i alt 8,2 9,5 14,4 10,4 15,5 
Mænd 7,3 7,4 12,3 8,3 14,4 
Kvinder 10,1 11,9 16,1 12,1 16,4 
I hvilken udstrækning følte du dig nedtrykt i går?   
Mænd og kvinder i alt 4,9 5,9 6,0 7,2 10,7 
Mænd 2,4 4,8 5,1 6,6 8,6 
Kvinder 10,3 7,2 6,7 7,7 12,4 

Anm: Scoren 0 er På intet tidspunkt og 10 er Hele tiden. Scoren 8,9 eller 10 er Andel af høj score 
 

På spørgsmålet: ”I hvilken udstrækning følte du dig glad i går?” giver 64 pct. af 
folkepensionisterne en høj score, mens det er væsentligt under halvdelen (46 pct.) 
af de uddannelsessøgende, der de i høj grad var glade i går. Andre personer er også 
relativt tilbageholdende med at give spørgsmålet en høj score (49 pct.). Selvstændi-
ge (56 pct.) og lønmodtagere (55 pct.) indtager en mellemposition i forhold til dette 
spørgsmål. 
 
Spørgsmålet: ”I hvilken udstrækning følte du dig bekymret i går?” viser, at andre 
personer er den socioøkonomiske gruppe, hvor flest mente (16 pct.), at de det me-
ste af tiden følte sig bekymret. De uddannelsessøgende fulgte lige efter, ved at 14 
pct. af gruppen udtrykte, at de i store dele af tiden følte sig bekymrede. De selv-
stændige er den gruppe, hvor færrest (8 pct.) følte sig bekymret det meste af tiden. 
 
Spørgsmålet: ”I hvilken grad følte du dig nedtrykt i går?”  
Der hvor færrest udtrykte bekymring det meste af tiden, var blandt de selvstændige 
(5 pct.) – især blandt mændene var stor bekymring en sjælden forekomst (2 pct.). 
Kvinderne er gennemgående noget mere bekymrede end mændene i alle socioøko-
nomiske grupper.  

Socioøkonomisk status og helbred  

Der findes en lang række objektive opgørelser over folks helbredstilstand. I en liv-
kvalitetsmåling er det dog væsentligt at spørge borgerne selv, hvordan de føler og 
oplever deres eget helbred.  
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Tabel 3.27 Socioøkonomisk status 

 
Mænd og  

kvinder i alt 
Mænd Kvinder 

   score   

Hvordan synes du dit helbred er alt i alt?    
Selvstændige 30,1 31,7 26,7 
Lønmodtagere 33,2 33,2 33,2 
Uddannelsessøgende 38,9 45,4 33,5 
Folkepensionister 25,4 27,3 24,0 
Andre personer 18,0 18,5 17,6 

Anm: Scoren er 1 Meget godt, 2 Godt, 3 Dårligt, 4 Meget dårlig. Høj andel er scoren 1.  
 
Svarene på spørgsmålet: ”Hvordan synes du dit helbred er alt i alt?” viser, at to 
grupper stikker ud. Det er Folkepensionister og Andre personer. Kun 18 pct. af 
Andre personer synes at deres helbred er meget godt. Det samme gælder for 25 pct. 
af Folkepensionisterne. Undersøgelsen viser dermed, at Andre personer har andre 
problemer end det eventuelt at få et arbejde at slås med. Det er også værd at be-
mærke, at kvinderne generelt vurderer deres helbred ringere end mændenes. 

Socioøkonomisk status og livsrestriktioner 

Folks oplevelse af livsrestriktioner hænger naturligt sammen med deres oplevelser 
af deres helbred. Dårligt helbred er med til at begrænse folks udfoldelsesmulighe-
der.   
 
Tabel 3.28 Socioøkonomisk status og livsrestriktioner 

 
Mænd og  

kvinder i alt 
Mænd Kvinder 

   score   

Er du på grund af dit helbred begrænset i dine daglige aktiviteter?   
Selvstændige 3,3 3,2 3,5 
Lønmodtagere 4,5 4,3 4,7 
Uddannelsessøgende 3,3 3,3 3,3 
Folkepensionister 13,6 11,1 15,4 
Andre personer 20,3 25,0 16,6 

Anm: Scoren er 1 Ja, meget begrænset, 2 Ja, lidt begrænset, 3 Nej slet ikke begrænset. Lav andel er scoren 1.  
 
Spørgsmålet: ”Er du på grund af dit helbred begrænset i dine daglige aktiviteter?” 
viser med stor tydelighed, at det er Andre personer, der i høj grad mener, at deres 
helbred begrænser dem i deres daglige aktiviteter (20 pct. svarer ’Ja, meget be-
grænset’). Dette er nok ikke så mærkeligt, da det er i denne gruppe, at mange men-
nesker har helbredsmæssige problemer. Det er også meget tydeligt, at det især er 
mændene (25 pct.), der i denne gruppe rapporterer at være meget begrænset af 
deres helbred i deres dagligdag. Mange pensionister (14 pct.) angiver, at de er me-
get begrænset i deres daglige aktiviteter pga. helbredet. Derimod er det en relativ 
lille gruppe af de selvstændige, lønmodtagerne og de uddannelsessøgende, der 
mener, at deres helbred begrænser deres dagligdagsaktiviteter. 

Socioøkonomisk status og dagligdag 

Dagligdagen er det helt centrale omdrejningspunkt for mange menneskers liv. 
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Tabel 3.29 Socioøkonomisk status og dagligdag 

  

Selv-
stæn-

dige 

Løn-
modta-

gere 

Uddan-
dan-

nelses-
søgen-

de 

Folke-
pensi-
onister 

Andre 
perso-

ner 

    score   

Hvor ofte føler du dig stresset? Mænd og kvinder i alt 12,2 10,7 12,2 3,2 14,5 
 Mænd 11,3 9,0 9,1 3,0 10,9 
 Kvinder 14,2 12,6 14,7 3,4 17,5 

Hvor ofte er du i kontakt med enten venner eller familiemedlemmer, som du ikke bor  Mænd og kvinder i alt 26,8 25,0 47,6 27,2 31,5 
sammen med? Mænd 26,2 20,9 46,1 21,7 27,7 
 Kvinder 28,1 29,6 49,0 31,4 34,5 
Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du har mest lyst til at være  Mænd og kvinder i alt 6,0 2,8 4,4 4,2 10,6 
sammen med andre? Mænd 7,1 3,1 4,6 4,0 11,6 

 Kvinder 3,8 2,4 4,3 4,4 9,8 
Hvor ofte laver du frivilligt arbejde, f.eks. ulønnet arbejde i en forening eller  Mænd og kvinder i alt 2,2 1,8 1,7 4,3 2,9 
en velgørende organisation? Mænd 1,7 1,8 2,7 4,9 2,9 

 Kvinder 3,2 1,7 0,8 3,9 2,9 
Hvor ofte deltager du i samfundsdebatten? Mænd og kvinder i alt 1,6 1,4 1,2 1,9 2,6 

 Mænd 1,6 1,7 1,4 2,4 2,9 
 Kvinder 1,6 0,9 1,1 1,5 2,4 

Hvor ofte dyrker du motion? Mænd og kvinder i alt 16,5 19,2 22,6 34,9 23,9 
 Mænd 15,4 17,0 24,7 38,8 22,9 
 Kvinder 18,7 21,6 20,8 31,9 24,7 

Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor? Mænd og kvinder i alt 7,5 5,9 6,9 3,7 12,4 
 Mænd 4,9 4,6 5,5 4,0 12,0 
 Kvinder 13,0 7,3 8,1 3,4 12,7 

Anm: Scoren 1. Aldrig, 2. Sjældnere, 3 Månedligt, 4 Ugentligt og 5 Dagligt. Scoren 5er Andel af høj score 
 

Spørgsmålet: ”Hvor ofte føler du dig stresset?” viser, at folkepensionisterne er den 
socioøkonomiske gruppe, der mest sjældent føler sig stresset. Til gengæld tilkende-
giver 15 pct. af Andre personer, at de dagligt føler sig stressede.    
 
På spørgsmålet: ”Hvor ofte er du i kontakt med enten venner eller familiemed-
lemmer, som du ikke bor sammen med?” svarer 48 pct. af de uddannelsessøgende, 
at de dagligt har kontakt med venner og familie. Det gælder for 32 pct. af Andre 
personer. Selvstændige, lønmodtagere og pensionister angiver daglig kontakt med 
venner og familie i lidt mindre omfang, nemlig henholdsvis 27, 25 og 27 pct. Der er 
på dette spørgsmål en klar kønsforskel. For alle socioøkonomiske grupper gælder 
det, at kvinderne har en større daglig kontakt med andre end for mændenes ved-
kommende.   
 
Spørgsmålet: ”Hvor ofte sker det, at du er alene selvom du har mest lyst til at være 
sammen med andre?” viser, at dette fænomen er særligt udtalt for Andre personer, 
da 11 pct. af gruppen siger, at de dagligt føler sig ensomme. Mænd er, bortset fra 
folkepensionisterne, dem der i mest udtalt grad siger, at de dagligt føler sig en-
somme. 
 
På spørgsmålet: ”Hvor ofte laver du frivilligt arbejde, f.eks. ulønnet arbejde i en 
forening eller en velgørende organisation?” kan man se at frivilligt arbejde langt 
fra er en daglig foreteelse. Når det alligevel sker, er det folkepensionisterne, der er i 
front (4 pct.) efterfulgt af Andre personer (3 pct.).  
 
Spørgsmålet: ”Hvor ofte deltager du i samfundsdebatten?” viser, at daglig delta-
gelse i samfundsdebatten ikke er særligt udbredt. Den socioøkonomiske gruppe, 
hvor flest alligevel deltager, er blandt Andre personer med 3 pct. af gruppen. Mænd 
deltager lidt mere end kvinderne. 
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Spørgsmålet: ”Hvor ofte dyrker du motion?” viser måske overraskende, at det er 
pensionisterne, der dyrker mest daglig motion. Det viser, at motion blandt pensio-
nisterne i høj grad er i institutionaliseret gennem den kommunale ældrepleje mm. 
Andre personer (24 pct.) og de uddannelsessøgende (23 pct.) angiver, at de dagligt 
dyrker motion. De selvstændige tilkendegiver, at de kun for 17 pct. vedkommende 
dagligt dyrker motion. 
 
På spørgsmålet: ”Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor?” 
svarer 12 pct. af Andre personer, at de er generet. De færreste folkepensionister (4 
pct.) er derimod gereneret af røg, støj og lugt.  

Socioøkonomisk status og sociale relationer 

Danmarks Statistiks livkvalitetsundersøgelse kan kun påvise en svag sammenhæng 
mellem socioøkonomisk status og sociale relationer. 
 
Tabel 3.30 Socioøkonomisk status og sociale relationer 

 
Mænd og  

kvinder i alt 
Mænd Kvinder 

   score   

Hvor ofte har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte?  
Selvstændige 57,4 57,3 57,7 
Lønmodtagere 53,7 51,9 55,8 
Uddannelsessøgende 62,3 57,9 66,0 
Folkepensionister 59,1 58,7 59,3 
Andre personer 47,6 47,4 47,7 

Anm: Scoren er 1 Altid, 2 For det meste, 3 Nogle gange, 4 Aldrig eller næsten aldrig. Scoren 1 er andel af lav score. 
 
På spørgsmålet: ”Hvor ofte har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller 
brug for støtte?” svarer 62 pct. af de uddannelsessøgende, at de altid har nogle at 
tale med, når de har problemer. Folkepensionisterne er også godt med, da 59 pct. af 
gruppen altid har nogen at snakke med, når der er problemer. For lønmodtagerne 
er det derimod kun 54 pct. af gruppen, der altid har en at tale med, når der opstår 
problemer. Det ser ud til, at kvinderne generelt har et bedre netværk af personer at 
snakke med end for mændenes vedkommende. 

Socioøkonomisk status og økonomi 

Oplevelsen af at ens økonomi ikke slår til, nedsætter mange menneskers oplevelse 
af deres livskvalitet. 
 
Ikke overraskende viser Danmarks Statistiks livskvalitetsundersøgelse, at proble-
mer med at få de økonomiske ender til at mødes i høj grad er påvirket af, hvilken 
socioøkonomisk position man indtager.  
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Tabel 3.31 Socioøkonomisk status og økonomi 

 
Selvstændige Lønmodtagere Uddannelses-

søgende 
Folkepensionister Andre personer 

   score   

Hvor svært er det for din husstand at få pengene til at slå til?    
Mænd og kvinder i alt 10,3 8,5 12,9 4,9 18,4 
Mænd 8,0 8,1 10,9 5,6 22,5 
Kvinder 15,3 9,0 14,6 4,3 15 
Hvor svært vil det være for din husstand at betale en pludselig uforudset udgift på 10.000 kr.? 
Mænd og kvinder i alt 13,4 23,5 44,3 17,5 42,5 
Mænd 7,4 20,1 42,1 17,0 38,1 
Kvinder 26,4 27,3 46,1 17,9 46,2 

Anm: Scoren 0 er Meget svært og 10 er Meget let; Scoren 0, 1, 2 og 3 er en lav andel 
 

På spørgsmålet: ”Hvor svært er det for din husstand at få pengene til at slå til?” er 
det især Andre personer, der svarer, at det er svært eller meget svært at få pengene 
til at slå til (18 pct.). Til gengæld ser man, at folkepensionisterne er den gruppe, der 
færrest gange siger, at de har meget svært ved at få pengene til at slå til (5 pct.).    
 
Svaret på spørgsmålet: ”Hvor svært vil det være for din husstand at betale en 
pludselig forudset udgift på 10.000 kr.?” viser, at det især er for de uddannelses-
søgende (44 pct.) og Andre personer (43 pct.), at en uforudset udgift vil volde pro-
blemer. Igen viser resultatet, at folkepensionisterne for de flestes vedkommende 
ikke ser en uforudset udgift som det helt store problem.  

Socioøkonomisk status og tillid  

Tillid til sig selv og andre mennesker er en væsentlig faktor, når livskvaliteten skal 
vurderes.  
 
Igen må man konstatere, at tillid til omgivelserne vokser med stigende indkomster.  

 
Tabel 3.32 Socioøkonomisk status og tillid 

 

Selv-
stændi-

ge 

Løn-
modta-

gere 

Uddan-
nelses-
søgen-

de 

Folke-
pensio-

nister 

Andre 
perso-

ner 

   score   

Mænd og kvinder i alt      
Hvor høj eller lav tillid har du til politikerne i Folketinget? 8,6 6,4 7,5 7,9 4,6 
Hvor høj eller lav tillid har du til lokalpolitikerne i din kommune? 10,4 8,3 10,6 14,9 8,9 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den bedst mulige behandling fra det offentlige, hvis du bliver 
alvorligt syg? 29,6 31,0 40,5 53,5 36,5 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den nødvendige hjælp og service fra din kommune, når du har 
brug for det? 18,7 17,4 21,7 37,6 21,7 
Mænd      
Hvor høj eller lav tillid har du til politikerne i Folketinget? 9,0 7,8 9,2 9,0 6,1 
Hvor høj eller lav tillid har du til lokalpolitikerne i din kommune? 13,3 9,4 11,6 15,9 9,7 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den bedst mulige behandling fra det offentlige, hvis du bliver 
alvorligt syg? 29,8 32,1 46,9 55,5 39,1 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den nødvendige hjælp og service fra din kommune, når du har 
brug for det? 19,7 16,9 24,8 36,0 21,6 
Kvinder      
Hvor høj eller lav tillid har du til politikerne i Folketinget? 7,7 4,9 6,1 7,2 3,4 
Hvor høj eller lav tillid har du til lokalpolitikerne i din kommune? 4,4 7,2 9,7 14,1 8,2 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den bedst mulige behandling fra det offentlige, hvis du bliver 
alvorligt syg? 29,2 29,8 35,2 52,0 34,4 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den nødvendige hjælp og service fra din kommune, når du har 
brug for det? 16,4 18,0 19,1 38,9 21,8 

Anm: Scoren 0 er Meget lav tillid og 10 er Meget høj tillid; Scoren 8,9 eller 10 er Andel af høj score 
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Svarene på spørgsmålet: ”Hvor høj eller lav tillid har du til politikerne i Folketin-
get?” vidner om, at folk generelt ikke har den helt store tillid til vores folketingspo-
litikere. I bunden af topscore til folketingspolitikerne kommer fra Andre personer. 
Her svarer kun 5 pct. af gruppen, at de har høj eller meget høj tillid. Selvstændige 
(9 pct.) og folkepensionister (8 pct.) er dem, der trods alt giver folketingspolitiker-
ne mest anerkendelse.   
 
Svarene på spørgsmålet: ”Hvor stor eller lille tillid har du til lokalpolitikerne?” er 
kun lidt bedre end for folketingspolitikerne. Her siger 15 pct. af folkepensionister-
ne, at de har høj eller meget høj tillid til de lokale politikere. Bunden indtages af 
lønmodtagerne, hvor kun 8 pct. af gruppen giver lokalpolitikerne en høj score.   
 
Spørgsmålet: ”Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den bedst mulige 
behandling fra det offentlige, hvis du bliver alvorlig syg?” vidner om, at rigtig 
mange mennesker har en høj tillid til, at de kan blive behandlet af det offentlige, 
hvis man bliver alvorlig syg.  Dem, som tror mest på en offentlig behandling, er 
folkepensionisterne (54 pct.) og de uddannelsessøgende (41 pct.). Den socioøko-
nomiske gruppe, som har mindst tillid til, at det offentlige træder til ved alvorlig 
sygdom, er de selvstændige. Her angiver kun 30 pct. af de adspurgte en høj score 
på spørgsmålet. Kvinderne er gennemgående mere kritiske end mændene, når det 
handler om, at det offentlige træder til ved alvorlig sygdom. 
 
Svarene på spørgsmålet: ”Hvor høj eller lav tillid har du til at få den nødvendige 
hjælp og service fra din kommune, når du har brug for det?” viser, at det kniber 
for folk at have den helt store tillid til, at kommunerne kan levere den nødvendige 
service, når der er brug for det. Alligevel giver 40 pct. af pensionisterne en høj score 
på dette spørgsmål. De personer, der er mest kritiske, er de selvstændige. Her er 
det kun 16 pct., der angiver en høj score. 

Socioøkonomisk status, tryghed og anerkendelse  

Danmarks Statistiks livskvalitetsundersøgelse viser, at graden af anerkendelse og 
tryghed i det danske samfund varierer med den socioøkonomiske status. 
 
Svaret på spørgsmålet: ”I hvilken grad føler du dig værdsat og anerkendt af andre 
i din hverdag?” giver høj score for folkepensionister og selvstændige (begge 72 
pct.), mens det kniber lidt mere for Andre personer (51 pct.) og uddannelsessøgen-
de (55 pct.) at opnå at blive værdsat og anerkendt. Det ser også ud til, at mænd 
generelt – i egen optik - har sværere ved at føle sig meget anerkendt end for kvin-
dernes vedkommende.   
 
Spørgsmålet: ”I hvilken grad føler du, at du har mulighed for at styre dit liv i den 
retning, du selv ønsker?” viser, at en ret stor andel af de selvstændige (68 pct.) 
føler, at de har mulighed for at styre deres eget liv i en ønsket retning. Den gruppe, 
hvor færrest angiver, at de i høj grad kan styre deres eget liv, er blandt Andre per-
soner. Her svarer kun 49 pct., at de i høj eller meget høj grad kan styre deres eget 
liv.     
 
På spørgsmålet: ”I hvilken grad mener du, at folk er til at stole på?” angiver 49 pct. 
af folkepensionister og lønmodtagere, at folk er til at stole på. Lidt mindre tillids-
fuld er de selvstændige med 46 pct. og uddannelsessøgende med 37 pct. Dem, der 
her giver færrest positive svar, er Andre personer med 34 pct. Kvinderne er gen-
nemgående langt mere tillidsfulde end mændene på dette spørgsmål.   
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Tabel 3.33 Socioøkonomisk status, tryghed og anerkendelse 

 

Selv-
stændige 

Lønmod-
tagere 

Uddan-
nelses-

søgende 

Folke-
pensioni-

ster 

Andre 
personer 

   score   

Mænd og kvinder i alt      
I hvilken grad føler du dig værdsat og anerkendt af andre i din hverdag? 71,9 62,4 54,6 72,2 51,1 
I hvilken grad føler du, at du har mulighed for at styre dit liv i den retning, du selv ønsker? 68,4 54,5 57,8 65,3 49,4 
I hvilken grad mener du, at folk generelt er til at stole på? 46,0 46,6 37,2 47,1 33,8 
I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets frembrud? 86,6 74,6 63,8 71,8 63,6 
I hvilken grad har du tillid til, at politiet vil hjælpe dig, hvis du har brug for det? 49,7 47,9 53,0 56,4 44,8 
I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem i dit nærområde? 7,5 8,0 7,0 11,9 11,6 
Mænd      
I hvilken grad føler du dig værdsat og anerkendt af andre i din hverdag? 69,8 62,0 55,1 70,6 48,4 
I hvilken grad føler du, at du har mulighed for at styre dit liv i den retning, du selv ønsker? 70,0 54,5 61,4 65,5 47,7 
I hvilken grad mener du, at folk generelt er til at stole på? 45,7 45,7 36,3 43,1 31,2 
I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets frembrud? 91,5 81,4 78,5 79,3 69,4 
I hvilken grad har du tillid til, at politiet vil hjælpe dig, hvis du har brug for det? 47,1 45,8 53,9 53,5 39,3 
I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem i dit nærområde? 7,1 7,3 6,7 11,1 11,0 
Kvinder      
I hvilken grad føler du dig værdsat og anerkendt af andre i din hverdag? 76,3 62,9 54,2 73,5 53,3 
I hvilken grad føler du, at du har mulighed for at styre dit liv i den retning, du selv ønsker? 65,0 54,5 54,7 65,2 50,9 
I hvilken grad mener du, at folk generelt er til at stole på? 46,7 47,7 37,9 50,3 35,9 
I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets frembrud? 75,8 67,0 51,3 66,1 58,9 
I hvilken grad har du tillid til, at politiet vil hjælpe dig, hvis du har brug for det? 55,1 50,2 52,3 58,6 49,4 
I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem i dit nærområde? 8,2 8,7 7,2 12,5 12,1 

Anm: Scoren 0 er Meget lav grad og 10 er Meget høj grad; Scoren 8,9 eller 10 er Andel af høj score 
 

Spørgsmålet: ”I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets 
frembrud?” viser, at folk generelt føler sig trygge i høj eller i meget høj grad efter 
mørkets frembrud. Den persongruppe, der føler sig mest trygge, er de selvstændi-
ge. Her angiver 92 pct. at gruppen, at de føler sig trygge i høj eller meget høj grad 
efter mørkets frembud. Noget anderledes forholder set sig med Andre personer. 
Her er det kun 64 pct., der giver spørgsmålet en høj score. Det er også meget tyde-
ligt at se, at kvinderne i langt mindre grad end mændene føler sig trygge efter mør-
kets frembrud. 
 
Spørgsmålet: ”I hvilken grad har du tillid til, at politiet vil hjælpe dig, hvis du har 
brug for det?” demonstrerer, at det er gruppen af folkepensionister, der har mest 
tillid til politiet: 57 pct. af denne gruppe giver politiet en høj score. I den anden 
ende af skalaen ligger Andre personer med en andel af høj score på 45 pct.   
 
Spørgsmålet: ”I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem i 
dit nærområde?” indikerer, at kriminalitets og hærværk af befolkningen som hel-
hed ikke opleves eller føles som det mest samfundspressende problem lokalt set. 
Folkepensionisterne og Andre personer synes i størst omfang, at hærværk og kri-
minalitet er et problem i nærområdet. 12 pct. af grupperne angiver i høj eller meget 
høj grad, at det udgør et problem. Blandt de uddannelsessøgende er det kun 7 pct., 
der angiver, at kriminalitet og hærværk i høj eller meget høj grad udgør et problem. 
Det er også meget markant at se, at flere kvinder ser hærværk og kriminalitet som 
et problem end for mændenes vedkommende.    

Uddannelse og livskvalitet 

Uddannelse åbner muligheder for folk og er af stor betydning for arbejdsmarkeds-
tilknytning og dermed også for indkomstforhold. Uddannelse er desuden med til at 
give personligt selvværd, sociale relationer og anerkendelse fra andre, hvilket alt 
sammen har indflydelse på en persons livskvalitet. Dertil kommer, at uddannelse 
socialiserer mennesker ind i samfundets værdier og normer og danner grundlaget 
for at udvikle dem til selvstændige og demokratiske individer. Således har uddan-
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nelse betydning for folks mulighed for aktiv samfundsdeltagelse. For samfund som 
helhed er et højt uddannelsesniveau forbundet med høj økonomisk vækst, stærk 
sammenhængskraft og mindre kriminalitet (OECD 2011: 145).  

Uddannelse og tilfredshed  

Svarene på spørgsmålet: ”Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?” viser 
ret tydeligt, at uddannelse spiller en vis rolle for folks opfattelse af deres tilfredshed 
med livet. Personer med lange videregående uddannelser er den gruppe, der har 
den største andel af personer, der giver spørgsmålet om livskvalitet en rigtig høj 
score (63. pct.). Uddannelse i det hele taget giver en stor andel af høj score – fx 
erhvervsfaglige uddannelser 62 pct. og mellemlange videregående uddannelser 60 
pct.  Personer uden en uddannelse, dvs. en grundskoleuddannelse, har tilsynela-
dende også en høj andel af en høj score på 60 pct., men man skal være opmærksom 
på, at der findes rigtig mange folkepensionister i denne gruppe, og de har, som det 
fremgår af andre af denne undersøgelses analyser, generelt et positivt syn på deres 
tilfredshed med livet her og nu.  
 
Svarene på spørgsmålet: ”Alt i alt hvor tilfreds forventer du at være med dit liv om 
5 år?” viser, at uddannelse i sig selv skaber forventninger om en bedre fremtid. 
Bacheloruddannede, der ofte består af unge mennesker, er dem med den højeste 
andel af tilfredse og fuldt tilfredse personer (84 pct.). Ud over den naturlige ud-
dannelsesmæssige forventningsdannelse er gruppen også kendetegnet af mange 
unge personer, der traditionelt scorer højt på forventningerne til fremtiden. Al-
derseffekten skinner også tydelig igennem for personer, hvor højeste gennemførte 
uddannelse er grundskolen. Andelen af tilfredse og fuldt tilfredse personer er kun 
på 71 pct. I denne gruppe er der mange ældre pensionister, der traditionelt ikke 
scorer højt, når det drejer sig om et fremtidigt 5-års-perspektiv. 
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Tabel 3.34 Uddannelse og tilfredshed 

 

Grundskole Gymnasiale 
uddannelser 

Erhvervs-
faglige uddan-

nelser 

Korte videre-
gående uddan-

nelser  

Mellemlange 
videregående 
uddannelser  

Bachelor-
uddannelser  

Lange videre-
gående uddan-

nelser  

   andel med høj score   

Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?      
Mænd og kvinder i alt 59,5 54,3 61,7 57,4 60,1 55,8 63,2 
Mænd 59,6 54,8 62,2 58,1 64,0 59,4 65,4 
Kvinder 59,4 53,9 61,2 56,5 57,9 52,5 60,5 
Alt i alt, hvor tilfreds forventer du at være med dit liv om 5 år?      
Mænd og kvinder i alt 70,5 82,3 75,7 75,0 78,6 84,4 81,4 
Mænd 69,6 80,0 74,9 72,7 79,0 85,7 79,4 
Kvinder 71,4 84,4 76,8 77,6 78,3 83,1 83,8 
Hvor tilfreds er du med din økonomiske situation?      
Mænd og kvinder i alt 44,9 34,3 50,6 49,0 55,6 36,7 63,2 
Mænd 42,2 38,7 50,4 53,1 58,9 45,1 67,2 
Kvinder 47,5 30,3 50,9 44,3 53,6 29,1 58,2 
Hvor tilfreds er du med dit familieliv?      
Mænd og kvinder i alt 73,2 64,2 71,5 62,6 68,6 57,9 69,7 
Mænd 70,7 61,8 69,0 54,1 69,0 50,5 68,4 
Kvinder 75,5 66,4 74,6 72,3 68,3 64,6 71,4 
Hvor tilfreds er du med dine sociale relationer?      
Mænd og kvinder i alt 62,5 58,8 61,6 58,4 63,4 59,1 59,1 
Mænd 61,3 59,2 59,0 49,5 59,0 55,6 55,5 
Kvinder 63,6 58,4 64,8 68,5 65,9 62,3 63,6 
Hvor tilfreds er du med dit arbejde?      
Mænd og kvinder i alt 60,3 51,5 60,6 49,6 49,5 55,0 52,8 
Mænd 61,4 49,7 61,5 52,6 50,0 57,5 58,2 
Kvinder 58,7 53,5 59,3 45,5 49,3 51,2 46,3 
Hvor tilfreds er du med din transporttid til og fra arbejde?      
Mænd og kvinder i alt 69,8 67,8 71,9 68,3 70,7 63,8 63,5 
Mænd 66,5 64,5 70,6 65,1 68,1 62,5 65,3 
Kvinder 74,6 71,5 74,1 72,7 72,2 65,7 61,4 
Hvor tilfreds er du med omfanget af din fritid?      
Mænd og kvinder i alt 49,4 41,0 50,0 41,9 44,9 36,5 31,9 
Mænd 50,5 43,6 48,7 42,1 43,8 39,6 33,7 
Kvinder 47,8 38,7 52,1 41,6 45,4 33,7 29,8 
Hvor tilfreds er du med din dagligdag?      
Mænd og kvinder i alt 58,3 46,1 59,2 48,7 54,8 48,2 52,2 
Mænd 56,6 44,2 58,0 46,9 59,9 46,7 55,2 
Kvinder 59,8 48,0 60,7 50,8 52,0 49,5 48,5 
Hvor tilfreds er du med mulighederne for fritidsaktiviteter der, hvor du bor, f.eks. inden for sport og kultur?   
Mænd og kvinder i alt 54,6 60,7 62,4 61,7 67,3 63,6 69,9 
Mænd 51,5 61,8 61,5 58,2 67,4 57,8 68,8 
Kvinder 57,5 59,7 63,5 65,5 67,2 68,8 71,4 
Hvor tilfreds er du med din boligsituation?      
Mænd og kvinder i alt 73,0 59,6 75,9 64,6 78,7 61,5 75,4 
Mænd 70,1 58,0 74,4 65,6 81,5 61,4 77,3 
Kvinder 75,7 61,0 77,6 63,6 77,1 61,5 72,9 

Anm: Scoren er: 0 slet ikke tilfreds til 10 fuldt ud tilfreds. Scoren 8,9 eller 10 er en høj score. 
 

Når man spørger: ”Hvor tilfreds er du med din økonomiske situation?” ses der en 
tydelig sammenhæng mellem uddannelse og indkomstniveau. 63 pct. af alle med 
lange videregående uddannelse angiver de er tilfredse eller fuldt tilfredse med de-
res økonomiske situation. Modsat forholder det sig for personer, der ikke har fået 
en erhvervskompetencegivende uddannelse.  Kun 34 pct. af dem der kun har fået 
en gymnasial uddannelse kan erklære sig tilfredse eller fuldt ud tilfredse med deres 
økonomiske situation. Personer med kun en Grundskoleuddannelse ligger faktisk 
lidt højere med en andel på 45 pct. tilfredse og fuldt ud tilfredse. Dette skyldes helt 
givet, at der i denne gruppe er et stort antal folkepensionister, der generelt er ret 
tilfredse med deres økonomiske situation. 
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Spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med dit familieliv?”  ser faktisk ud til at være 
rimelig upåvirket af ens uddannelsesmæssige baggrund. Udsvingene i andele til-
fredse og fuldt ud tilfredse varierer ikke meget hen over uddannelsesstigen. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med dine sociale relationer?” ser heller ikke ud 
til i udtalt grad, at være påvirket af ens uddannelsesmæssige baggrund.  
 
Spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med dit arbejde?” udviser kun mindre variatio-
ner i forhold til uddannelsesbaggrund. Dette kan skyldes, at ens forventningsdan-
nelse omkring ens arbejdssituation i høj grad påvirkes af ens uddannelse. Man 
tilpasser sig så at sige sin tilfredshed med ens arbejdssituation med den baggrund i 
uddannelse man stiller med. Den gruppe hvor man ser den største andel af tilfreds-
hed er blandt dem med en erhvervsfaglig uddannelse (61 pct.). Den gruppe med 
den laveste andel, der signalerer tilfredshed eller fuldt ud tilfredshed, er blandt 
personer med korte og mellemlange videregående uddannelser (50 pct.). 
 
På spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med din transporttid til og fra arbejde?” kan 
man se, at den største andel af tilfredse er personer, der har en erhvervsfaglig ud-
dannelse (72 pct.) som højst fuldførte uddannelse. Det matcher meget godt det 
forhold, at mange håndværkere, der er i denne gruppe, har lange køretider som en 
grundbetingelse for at kunne udføre deres håndværk. De grupper med den mindste 
andel af tilfredshed med deres transporttid er personer med en længerevarende 
uddannelse (64 pct.).  
 
På spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med omfanget af din fritid?” er det tydeligt at 
se, at de lange uddannelser gør, at fritiden betragtes som et knapt gode. Kun 32 pct. 
af de personer der har en lang videregående uddannelse er tilfredse eller fuldt til-
fredse med deres fritid. I den anden ende af skalaen, med 50 pct. ligger personer, 
der har afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse. 
 
På spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med din dagligdag?” viser et noget flimmer-
ende billede uden at uddannelsesbaggrunden giver tydelige spor. Personer med en 
erhvervsfaglig uddannelse og uuddannede ser ud til at være de grupper, hvor den 
største andel tilkendegiver tilfredshed eller fuldt ud tilfredshed med deres daglig-
dag, henholdsvis 59 0g 58 pct. I den anden ende af uddannelsespyramiden ses det, 
at en andel på 52 pct. af de personer, der har en lang videregående uddannelse 
siger, at de et tilfredse eller fuldt ud tilfredse med deres dagligdag.  
 
På spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med mulighederne for fritidsaktiviteterne, 
der hvor du bor?” ses en noget tydeligere forbindelse med uddannelsesbaggrunden. 
Andelen af personer med en lang videregående uddannelse ser tilfreds eller fuldt 
ud tilfreds med for næsten 70 pct. af gruppen. Modsat personer alene med en 
grundskoleuddannelse. Her er det kun 55 pct. af gruppen, der tilkendegiver, at de 
er tilfredse eller fuldt ud tilfredse med deres fritidsmuligheder.   
 
Spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er du med din boligsituation?” viser klare tendenser 
til, at uddannelsesbaggrund påvirker svarende. Personer med en mellemlang vide-
regående uddannelse og en lang videregående uddannelse er de grupper med den 
største andel af tilfredse og fuldt ud tilfredse på hhv. 79 pct. og 75 pct. Personer der 
alene har afsluttet deres uddannelse i gymnasiet, er nede på en andel på 60 pct. 
Den relativ højere andel for personer uden uddannelse (grundskolen) skyldes, at 
rigtig mange folkepensionister befinder sig i denne gruppe, og at de er for de flestes 
vedkommende generelt er ret tilfredse med deres boligsituation.  
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Uddannelse og meningsfuldhed 
Tabel 3.35 Uddannelse og meningsfuldhed 

 
Mænd og 

kvinder i alt 
Mænd Kvinder 

   andel med høj score   

I hvilken grad føler du, at de ting, du foretager dig i dit liv, giver mening?  
Grundskole 62,9 59,9 65,7 
Gymnasiale uddannelser 55,0 51,6 58,1 
Erhvervsfaglige uddannelser 69,3 68,6 70,1 
Korte videregående uddannelser 62,0 63,4 60,3 
Mellemlange videregående uddannelser 72,3 70,8 73,2 
Bacheloruddannelser 60,5 51,6 68,6 
Lange videregående uddannelser 72,5 72,3 72,8 

Anm: Scoren er: 0 slet ingen mening til 10 fuldt ud mening. Scoren 8,9 eller 10 er en høj score. 
 
Svarene på spørgsmålet: ”I hvilken grad føler du, at de ting, du foretager dig i dit 
liv, giver mening”, viser klare tendenser til, at uddannelsesbaggrund spiller en vis 
rolle i folks egen opfattelse af meningsfuldhed. De længerevarende uddannelser 
danne typisk baggrund for, at personer opfatter deres liv som meningsfuldt. Perso-
ner med lange videregående uddannelser har en andel på 73 pct. der siger, at det 
som de foretager sig i deres liv, giver rigtig god mening. Modsat forholder det sig 
for personer der alene har en gymnasial baggrund. Her er der kun en andel på 55 
pct., der tilkendegiver, at det som de foretager sig i deres liv, giver god mening.  

Uddannelse og sindstilstand 

Bekymringer, stress og glæde er forhold der påvirker de forskellige uddannelses-
grupper i forskelligt omfang.  

 
Tabel 3.36 Uddannelse og sindstilstand 

 

Grundskole Gymnasiale 
uddannelser 

Erhvervsfaglige 
uddannelser 

Korte videre-
gående uddan-

nelser  

Mellemlange 
videregående 
uddannelser  

Bachelor-
uddannelser  

Lange videre-
gående uddan-

nelser  

   andel med høj score   

I hvilken udstrækning følte du dig glad i går?      
Mænd og kvinder i alt 55,7 44,7 57,0 54,5 55,1 54,3 51,6 
Mænd 55,8 43,7 56,6 53,0 54,9 56,1 51,0 
Kvinder 55,6 45,6 57,4 56,3 55,2 52,7 52,3 
I hvilken udstrækning følte du dig bekymret i går?      
Mænd og kvinder i alt 14,2 11,2 11,0 11,5 9,1 11,4 7,8 
Mænd 11,9 9,0 8,9 10,8 6,3 9,9 7,1 
Kvinder 16,3 13,2 13,5 12,2 10,6 12,8 8,7 
I hvilken udstrækning følte du dig nedtrykt i går?      
Mænd og kvinder i alt 9,0 5,7 7,1 8,2 5,5 4,9 4,7 
Mænd 7,2 6,2 5,5 5,8 4,5 4,0 5,4 
Kvinder 10,5 5,2 9,o 11,0 6,0 5,8 3,9 

Anm: Scoren er: 0 på intet tidspunkt til 10 hele tiden. Scoren 8,9 eller 10 er en høj score 
 

På spørgsmålet: ”I hvilken udstrækning følte du dig glad i går?” svarer 57 pct. af de 
personer der har en erhvervsfaglig uddannelse, at de det meste af tiden følte sig 
glade. Kun 45 pct. af de personer, der udelukkende har en gymnasial uddannelse 
kan tilslutte sig dette udsagn.  
 
Spørgsmålet: ”I hvilken udstrækning følte du dig bekymret i går?” viser, at den 
største andel af meget bekymrede personer findes blandt de personer, der alene har 
grundskole som den højest gennemførte uddannelse.  
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Spørgsmålet: ”I hvilken grad følte du dig nedtrykt i går?” er mest udbredt blandt 
personer med en grundskoleuddannelse (9 pct.), og mindst blandt personer med en 
længere videregående uddannelse (5 pct.).  

Uddannelse og helbred  

Der findes en lang række objektive opgørelser over folks helbredstilstand. Hvordan 
folks egen oplevelse af deres eget helbred er fordelt på uddannelsesbaggrund, er 
væsentlig til forståelsen af folks generelle oplevelse af deres livskvalitet.  
 
Tabel 3.37 Uddannelse og helbred 

 
Mænd og 

kvinder i alt 
Mænd Kvinder 

   andel med høj score   

Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? 29,5 31,1 28,0 
Grundskole 25,5 29,1 22,2 
Gymnasiale uddannelser 35,0 39,8 30,6 
Erhvervsfaglige uddannelser 27,8 28,8 26,5 
Korte videregående uddannelser 29,0 30,5 27,3 
Mellemlange videregående uddannelser 33,6 31,4 34,7 
Bacheloruddannelser 41,4 46,7 36,5 
Lange videregående uddannelser 36,6 33,0 41,3 

Anm: Scoren er: 1 meget godt, 2 godt, 3 dårligt og 4 meget dårlig. Scoren 1 er en høj score.  
 
Svaret på spørgsmålet: ”Hvordan synes du dit helbred er alt i alt?” angiver, at an-
delen af bachelorer der siger, at deres helbred er meget godt, er på 41 pct. (typisk 
unge mennesker), mens andelen blandt personer alene med en grundskoleuddan-
nelse er på 26 pct. (en gruppe med mange pensionister).     

Uddannelse og livsrestriktioner 

Folks oplevelse af livsrestriktioner hænger meget sammen med deres egen opfattel-
se af deres helbredstilstand. Dårligt helbred er med til at begrænse folks udfoldel-
sesmuligheder.   
 
Tabel 3.38 Uddannelse og livsrestriktioner 

 
Mænd og 

kvinder i alt 
Mænd Kvinder 

   andel med lav score   

Er du på grund af dit helbred begrænset i dine daglige aktiviteter?    
Grundskole 14,0 12,7 15,1 
Gymnasiale uddannelser 4,2 4,6 3,8 
Erhvervsfaglige uddannelser 9,3 8,7 10 
Korte videregående uddannelser 7,2 7,7 6,6 
Mellemlange videregående uddannelser 7,7 4,7 9,4 
Bacheloruddannelser 1,8 0,8 2,7 
Lange videregående uddannelser 4,1 4,5 3,7 

Anm: Scoren er: 1 ja, meget begrænset, 2 ja, lidt begrænset og 3 nej slet ikke begrænset. Scoren 1 er en lav score.  
 
Spørgsmålet: ”Er du på grund af dit helbred begrænset i dine daglige aktiviteter?” 
viser at uddannelsesbaggrund påvirker karakteren af svarene. De personer der føler 
sig mest begrænset af deres helbred er personer alene med en grundskolebaggrund 
(14 pct.). Her skal man dog være opmærksom på, at det er i denne gruppe, at de 
fleste folkepensionister befinder sig i. Begrænsninger på grund af helbred ser ud til 
at falde med stigende uddannelsesniveau. Det ekstraordinære lave niveau for ba-
cheloreuddannede personer (2 pct.) skyldes i høj grad, at der her er tale om relativt 
unge mennesker.   
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Uddannelse og dagligdag 

Dagligdagen er det helt centrale omdrejningspunkt for mange menneskers liv og 
opfattelse af deres samlede livskvalitet. 

 
Tabel 3.39 Uddannelse og dagligdag 

 

Grund-
skole 

Gymna-
siale 

uddan-
nelser 

Erhvervs-
faglige 
uddan-
nelser 

Korte 
videre-
gående 
uddan-
nelser  

Mellem-
lange 

videre-
gående 
uddan-
nelser  

Bachelor-
uddan-
nelser 

Lange 
videre-
gående 
uddan-
nelser  

   andel med høj score   

Mænd og kvinder i alt        
Hvor ofte føler du dig stresset? 10,8 12,9 9,6 9,9 9,0 9,8 10,1 
Hvor ofte er du i kontakt med enten venner eller familiemedlemmer,  
som du ikke bor sammen med? 33,6 38,1 25,7 23,5 25,6 31,6 22,0 
Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du har mest lyst til at  
være sammen med andre? 6,3 5,2 5,1 3,4 2,0 3,0 1,5 
Hvor ofte laver du frivilligt arbejde, f.eks. ulønnet arbejde  
i en forening eller en velgørende organisation? 2,5 2,0 2,4 1,5 2,5 3,6 2,7 
Hvor ofte deltager du i samfundsdebatten? 2,1 0,8 1,8 1,3 2,2 1,9 1,3 
Hvor ofte dyrker du motion? 26,7 22,0 22,5 21,3 23,6 15,5 19,5 
Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor? 9,2 5,9 6,5 5,2 7,7 6,3 3,7 
Mænd        
Hvor ofte føler du dig stresset? 10,2 8,0 8,0 9,2 6,7 6,8 8,1 
Hvor ofte er du i kontakt med enten venner eller familiemedlemmer, 
 som du ikke bor sammen med? 31,1 33,4 22,0 15,4 18,2 22,2 15,9 
Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du har mest lyst til at  
være sammen med andre? 6,3 5,4 5,7 1,8 1,7 1,0 0,9 
Hvor ofte laver du frivilligt arbejde, f.eks. ulønnet arbejde  
i en forening eller en velgørende organisation? 2,3 2,4 2,5 1,2 3,7 4,5 3,1 
Hvor ofte deltager du i samfundsdebatten? 2,8 1,1 2,1 0,6 3,4 2,2 1,6 
Hvor ofte dyrker du motion? 26,5 21,3 20,9 12,5 23,8 20,3 18,5 
Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor? 8,1 4,8 5,3 5,9 5,3 5,2 3,0 
Kvinder        
Hvor ofte føler du dig stresset? 11,3 17,5 11,5 10,7 10,3 12,5 12,7 
Hvor ofte er du i kontakt med enten venner eller familiemedlemmer,  
som du ikke bor sammen med? 35,9 42,5 30,3 32,5 29,8 40 29,8 
Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du har mest lyst til at  
være sammen med andre? 6,3 5,1 4,4 5,1 2,2 4,8 2,3 
Hvor ofte laver du frivilligt arbejde, f.eks. ulønnet arbejde  
i en forening eller en velgørende organisation? 2,6 1,7 2,4 1,8 1,8 2,9 2,2 
Hvor ofte deltager du i samfundsdebatten? 1,5 0,6 1,6 2,1 1,6 1,5 0,9 
Hvor ofte dyrker du motion? 26,9 22,6 24,4 31,3 23,5 11,2 20,7 
Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor? 10,1 6,9 7,9 4,3 9,0 7,3 4,7 

Anm: Scoren er 1 aldrig, 2 sjældnere, 3 månedligt, 4 ugentligt og 5 dagligt. Scoren 5 er en høj score. 
 

Spørgsmålet: ”Hvor ofte føler du dig stresset?” viser ingen tydelige sammenhænge 
med personernes højest udførte uddannelse. Daglig stress ser ud til at ramme ud-
dannelsesmæssigt bredt ca. 10-12 pct. af befolkningen.  
 
Spørgsmålet: ”Hvor ofte er du i kontakt med enten venner eller familiemedlem-
mer, som du ikke bor sammen med?” giver nogle svar, der kunne tyde på, at den 
daglige kontakt med venner og familie falder en smule med stigende uddannelses-
niveau. 
 
Spørgsmålet: ”Hvor ofte sker det, at du er alene selvom du har mest lyst til at være 
sammen med andre?” viser, at ingen eller lav uddannelse har en tendens til at øge 
oplevelsen af ensomhed. For personer alene med en grundskoleuddannelse siger 6 
pct. af gruppen, at de dagligt føler sig ensomme.  
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Spørgsmålet: ”Hvor ofte laver du frivilligt arbejde, f.eks. ulønnet arbejde i en for-
ening eller en velgørende organisation?” viser, at frivilligt arbejde på daglig basis 
stor set ikke forekommer.   
 
Spørgsmålet: ”Hvor ofte deltager du i samfundsdebatten?” viser ligeledes , at dag-
lig deltagelse i samfundsdebatten ikke er særligt udbredt. Den uddannelsesgruppe 
hvor relativt flest alligevel deltager, er blandt personer med en mellemlang videre-
gående uddannelse (2 pct.).  
 
Spørgsmålet: ”Hvor ofte dyrker du motion?” viser måske lidt overraskende, at det 
er personer alene med en grundskoleuddannelse der topper med 27 pct. Her skal 
man dog være opmærksom på, at i denne gruppe befinder sig rigtig mange folke-
pensionister, der i denne undersøgelse har vist sig, at være aktive motionister. Ses 
der på de andre uddannelsesgrupper er det personer med mellemlange videregå-
ende uddannelser, der topper med at 24 pct. af gruppen dyrker motion dagligt.   
 
På spørgsmålet: ”Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor?” 
svarer 9 pct. af personer med en grundskoleuddannelse, at de dagligt er generet. De 
færreste med lang videregående uddannelse (4 pct.) er derimod dagligt gereneret af 
røg, støj og lugt.  

Uddannelse og sociale relationer 

Danmarks Statistiks livkvalitetsundersøgelse kan kun vise en svag sammenhæng 
mellem uddannelsesbaggrund og sociale relationer 
 
Tabel 3.40 Uddannelse og sociale relationer 

 
Mænd og 

kvinder i alt 
Mænd Kvinder 

   andel med lav score   

Hvor ofte har du nogen at tale med,  
hvis du har problemer eller brug for støtte?    
Grundskole 55,8 56,4 55,3 
Gymnasiale uddannelser 61,1 59,1 63,0 
Erhvervsfaglige uddannelser 54,7 53,6 55,9 
Korte videregående uddannelser  45,6 40,5 51,4 
Mellemlange videregående uddannelser 53,7 50,9 55,3 
Bacheloruddannelser 58,9 51,4 65,7 
Lange videregående uddannelser 54,8 50,7 60,2 

Anm: Scoren er 1 altid, 2 for det meste, 3 nogle gange og 4 aldrig eller næsten aldrig. Scoren 1 er en lav score. 
 
På spørgsmålet: ”Hvor ofte har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller 
brug for støtte?” svarer 61 pct. af personer med en gymnasial uddannelse, at de 
altid har nogle at tale med, når de har problemer. For personer med en kortere 
videregående uddannelse er det kun 46 pct. af gruppen, der altid har en at tale 
med, når der opstår problemer.  

Uddannelse og økonomi 

Følelsen af at ens økonomi ikke slår til, nedsætter mange menneskers oplevelse af 
deres livskvalitet. 
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Tabel 3.41 Uddannelse og økonomi 

 

Grundskole  Gymnasiale 
uddannelser 

Erhvervsfaglige 
uddannelser 

 Korte videre-
gående uddan-

nelser 

Mellemlange 
videregående 
uddannelser 

Bachelorud-
dannelser 

Lange videre-
gående uddan-

nelser 

   andel med lav score   

Hvor svært er det for din husstand at få pengene til at slå til?    
Mænd og kvinder i alt 11,6 12,3 11,0 8,9 7,5 11,7 5,2 
Mænd 13,3 10,4 11,3 6,8 7,8 8,2 4,0 
Kvinder 10,1 13,9 10,7 11,4 7,3 14,9 6,7 
Hvor svært vil det være for din husstand at betale en pludselig uforudset udgift på 10.000 kr.?   
Mænd og kvinder i alt 33,3 41,6 24,9 24,3 21,7 37,7 10,3 
Mænd 31,3 36,7 23,4 18,9 14,8 31,7 7,3 
Kvinder 35,1 46,1 26,8 30,3 25,5 43,1 14,1 

Anm: Scoren er: 0 meget svært til 10 meget let. Scoren 0, 1, 2 eller 3 er en lav score. 
 

På spørgsmålet: ”Hvor svært er det for din husstand at få pengene til at slå til?” er 
der en tendens til, at med stigende uddannelse falder problemerne med at få pen-
gene til at slå til. Personer med grundskoleuddannelse eller alene med gymnasial 
baggrund svarer 12 pct. af gruppen, at det er svært eller meget svært at få pengene 
til at slå til.  
 
Svaret på spørgsmålet: ”Hvor svært vil det være for din husstand at betale en 
pludselig forudset udgift på 10.000 kr.?” viser den samme tendens som ovenstå-
ende spørgsmål, at det er dem med de højeste uddannelser, der bedst kan klare en 
pludselig opstået og uforudset udgift på 10.000 kr. Kun 10 pct. af de personer med 
en længere videregående uddannelse svarer, at de kan have svært ved at kunne 
klare en uforudset udgift på 10.000 kr. I den anden ende af skalaen ligger personer 
med en gymnasial- eller bacheloruddannelse. Sidstnævnte fordi de er relativ unge, 
og givetvis har haft få år på arbejdsmarkedet.  

Socioøkonomisk status og tillid  

Tillid til sig selv og andre mennesker er en væsentlig faktor, når livskvaliteten skal 
vurderes.  
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Tabel 3.42 Uddannelse og tillid 

 

Grund-
skole 

Gymna-
siale 

uddan-
nelser 

Erhvervs-
faglige 
uddan-
nelser 

Korte 
videre-
gående 
uddan-
nelser 

Mellem-
lange 

videre-
gående 
uddan-
nelser 

Bachelor-
uddan-
nelser 

Lange 
videre-
gående 
uddan-
nelser 

   andel med høj score   

Mænd og kvinder i alt        
Hvor høj eller lav tillid har du til politikerne i Folketinget? 5,9 6,4 5,5 6,3 7,0 7,0 11,6 
Hvor høj eller lav tillid har du til lokalpolitikerne i din kommune? 10,3 9,1 9,2 7,6 9,8 11,3 11,6 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den bedst mulige 
behandling fra det offentlige, hvis du bliver alvorligt syg? 41,8 35,4 35,6 31,5 34,9 33,1 36,5 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den nødvendige  
hjælp og service fra din kommune, når du har brug for det? 26,2 18,8 21,9 16,6 19,7 15,1 19,4 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få et (nyt) job,  
der passer til din uddannelse? 29,5 45,3 44,5 49,3 54,4 49,1 67,1 
Mænd        
Hvor høj eller lav tillid har du til politikerne i Folketinget? 6,9 7,1 6 8,7 9,8 9,6 14,4 
Hvor høj eller lav tillid har du til lokalpolitikerne i din kommune? 10,2 11,2 9,3 10,5 14,8 12,2 11,1 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den bedst mulige 
behandling fra det offentlige, hvis du bliver alvorligt syg? 43,6 38,3 34,9 34,5 38,7 36,1 36,3 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den nødvendige  
hjælp og service fra din kommune, når du har brug for det? 23,5 19,4 20,9 17,7 19,3 20,7 21,4 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få et (nyt) job,  
der passer til din uddannelse? 36,5 51,4 49,4 55,4 60,3 52,4 73,9 
Kvinder        
Hvor høj eller lav tillid har du til politikerne i Folketinget? 4,9 5,8 5 3,6 5,5 4,7 8,1 
Hvor høj eller lav tillid har du til lokalpolitikerne i din kommune? 10,4 7,2 9,1 4,3 7 10,5 12,3 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den bedst mulige 
behandling fra det offentlige, hvis du bliver alvorligt syg? 40,1 32,8 36,4 28,1 32,7 30,5 36,8 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den nødvendige  
hjælp og service fra din kommune, når du har brug for det? 28,7 18,2 23,2 15,5 19,9 10,2 16,8 
Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få et (nyt) job,  
der passer til din uddannelse? 20,3 39,6 37,3 42,1 51,2 46 59,3 

Anm: Scoren er: 0 meget lav tillid til 10 meget høj tillid. Scoren 8,9 eller 10 er en høj score. 
 

Svarene på spørgsmålet: ”Hvor høj eller lav tillid har du til politikerne i Folketin-
get?” indikerer tydeligt, at tilliden til folketingspolitikerne stiger med stigende ud-
dannelsesbaggrund. Personer med lange videregående uddannelser, er dem som 
udviser den største tillid til folketingspolitikerne (12 pct.), mens personer med en 
erhvervsfaglig uddannelse bag sig, er lidt mere tilbageholdende med at vise tillid 
eller meget høj tillid til folketingspolitikerne (6 pct.).   
 
Svarene på spørgsmålet: ”Hvor stor eller lille tillid har du til lokalpolitikerne?” er 
kun lidt bedre end for folketingspolitikerne, men tendensen er stort set den samme.   
 
Spørgsmålet: ”Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den bedst mulige 
behandling fra det offentlige, hvis du bliver alvorlig syg?” vidner om, at mange 
mennesker grundlæggende har en høj tillid til, at de kan blive behandlet af det of-
fentlige, hvis de bliver alvorligt syge.  Dem som tror mest på en offentlig behandling 
er de grundskoleuddannede (42 pct.).  
 
Svarene på spørgsmålet: ”Hvor høj eller lav tillid har du til at få den nødvendige 
hjælp og service fra din kommune, når du har brug for det?” viser, at dem med 
den højeste grad af stor tillid, findes blandt personer med en grundskoleuddannel-
se (26 pct.). Derimod kniber det lidt for bachelorerne at udvise den helt store tillid 
til kommunernes serviceniveau (15 pct.). 
 
Spørgsmålet: ”Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få et (nyt) job, der pas-
ser til din uddannelse?” viser relativt tydelig, at desto mere uddannelse folk tager, 
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desto større tillid har de selv til at de kan finde et nyt arbejde, der passer til deres 
uddannelseskompetencer. Mere end 67 pct. af gruppen af personer med en lang 
videregående uddannelse signalerer at de har tillid eller endog meget høj tillid til at 
kunne finde et relevant job, der matcher deres uddannelse. Det er kun tilfældet for 
30 pct. af de personer, der alene har en grundskoleuddannelse som bagage. 

Uddannelse, tryghed og anerkendelse  

Danmarks Statistiks livskvalitetsundersøgelse viser, at graden af anerkendelse og 
tryghed i det danske samfund varierer med den uddannelsesmæssige baggrund. 

 
Tabel 3.43 Uddannelse, tryghed og anerkendelse 

 

Grund-
skole 

Gymna-
siale 

uddan-
nelser 

Erhvervs-
faglige 
uddan-
nelser 

Korte 
videre-
gående 
uddan-
nelser 

Mellem-
lange 

videre-
gående 
uddan-
nelser 

Bache-
loruddan-

nelser 

Lange 
videre-
gående 
uddan-
nelser 

   andel med høj score   

Mænd og kvinder i alt        
I hvilken grad føler du dig værdsat og anerkendt af andre i din hverdag? 60,6 53,3 64,2 58,5 67,4 63,0 66,3 
I hvilken grad føler du, at du har mulighed for at styre dit liv i den retning,  
du selv ønsker? 57,4 51,1 57,3 52,7 56,2 60,1 57,5 
I hvilken grad mener du, at folk generelt er til at stole på? 34,5 42,0 40,0 48,8 56,9 52,9 63,2 
I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets frembrud? 66,5 65,1 72,6 71,8 79,6 80,5 81,0 
I hvilken grad har du tillid til, at politiet vil hjælpe dig, hvis du har brug for det? 48,2 52,3 46,4 45,7 53,2 55,6 55,8 
I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem  
i dit nærområde? 12,8 7,1 8,6 8,7 6,5 5,8 6,4 
Mænd        
I hvilken grad føler du dig værdsat og anerkendt af andre i din hverdag? 59,9 52,4 63,3 53,8 65,8 60,2 67,9 
I hvilken grad føler du, at du har mulighed for at styre dit liv i den retning, du 
selv ønsker? 56,5 46,9 56,8 56,9 59,4 68,2 60,9 
I hvilken grad mener du, at folk generelt er til at stole på? 32,1 44,2 38,8 47,8 56,4 57,5 61,8 
I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets frembrud? 75,4 78,7 80,2 76,7 88,8 88,7 83,9 
I hvilken grad har du tillid til, at politiet vil hjælpe dig, hvis du har brug for det? 46,7 52,7 44 43,8 47,8 52,2 54,3 
I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem i dit nærom-
råde? 11,5 6,3 7,6 9,3 5,7 7,6 7,5 
Kvinder        
I hvilken grad føler du dig værdsat og anerkendt af andre i din hverdag? 61,3 54 65,2 63,8 68,3 65,6 64,3 
I hvilken grad føler du, at du har mulighed for at styre dit liv i den retning, du 
selv ønsker? 58,1 55,1 57,8 48 54,4 52,8 53,2 
I hvilken grad mener du, at folk generelt er til at stole på? 36,6 39,8 41,4 49,8 57,1 48,7 65 
I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets frembrud? 58,4 52,4 63,3 66,3 74,4 73,2 77,2 
I hvilken grad har du tillid til, at politiet vil hjælpe dig, hvis du har brug for det? 49,6 51,9 49,3 47,9 56,3 58,7 57,7 
I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem i dit nærom-
råde? 14,0 7,9 9,8 7,9 7,0 4,2 4,9 

Anm: Scoren er: 0 i meget lav grad til 10 i meget høj grad. Scoren 8,9 eller 10 er en høj score 
 

Svaret på spørgsmålet: ”I hvilken grad føler du dig værdsat og anerkendt af andre 
i din hverdag?” har en svag tendens til at give en høj score med stigende uddannel-
sesgrad. Den relativt største gruppe der føler stor anerkendelse, er personer med en 
lang videregående uddannelse (66 pct.). Man ser dog at grundskoleniveauet også 
giver en relativ stor andel af høj score. Her må man forvente, at ”pensionist-
effekten” spiller ind. 
 
På spørgsmålet: ”I hvilken grad føler du, at du har mulighed for at styre dit liv i 
den retning, du selv ønsker?” kan der konstateres en lille uddannelseseffekt i ret-
ning af, at stigende uddannelse øger følelsen af at kunne styre sit eget liv.    
 
På spørgsmålet: ”I hvilken grad mener du, at folk er til at stole på?” angiver 35 pct. 
af de personer med en grundskoleuddannelse, at folk er til at stole på. Denne andel 
er oppe på 63 pct. for personer med en lang videregående uddannelse.  
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Spørgsmålet: ”I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets 
frembrud?” viser at folk helt generelt føler sig trygge i høj eller i meget høj grad 
efter mørkets frembrud. Igen må man konstatere, at folk med videregående ud-
dannelse er den persongruppe, der føler sig mest trygge efter mørkets frembrud (81 
pct.). 
 
Spørgsmålet: ”I hvilken grad har du tillid til, at politiet vil hjælpe dig, hvis du har 
brug for det?” demonstrerer, at det igen er gruppen med de højeste uddannelser, 
der har mest tillid til politiet.   
 
Spørgsmålet: ”I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem i 
dit nærområde?” indikerer, at kriminalitets og hærværk af befolkningen som hel-
hed ikke opleves eller føles som det mest samfundspressende problem. Grundsko-
leuddannede føler sig dog mest forulempet af hærværk og kriminalitet. 13 pct. af 
gruppen angiver i høj eller meget høj grad, at det udgør et problem i deres nærom-
råde. Blandt personer med en længerevarende videregående uddannelser er ande-
len, der angiver at kriminalitet og hærværk i høj eller meget høj grad udgør et pro-
blem, kun på 6 pct. Bachelorerne ligger faktisk lidt lavere (men også på 6 pct.), men 
er givetvis påvirket af en ”ungeeffekt”. 

De mindst tilfredse 

Helt generelt er den voksne danske befolkning godt tilfreds med deres tilværelse. 
Alligevel kan man også konstatere, at der er en mindre del, der selv oplever, at de 
lever en utilfredsstillende tilværelse i dagens velfærdssamfund.  
 
Tabel 3.44 Livskvalitet her og nu med lav grad af tilfredshed 

Andele i forhold til gruppen Pct.    Pct. 

Mænd og kvinder i alt 5,7  Kontanthjælpsmodtagere 24,5 
Mænd  5,9  Danskere 5,5 
Kvinder 5,6  Indvandrere 7,4 
Lange videregående uddannelser 2,3  Efterkommere  10,5          
Selvstændige med 5-9 ansatte 1,2  Følelse af dagligt stress 26,7 
Lønmodtager på grundniveau  5,5  Personer med oplevet meget dårligt helbred 70,7 
Arbejdsløse mindst halvdelen af året 20,1  Følelse af daglig ensomhed 35,1 
Modtagere af dagpenge 19,1  Ingen at tale med når man har problemer 22,7 
Førtidspensionister 10,8    
Efterlønsmodtagere 4,3    
Folkepensionister 4,2    

 
En mindre andel af den voksne befolkning – helt præcis 5,7 pct. – angiver at de 
langt fra er tilfredse med livet her og nu. Udtrykt ved at disse personer har angivet 
en score på 3 og derunder på spørgsmålet: ” ”Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv 
for tiden?”. 
 
Der er lidt flere mænd end kvinder, der scorer lavt på her og nu spørgsmålet, hen-
holdsvis 5,9 pct. og 5,7 pct. 
 
Det kan også konstateres, at høj uddannelse resulterer i at en ganske lille andel (2,3 
pct.) af denne gruppe angiver stor utilfredshed med livet. 
 
Det at være selvstændig med 5 til 9 ansatte, ser ud til at give stor livstilfredshed. 
Kun 1,2 pct. af gruppen af selvstændige i disse mindre virksomheder tilkendegiver 
lav tilfredshed med livet. For lønmodtagerne ligger andelen af (5,5 pct.) utilfredse 
nogenlunde på gennemsnittet for alle voksne.   
 

. 
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Undersøgelsen bekræfter, at langvarig arbejdsløshed koster på livskvaliteten. Ikke 
mindre end 20,1 procent af alle der har været arbejdsløse i mindst et halvt år, angi-
ver at de har en meget lav grad af livstilfredshed. 
 
Resultatet bliver bekræftet af, at arbejdsløse dagpengemodtagere også i betydelig 
grad (19,1 pct.) scorer lavt, når de bliver spurgt om deres tilfredshed med livet her 
og nu. 
 
Der er også mange førtidspensionister, 10,8 pct. af dem, der har valgt at svare rela-
tivt negativt på deres opfattelse af tillid til livet. 
 
Til gengæld ser det ud til, at efterlønsmodtagere, der langt hen ad vejen selv har 
valgt deres egen situation, ikke i høj grad scorer på utilfredshed med livet. Kun 4,3 
pct. af efterlønsmodtagerne, hvilket er under landsgennemsnittet, er at finde i den 
negative ende af livstilfredshedsskalaen. 
 
Folkepensionister, betragtet som en samlet gruppe, at de alt i alt har en stor livs-
kvalitet. Ganske få, nemlig kun 4,2 pct. af dem, har i denne undersøgelse tilkende-
givet, at de har en meget lav grad af livstilfredshed her og nu.  
 
Kontanthjælpsmodtagere, der i høj grad må betegnes som økonomisk og socialt 
udsatte, har også massive problemer med deres livstilfredshed. Næsten en fjerdedel 
(24,5 pct.) af alle kontanthjælpsmodtagere tilkendegiver, at de kun ønsker at score 
meget lavt på et spørgsmål om tilfredshed med livet. 
 
Herkomst og etnicitet spiller en vis opfattelse i folks opfattelse af deres livskvalitet. 
Både indvandrere og efterkommere angiver for en større andel end for danskernes 
vedkommende en utilfredshed med livet. For danskernes vedkommende er det kun 
5,5 pct. af dem, der tilkendegiver lav livskvalitet. For indvandrernes vedkommende 
gælder det for 7,4 pct. Graden af utilfredshed stiger blandt efterkommerne, hvilket 
måske er en indikation på, at integrationen ikke rigtig er lykkedes i fuldt omfang. 
Hele 10,5 pct. af efterkommerne angiver, at de langt fra er tilfredse med deres liv 
her og nu. 
 
Stressrelaterede sygdomme er i disse år i voldsom vækst. Der ingen tvivl om at et 
dagligt højt stressniveau nedsætter livskvaliteten. Denne undersøgelse bekræfter 
dette forhold. Personer der har angivet en lav grad af tillid til livet, har samtidig 
tilkendegivet, at de for mere end en fjerdedels vedkommende (26,7 pct.) oplevede 
dagligt stress. 
 
Hvis helbredet er elendigt, er livskvaliteten som regel også helt i bund. For folk der 
angiver, at de har et meget dårligt helbred, angiver samtidig, for 70,7 pct. vedkom-
mende, at de ikke rigtig har tillid til livet. Gruppen er antalsmæssigt ikke stor, men 
bliver man ramt af alvorlig sygdom koster det markant på livskvaliteten. 
 
Følelsen af ensomhed tærer i høj grad på livskvaliteten. Mere end en tredjedel (35,1 
pct.) af de mennesker der tilkendegiver, at de dagligt og ufrivilligt er alene, svarer i 
denne undersøgelse, at de også har en lav grad af tillid til livet. 
 
Gode sociale relationer er med til at øge folks livskvalitet. Mere end en femtedel 
(22,7 pct.) af dem der har ondt i tilfredsheden med livet, angiver samtidig, at de 
ikke har nogle at tale med om deres problemer. 
 
I de senere år har der i stigende grad være fokus på de ældre, der selv udtrykker, at 
de lever på skyggesiden af verdens såkaldte lykkeligste land. 
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Ældre med lav livskvalitet 

Gruppen er ikke antalsmæssig særlig stor, men den er dér. 
 
De ældre er generelt, som det også fremgår andre steder i denne undersøgelse, et 
meget tilfreds folkefærd, men der er alligevel en mindre gruppe på 4-5 procent af 
personer på 70 år og derover, der nærmest mistrives efter deres egen opfattelse.  
 
Der er lidt flere kvinder end mænd i denne aldersgruppe, der scorer lavt på 
spørgsmålet: ”Alt i alt, hvor tilfreds er du med livet for tiden?”. 
 
Til gengæld er der meget få personer på 70 år og derover, der mener, at der stort 
set ikke er nogen mening med livet. Kun to procent af denne årgang siger direkte, 
at det overhovedet ikke giver mening, det de går og foretager sig i livet. 
 
Undersøgelsen viser, at de ældre generelt er ret glade for livet. Alligevel siger næ-
sten 6 procent af dem på 70 år og derover, at de på intet tidspunkt følte sig glade i 
går. Igen ser vi, at kvinderne er i overtal i denne gruppe. 
 
Med alderen følger der helt naturligt visse helbredsproblemer med det at leve. Om-
kring 20 pct. af de personer der er 70 år og derover siger, at deres helbred er dårligt 
eller meget dårligt. Endnu engang ser vi en markant større andel af kvinder i denne 
gruppe. 
 
Undersøgelsen viser også, at de ældre ikke føler sig mere ensomme end andre al-
dersgrupper. Stort set alle aldersgrupper har en andel på omkring 5 pct., der dagligt 
føler sig ensomme, i den forstand at de har været alene, selvom de mest havde lyst 
til at være sammen med andre.    
 
Næsten 6 pct. af de ældre på 70 år og derover har aldrig eller næsten aldrig nogen 
at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte. Her er det især mændene, 
der har problemerne med den manglende kontakt. 
 
Næsten 6 pct. af de ældre på 70 år og derover har aldrig eller næsten aldrig nogen 
at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte. Her er det især mændene, 
der har problemer med den manglende kontakt. 
 
Mænd på 70 år og derover har sværere end kvinderne til at få deres økonomi til at 
slå til. 6 pct. af mændene svarer, at de har svært ved at få deres penge til at slå til, 
mens det kun gælder for 4 pct. af kvinderne. 
 
Uforudsete udgifter er for lidt under en femtedel af de ældre medborgere et stort 
problem. 18 pct. af kvinderne på 70 år og derover angiver at de har det meget svært 
ved at kunne dække en uforudset udgift på 10.000 kr. Det samme er gældende for 
14 pct. af mændene. 
 
Næsten 13 procent af de ældre på 70 år og derover, har en meget lille grad af tillid 
til at de kan få hjælp fra det offentlige, hvis de har brug for det. Mænd er som ande-
le lidt mere kritiske end kvinderne. 15 pct. af mændene har en meget lav grad af 
tillid, mens 11 pct. af kvinderne angiver den samme lave grad af tillid. 
 
Der er også en del af de ældre borgere, der i alvorlig grad tvivler på at kunne få den 
bedst mulige behandling af det offentlige, hvis de bliver alvorligt syge. 8 pct. af de 
ældre på 70 år og derover angiver at de tvivler på, at netop de kan få den bedst mu-
lige hjælp ved sygdom. Igen er mænd mere kritiske end kvinderne. 
 

83 
 



 

Det er faktisk meget få ældre, der ikke føler sig anerkendt i deres hverdag. Kun lidt 
over 3 procent af de ældre på 70 år og derover angiver, at de ikke føler sig aner-
kendt i deres hverdag. Her kan der kun konstateres små forskelle mellem mænd og 
kvinder. 
 
På tryghedsområdet kan der blandt personer på 70 år og derover konstateres en vis 
forskel mellem mænd og kvinder. Kun 3 pct. af mændene angiver i undersøgelsen, 
at de føler sig utrygge i deres nærområde efter mørkets frembrud. For kvindernes 
vedkommende svarer 9 pct., at de i høj grad føler sig utrygge, når mørket falder på.  

Vejret og livskvalitet 

Kan vejret påvirke folks opfattelse af deres livskvalitet, eller er det omvendt, at folks 
tilfredshed med livet påvirker deres opfattelse af vejret? 
 
En tredje mulighed er, at det er helt hen i vejret – eller som Nobelpristageren Bob 
Dylan engang sang, at svaret blæser i vinden.  
 
Hvorom alting er, så kan der nok ikke svares entydigt på vejrets betydning for folks 
opfattelse af deres livskvalitet – og alligevel. 
 
Det antages, at vejret har været det samme – godt eller dårligt – for de personer der 
på et givet tidspunkt enten har givet en høj eller lav score på de andre livskvalitets-
spørgsmål. Så forskellene i angivelsen af vejret er med stor sandsynlighed alene 
udtryk for hvordan de oplever (føler) det objektivt set samme vejr forskelligt.  
 
Figur 3.5 Tilfredshed med livet og vejret 

 
 
Meget tyder på, at personer der angiver en relativ høj score i tilfredshed med livet 
(Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?), også angiver en høj score i vur-
deringen af vejret (Hvordan var vejret i går efter din mening?). I figur 1 fremgår 
det, at personer der har angivet en score på 0 i livstilfredshed på samme tid angiver 
en gennemsnitlig vurdering på under syv en halv, når det handler om vejret. I den 
anden ende af skalaen kan det ses, at personer der angiver en score på 10 i livstil-
fredshed på samme tid angiver en opfattelse af vejret med en score på lidt under 
otte. 
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Tabel 3.45 Tilfredshed med livet og vejret 

Tilfredsheds med vejret Dårligt Middel Godt I alt 

   pct.   

Tilfredshed med livet     
Lav tilfredshed 23,1 45,8 31,0 100,0 
Middel tilfredshed 20,6 45,3 34,1 100,0 
Høj tilfredshed 17,9 40,9 41,2 100,0 

 
Den indbyrdes sammenhæng mellem tilfredshed med livet og opfattelsen af vejret 
er lidt mere detaljeret forsøgt illustreret i tabel 1. Her er sammenstillet spørgsmålet 
om vejret og folks generelle tillid til livet. Kun i det omfang, at personerne har sva-
ret på begge spørgsmål samtidig, indgår de i tabellen. 
 
Det fremgår, at personer, der har angivet høj tilfredshed med livet her og nu, også 
er personer, der samtidig har angivet, at de synes, at vejret har været meget godt 
(41,2 pct.). Kun 17,9 procent af de voksne personer, der har signaleret høj tilfreds-
hed med livet, mente, at vejret direkte var dårligt. 
 
Hvis man kigger på de personer, der har angivet en lav grad af tilfredshed med 
livet, så kan man konstatere, at de har ment, at vejret for deres vedkommende ho-
vedsaligt kun kunne betragtes som middelgodt (45,8 pct.). Ja, 23,1 pct. mente lige-
frem, at vejret var dårligt.  
 
Vi ved fra flere psykologiske studier, at vejret kan spille en rolle for folks psykiske 
tilstand. I Danmarks Statistiks livskvalitetsundersøgelse, er det bl.a. muligt at bely-
se sammenhængen mellem folks opfattelse af vejret samtidig med et spørgsmål om, 
i hvilken udtrækning de har følt sig bekymret. 
 
Tabel 3.46 Følelse af bekymring og tilfredshed med vejret 

Tilfredsheds med vejret Dårligt Middel Godt I alt 

   pct.   

Følelse af bekymring     
Ingen bekymring 17,2 41,6 41,2 100,0 
Middel bekymring 21,8 43,9 34,3 100,0 
Bekymring det meste af tiden 21,0 45,8 33,2 100,0 

 
I den gruppe af voksne, der angiver, at de stort set ikke har haft nogen følelse af 
bekymring, er også den gruppe, der i størst grad angiver, at vejret efter deres me-
ning var godt (41,2 pct.). Både dem med en middel bekymring og dem, der det me-
ste af tiden har en følelse af bekymring, angiver for en mindre andel, at de synes, at 
vejret har været godt (33,2 pct.).   
 
Sammenhæng mellem livskvalitet og vejret er ikke stærk, men kan alligevel konsta-
teres i svag grad.  
 
Hvordan forbindelsen konkret er, om bevægelsen går den ene eller anden vej, vil 
kræve en nærmere undersøgelse af psykologiske og sociologiske faktorer. 
 
Her er kun fremlagt nogle talmæssige sammenfald. 
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FJERDE KAPITEL  
Anvendelse af værdiskalaer i de subjektive indikatorer 

En særlig udfordring ved de subjektive indikatorer er, at de er opgjort efter mindst 
to forskellige værdiskalaer. 
 
Nogle af indikatorerne er opgjort efter en såkaldt ordinalskala mens andre er op-
gjort en såkaldt ratioskala. 
 
I en ordinalskala er værdierne rangordnet fx som:”1. Hver dag; 2. Mindst én gang 
om ugen; 3. Mindst én gang om måneden; 4. Sjældnere; 5. Aldrig”, hvor man ikke 
præcist kan afgøre afstanden mellem variablernes værdier, blot at der er en be-
stemt rangorden, en bestemt logisk rækkefølge, som signalerer at noget vurderes til 
at være bedre end andet. Denne manglende præcise afstandsbedømmelse gør, at en 
middel- eller gennemsnitsværdi er tæt på at være både menings- og værdiløs. Det 
mest retvisende mål må derfor være at vise hvor stor en procentandel af populatio-
nen, der opfylder den givne værdi fx hvor mange procent der svarer: ”Mindst én 
gang om måneden” – alternativt af vise medianen, modalværdien eller modalpro-
centen. 
 
I en ratioskala er der defineret et nul-punkt på skalaen, og afstanden mellem de 
forskellige værdier er – i princippet – lige store. Fx spørges der i flere af de subjek-
tive indikatorer til, i hvor høj grad man har tillid til et givent emne på en skala fra 0 
til 10. fx hvor 0 er udtryk for: ”På intet tidspunkt” og 10 er udtryk for: ”Hele tiden”. 
I disse tilfælde vurderes det, at være meningsfuldt at anvende middel- og gennem-
snitsværdier til belysning af indikatoren, hvilket også gør, at disse indikatorer er 
velegnet til at beregne standardafvigelse og foretage regressionsanalyse på.  

Forventningsdannelse og livskvalitet 

Livskvalitet er i høj grad knyttet til borgerens egen individuelle opfattelse af hvad 
der forstås ved et godt liv, og denne opfattelse er i høj grad bestemt af vedkommen-
des forventninger til livet som helhed. Får man opfyldt sine forventninger, oplever 
man, at man har et godt liv. Bliver ens forventninger ikke indfriet vil der være en 
tendens til, at man oplever livet lidt mindre positivt end ellers. 
 
Forventninger er dog langt fra en konstant størrelse. Mange undersøgelser inden 
for dette felt har vist, at folk så at sige accepterer eller adopterer, at livet er omskif-
teligt.  
 
Har man en lavere indkomst, så lever man med det. Ligeledes kan man se, at ens 
forventninger til materielle ting stiger med stigende indkomster. Derfor er der ikke 
tale om et paradoks (som bl.a. hævdet af Easterlin), når man ser, at stigende ind-
komster ikke automatisk udløser en oplevelse af større tilfredshed med livet.  
 
Men det er en fejlslutning at hævde, at indkomster så ikke spiller en rolle for ople-
velsen af tilfredshed med livet. Dem med høje indtægter forventer, at kunne råde 
over flere materielle goder end dem med lavere indtægter. Hvis denne betingelse er 
opfyldt signalerer højindkomstpersonen stort set samme tilfredshed med livet, som 
en lavindkomstperson, der har accepteret en lavere indkomst som basis for sit liv. 
 
En anden forklaring på de relativt små forskelle der kan konstateres mellem ind-
komst og livskvalitet, kan også findes i, at lavindkomstpersonernes risiko for at 
ende i en social katastrofe, er minimeret ganske drastisk igennem de offentlige 
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sikringsordninger i form af overførselsindkomster og stort set fri og lige adgang til 
gratis offentlige serviceydelser. 

Usikkerhed 

Statistikkens usikkerhed har en række kilder: 
• Målefejl 
• Stikprøveusikkerhed 
• Frafald 

 
Målefejl opstår bl.a. når svarpersonerne ikke rigtigt har forstået spørgsmålet, og i 
realiteten svarer på noget helt andet end det, der bliver spurgt om, eller at de har 
misforstået svarskalaen.  
 
Danmarks Statistik har forsøgt at minimere denne målefejl på den måde, at før 
interviewene i realiteten blev gennemført, blev der foretaget en pilottest blandt en 
lille gruppe forsøgspersoner, der efter det simulerede interview blev bedt om, hvor-
dan de forstod spørgsmålene, og om de målemetoder, der kunne vælges imellem 
var forståelige og operationelle. Fejl og mangler fra denne pilottestfase blev heref-
ter rettet, inden at hele interviewprocessen i fuld skala blev rullet ud.   

Stikprøveusikkerhed 
I Livskvalitetsprojektet har Danmarks Statistik valgt at anvende konfidensinterval-
ler på 95 pct. Det betyder, at hvis spørgeundersøgelsen blev gennemført 100 gange, 
ville den angivne værdi i undersøgelsen i 95 ud af 100 tilfælde ligge inden for inter-
vallet, mens den kun i 5 tilfælde ville ligge uden for det angivne interval.  
 
Den beregnede usikkerhed på undersøgelsens to mest centrale spørgsmål viser, at 
estimaterne i 10-års-grupperne er bestemt til +/- 0,1 og totalen er bestemt til +/- 
0,05. Vær dog opmærksom på, at usikkerheden er større når der alene kigges på 
kommunalt niveau. 
 
Tabel 4.1 Usikkerhedsberegninger 

Konfidensintervaller gns.-score 95 pct. interval alder 

”Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?”   
7,44 +/- 0.12 18-29 
7,37 +/- 0.13 30-39 
7,25 +/- 0.13 40-49 
7,24 +/- 0.13 50-59 
7,85 +/- 0.11 60-69 
7,91 +/- 0.13 Over 70 
7,50 +/- 0.05 I alt 

”Alt i alt hvor tilfreds forventer du at være med dit liv om fem år?”   
8,63 +/- 0.10 18-29 
8,53 +/- 0.09 30-39 
8,32 +/- 0.10 40-49 
7,99 +/- 0.12 50-59 
7,94 +/- 0.10 60-69 
7,36 +/- 0.14 Over 70 
8,16 +/-0,04 I alt 

Frafaldsanalyse 
Livskvalitetsundersøgelsen er en frivillig web-basereret skemaundersøgelse af den 
danske befolkning på 18 år og derover. Den samlede befolkning i denne alders-
gruppe er på i alt 4,5 mio. personer. 
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Danmarks Statistik har forsøgt at få lidt over 70.000 personer til at svare på de 
udsendte skemaer, men det er kun lykkedes, at få 42.500 personer til at udfylde de 
stillede spørgsmål. Det giver en svarprocent på næsten 61 pct., hvilket i en frivillig 
spørgeundersøgelse må betegnes som tilfredsstillende. 
 
Det er imidlertid ikke alle befolkningsgrupper, der er lige flinke til at svare, hvilket 
også resulterer i forskellige svarprocenter grupperne imellem.  
 
Hvis en befolkningsgruppe svarmæssigt er under- eller overrepræsenteret i forhold 
de afgivne svar, kompenserer Danmarks Statistik denne skævhed ved forskellige 
former for opregning (vægtning), så slutresultatet bliver en tilnærmet fordeling, der 
ligner befolkningsgennemsnittet. Men de manglende svar er kilde til en vis form for 
statistisk usikkerhed, da man af gode grunde ikke ved hvad de personer, der har 
valgt ikke at svare, ville have svaret. 
 
Hvis man se på svarpersonernes herkomst, kan man konstatere, at personer med 
dansk herkomst har en svarprocent på 63 pct., mens personer med ikke-dansk 
herkomst er nede på en svarprocent på 42 pct. 
 
Ses der på svarpersonernes indkomstforhold, er det typisk at se, at lavindkomst-
grupperne har en svarprocent væsentlig under gennemsnittet, mens højindkomst-
gruppernes svarprocenter ligger over gennemsnittet. 
 
Familiernes sammensætning spiller også en rolle. Generelt har enlige – med og 
uden børn – en lavere svarprocent end gennemsnittet, mens den er højere for par-
familier – og det er både med og uden børn. 
 
Uddannelse har også indflydelse på svarprocenten. Folk kun med en grundskole-
uddannelse eller uoplyst uddannelse har en svarprocent, der ligger under gennem-
snittet. 
 
Alle disse ting tilsammen gør, trods opregning, at der er en formodning om, at per-
soner med et dårligere liv end gennemsnittet ikke i tilstrækkeligt omfang indgår i 
denne undersøgelse – dvs. at undersøgelsen har en lille tendens til at vise et lidt 
pænere resultat af livskvaliteten i Danmark end virkeligheden tilsiger. 

Beskrivelse af undersøgelsen 
Populationsafgrænsning 
Populationen består af befolkningen pr. 30. juni 2015 (3. kvartal 2015), som er 18+ 
år pr. 1. oktober 2015. Dvs. en person, som kun er 17 år pr. 30. juni, men bliver 18 i 
perioden 1. juli - 1. oktober, er med i populationen. Dette forhold gør at antallet af 
18 årige i populationen bliver lavere i forhold til fx de 19 årige. 
 
Tabel 4.2 Overordnet dokumentation af Livskvalitets-interviewundersøgelsen 

Opgave DST Livskvalitet 2015 
Kunde DST 
Delopgaver udført af: 
Population 
Stikprøve 
Dataindsamling 
Opregning  

 
Danmarks Statistik 
Danmarks Statistik 
Danmarks Statistik 
Danmarks Statistik 

Population 4.531.331 personer 
Nettostikprøve      70.108 personer 
Antal svar      42.623 personer 
Svarprocent 60,8 pct. 
Indsamlingsmetode Web og telefon 
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Svar fordelt på indsamlingsmetode (telefon-web-post)  Web 28.486 svar / 66,8 pct. 
Telefon 14.137 svar / 33,2 pct. 

Bortfaldskategorier Ikke truffet 
Nægtere 
Øvrigt bortfald 
Sprogvanskeligheder 
Ikke kontakt på tlfnr 
Ikke fundet tlfnr. 

7.267 personer 
8.660 - 
2.396 - 
0.856 - 
1.818 - 
6.488 - 

Undersøgelsesperiode (web-telefon) Web 13. oktober 2015 - 22. februar 2016 
Telefon 19. oktober 2015 - 22. februar 2016 

Rykkerudsendelse 1. rykker: Alle 
Sprog og oversættelse af brev og skema Nej 
Anvendt tolkning på andre sprog Nej 
Pilotundersøgelse Ja 
Instruktion på undersøgelse Ja – Danmarks Statistik 
Opregning og vægtning af data Ja 

 
Stratificering 
Der er 38 fokuskommuner. Alle 22 kommuner i Region Syddanmark (RSD), samt 
fire kommuner fra hver af de øvrige fire regioner er fokuskommuner. Resterende 
60 kommuner er samlet som ”Øvrige Danmark”. 
 
Stikprøvedesign 
DST-Survey anvender SAMU til at udvælge stikprøven. Dvs. alle personer i popula-
tionen får tildelt et tilfældigt tal (SAMU) mellem 0-1. Populationen sorteres deref-
ter på kommune og SAMU og der laves en optælling indenfor hver kommune i for-
hold til sorteringen på SAMU og hver observation får tildelt et nummer (count), 
som angiver observationens rækkefølge indenfor kommunen. Derefter indgår alle, 
som har count lavere eller lig med stikprøvestørrelsen for den pågældende kom-
mune i stikprøven. Fx DST-Survey skal udvælge 1.615 i Ålborg. Så alle observatio-
ner i Ålborg som har count mellem 1-1.615 indgår i stikprøven. Hvis vi skal udvælge 
ekstra i Ålborg senere, så skal DST-Survey starte ved count 1.616.  SAMU giver 
mulighed for at køre eventuelt kommende nye runder som panel-undersøgelse. 
SAMU har således ikke nogen betydning for udvælgelsen i 1.runde. 
 
Hele populationen er kørt sammen med den aktuelle befolkning for at sikre, at 
DST-Survey ikke vælger personer som ikke længere er en del af befolkningen, eller 
har opnået adressebeskyttelse eller har fået ukendt adresse siden 30. juni. Vi har 
endvidere tjekket om personen stadig bor i samme kommune. 
 
Stikprøvestørrelser 
Stikprøvestørrelserne i kommunerne har DST-Survey beregnet ved hjælp af svar-
procenter fra DST-Surveys månedlige Omnibusundersøgelse i maj 2014 – august 
2015, samt kommunernes urbaniseringsgrad. For de 38 fokuskommuner har DST-
Survey anvendt stikprøvestørrelserne, som DST-Survey har beregnet.  
 
De resterende 60 kommuner indgår i stikprøven for Øvrige Danmark. De indgår 
stratificeret, så hver kommuner indgår i forhold til sin andel af den samlede popu-
lation i de 60 kommuner.  Populationen i de 60 kommuner er 2.161.203. 
2.000 svar med en svarprocent på 61 giver en stikprøvestørrelse på 3.279. 
Stikprøven på 3.279 personer udgør 0,0015 (0,001517) af populationen på 
2.161.203. Fx bor der 85.695 personer på Frederiksberg. 0,0015 procent af 85.695 
udgør 130. Dermed indgår Frederiksberg med 130 personer i stikprøven for Øvrige 
Danmark. 
 
Supplerende stikprøve 
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DST-Survey har suppleret stikprøven for de fokuskommuner, vi ikke havde de øn-
skede antal svar fra. Stikprøven for Øvrige Danmark har DST-Survey suppleret 
med 3 personer fra hver af de 60 kommuner.  
 
Vægtning af data 
Der er foretaget en opregning af interviewdata. Der er foretaget to forskellige op-
regninger: 
 

• En simpel opregning med køn, alder, kommune og region som baggrunds-
variable.  

• En opregning med køn, alder, kommune, region og flere andre registerva-
riable som baggrundsvariable. Opregningsmodellen er sammensat af føl-
gende baggrundsvariable: Køn, alder, kommune, region, familietype, ud-
dannelse, ækvivaleret disponibel indkomst for familien. Variablerne er 
sammensat som følgende: 
Køn*alder*kommune*region 
Familietype*kommune*region 
Herkomst*uddannelse*kommune*region 
Indkomst*kommune*region 

 
Tabel 4.3 viser forholdet mellem population, stikprøve og svar. DST-Survey har 
udregnet svarprocenter i forhold til stikprøven fordelt på de variable, som indgår i 
opregningen. 
 
Tabel 4.3 Bortfaldstabel 

 Fordelinger 

 Population Stikprøve Svar Svar pct. 

   antal     pct.   

I alt 4.531.331 70.108 42.623 60,8 
 
Kommune     
101 København 481.811 2.197 1.200 54,6 
183 Ishøj 17.199 2.060 993 48,2 
230 Rudersdal 42.821 1.736 1.112 64,1 
253 Greve 38.428 1.741 1.037 59,6 
265 Roskilde 67.670 1.768 1.109 62,7 
320 Faxe 28.322 1.805 1.044 57,8 
360 Lolland 35.780 1.754 1.029 58,7 
400 Bornholm 33.177 1.775 1.084 61,1 
410 Middelfart 30.027 1.747 1.059 60,6 
420 Assens 32.613 1.672 1.072 64,1 
430 Faaborg-Midtfyn 40.834 1.679 1.052 62,7 
440 Kerteminde 19.121 1.745 1.099 63,0 
450 Nyborg 25.440 1.724 1.070 62,1 
461 Odense 159.778 2.179 1.317 60,4 
479 Svendborg 46.865 1.756 1.095 62,4 
480 Nordfyns 23.249 1.695 1.060 62,5 
482 Langeland 10.734 1.703 1.040 61,1 
492 Ærø 5.369 1.405 915 65,1 
510 Haderslev 44.721 1.775 1.075 60,6 
530 Billund 20.725 1.748 1.081 61,8 
540 Sønderborg 59.983 1.717 1.045 60,9 
550 Tønder 30.686 1.759 1.080 61,4 
561 Esbjerg 92.501 1.956 1.152 58,9 
563 Fanø 2.722 921 612 66,4 
573 Varde 39.666 1.731 1.080 62,4 
575 Vejen 33.353 1.683 1.073 63,8 
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580 Aabenraa 46.982 1.735 1.047 60,3 
607 Fredericia 40.108 1.774 1.042 58,7 
621 Kolding 71.360 1.952 1.174 60,1 
630 Vejle 86.687 1.979 1.185 59,9 
657 Herning 68.276 1.680 1.037 61,7 
746 Skanderborg 44.315 1.607 1.066 66,3 
751 Århus 265.405 1.753 1.080 61,6 
760 Ringkøbing-Skjern 44.793 1.675 1.082 64,6 
773 Morsø 16.804 1.737 1.030 59,3 
820 Vesthimmerlands 29.753 1.829 1.082 59,2 
840 Rebild 22.276 1.716 1.084 63,2 
851 Aalborg 169.774 1.784 1.066 59,8 
900 Øvrige Danmark 2.161.203 3.456 2.063 59,7 

Bopæl, region     
81 Nordjylland 469.772 7.437 4.477 60,2 
82 Midtjylland 1.017.579 7.662 4.867 63,5 
83 Syddanmark 963.524 38.035 23.425 61,6 
84 Hovedstaden 1.421.164 9.126 5.184 56,8 
85 Sjælland 659.292 7.848 4.670 59,5 

Køn     
1 Mænd 2.234.813 34.646 20.605 59,5 
2 Kvinder 2.296.518 35.462 22.018 62,1 

Alder     
18-29 år 879.560 10.878 5.158 47,4 
30-39 år 672.802 9.356 4.901 52,4 
40-49 år 799.098 12.510 7.316 58,5 
50-59 år 762.407 12.771 8.480 66,4 
60-69 år 684.862 11.795 8.613 73,0 
70+ år 732.602 12.798 8.155 63,7 

Herkomst     
Dansk 3.986.676 63.217 39.723 62,8 
Indvandrer/efterkommer 544.655 6.891 2.900 42,1 

Familiens sammensætning     
Enlige u. børn 1.405.279 19.544 9.782 50,1 
Enlige m. børn 249.421 3.439 1.770 51,5 
Par u. børn 1.516.337 25.557 17.760 69,5 
Par m. børn 1.360.294 21.568 13.311 61,7 

Uddannelse     
Grundskole og uoplyst 1.468.147 24.541 12.363 50,4 
KVU, GYM og EUD 2.028.650 31.915 20.269 63,5 
MVU/LVU/Ph.d. 1.034.534 13.652 9.991 73,2 

Familieindkomst (1.000 kr.)     
-150 1.103.793 14.841 6.747 45,5 
150-250 1.689.852 29.096 17.441 59,9 
250-350 1.066.298 16.948 11.669 68,9 
350+ 671.388 9.223 6.766 73,4 

 
Tabel 4.4 viser andele af svar til 2 forskellige skemaspørgsmål. Først uden vægte, så 
med vægte fra den simple opregning og endeligt med vægte fra opregningen med 
flere registervariable.  
 
Vægtningen øger generelt andelen, der er mindre tilfredse med deres liv for tiden 
og deres sociale relationer. Det skyldes bortfaldet som ikke er ligeligt fordelt over 
alle grupper. Fx er der højere opnåelse blandt par og højt uddannede. En simpel 
opregning efter køn, alder og geografi bidrager generelt med halvdelen af ændrin-
gen ved opregningen. Den resterende effekt skyldes at følgende faktorer er derud-
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over inddraget i opregningen: Familietype, uddannelse, familieindkomst og her-
komst.  
 
Opregningen gennemføres for at genskabe repræsentativiteten efter bortfaldet, øge 
sammenligneligheden over tid og med andre undersøgelser, samt for at gøre stati-
stikken robust, når der analyseres på undergrupper. Generelt har opregning flyttet 
estimaterne i tabel 2 med 1 procent. Den statistiske stikprøveusikkerhed er med 
42.600 opnåede interviews på omkring 1 %. Effekten af opregningen er således på 
den samme størrelsesorden som den tilfældige stikprøvefejl. 
 
Tabel 4.4 Andele af svar på 2 skemavariable 

 Svar i alt Uden vægte Simpelvægt Registervægt 
 antal   pct.   

I alt 42.623 100,0 100,0 100,0 
Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?    
0-5 6.232 14,6 15,1 16,5 
6-10 36.391 85,4 84,9 83,5 
Hvor tilfreds er du med dine sociale relationer?    
0-5 6.202 14,6 14,5 16,1 
6-10 36.421 85,4 85,5 83,9 

Generelt om population og stikprøve 
Udover den eventuelle afgrænsning af populationen, som kan være lavet ud fra 
Danmarks Statistiks registre, så afgrænses personer i populationen af den seneste 
befolkningsstatus. Den dannes hvert kvartal 30 dage efter kvartalsafslutning dvs. at 
1. januar er klar primo februar osv. 
For at tælles med i den danske befolkning, skal man have bopæl i Danmark og have 
tildelt et CPR-nummer. 
 
Kvalitet af cpr 
CPR’s befolkningsstatus er ret præcis. Usikkerheden på den samlede befolkning er 
få promille. Kun ved undersøgelser, hvor personer har flyttet ind og ud af Dan-
mark, kan der være en større usikkerhed. 
 
Personer som flytter til udlandet 
Personer, som flytter ud af Danmark, er ikke tvunget til at lade det registrerer no-
gen steder. Der er derfor en mindre gruppe personer, som stadig er registret som 
en del af den danske befolkning, på trods af at de ikke længere har adresse i Dan-
mark. 
 
Udenlandske studerende 
Uddannelsessøgende skal have et CPR-nummer for at blive optaget på en dansk 
uddannelse. De skal dog også være optaget på studiet før de kan få opholdstilladel-
se, og der kan derfor være et mindre antal personer, som ikke tælles med. 
 
Adressebeskyttelse 
Omkring 0,5 pct. af den danske befolkning har adressebeskyttelse, hvilket betyder, 
at de ikke deltager i interviewundersøgelser fra Danmarks Statistik. Desuden er der 
personer i Danmark, som ikke kan kontaktes pga. at der ikke er oplysninger om 
deres adresse. 
 
Sikring af repræsentativitet i undersøgelser 
Danmarks Statistik danner populationer med udgangspunkt i Befolkningsregisteret 
(CPR) samt øvrige registeroplysninger. I denne proces anvender vi et unikt person-
ID for alle personer (en anonym CPR-nøgle). DST-Survey tester og fejlsøger data 
for at sikre at hver person kun optræder én gang i vores population. 
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Efter at DST-Survey har lavet stikprøvedesignet, danner vi stikprøven ved hjælp af 
SAS Proc SurveySelect. Her anvender vi SRS-metode (Simple Random Sample). 
Denne metode giver samme tilfældige udvalgschance (uden tilbagelægning) for alle 
deltagere. Metoden danner en ny tilfældig seedning hver gang og dermed en sikring 
af, at det ikke er de samme personer, som bliver udvalgt fra populationen gentage-
ne gange. 
 
Test og kvalitetssikring 
Efter dannelse af stikprøven, så tester og fejlsøger DST-Survey for dubletter. DST-
Survey laver tabeloversigter på hhv. population og stikprøve for at se om sammen-
sætningen er nogenlunde ensartet på en række baggrundsvariable (køn, alder, her-
komst, uddannelse, indkomst mv.) Herudover tester DST-Survey også for om der 
er udvalgt flere på samme bopæl, og om bopælen er en særlig adresse (med mange 
personer eller ugyldig adresse). DST-Survey validerer herefter stikprøven op mod 
en aktuel CPR-befolkning (få dage gammel) for at sikre os, at vi har korrekte oplys-
ninger på alle deltagere, samt frasortering af beskyttede, døde og udvandrede per-
soner. Ved at anvende denne metode og tilhørende fejlsøgningsproces sikrer DST-
Survey at stikprøven er repræsentativ for den population de er udtrukket fra. 

Danmarks Statistiks begreber 
Populationen 
DST’s definition af population er efter match med seneste kvartals-
befolkningsstatus.  
 
Bruttostikprøve 
Den udvalgte bruttostikprøve fra populationen er uden hensyn til adressebeskyttel-
se og seneste flyttede/døde. 
 
Nettostikprøve 
Nettostikprøve indeholder personer, der kan kontaktes efter seneste cpr-
opdatering. Adressebeskyttede personer er ikke med. Ligeledes er personer, som 
står med ’Rådhusadresser’ dvs. hjemløse og personer uden fast adresse mv. heller 
ikke er medregnet. (vejkode 99). 

Undersøgelsesforløbet 
Telefonsøgning 
DST-Survey laver et dataudtræk med interviewpersonen og op til tre øvrige perso-
ner i husstanden over 18 år. DST-Survey anvender den seneste adressekode fra 
CPR. Har der været en flytning inden for de seneste måneder, så medtager vi også 
den tidligere adressekode. Data sendes til telefonnummerberigelse.  
 
Brev til interviewperson 
DST-Survey sender altid et brev til interviewpersonen inden vi starter interview. 
Har DST-Survey fundet et telefonnummer, så skriver vi normalt det i brevet. Hvis 
personen ønsker at blive kontaktet på et andet nummer, er dette muligt ved at hen-
vende sig til Danmarks Statistik. Ligeledes opfordrer DST-Survey i brevet til at 
indsende et telefonnummer på mail, hvis vi ikke har fundet noget nummer på in-
terviewpersonen. 
 
Web og telefonundersøgelser 
Ofte har DST-Survey en kombination af web- og telefonundersøgelse evt. også 
postskema. I brevet til interviewpersonen sender DST-Survey login og password, så 
personen selv kan udfylde skemaet på internettet. De har normalt 8-14 dage fra 
udsendelse til at udfylde på nettet, før vi begynder at kontakte pr. telefon. 
 
Svar 
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DST-Survey tæller kun gennemførte interviews med i svarprocenten. 
 
Svarprocent 
DST-Survey udregner normalt svarprocenten ud fra nettostikprøven. Der kan dog 
tages højde for eventuelle ikke relevante. 
 
Dataindsamlingsmetode 
Det vil fremgå med hvilken metode data er indsamlet med. Telefon, web eller post-
skema. 

Bortfaldskategorier 
Ikke truffet 
DST-Survey har fundet telefonnummer, og har måske haft kontakt (eller opta-
get/ikke svar), men vi har ikke kunne gennemføre interview. 
 
Nægter 
DST-Survey har haft kontakt til interviewpersonen, der har meddelt at han/hun 
ikke ønsker at deltage. Denne kategori inkluderer også delvist gennemførte inter-
views. 
 
Øvrigt bortfald 
Det er personer, som har sygdom/handicap eller er døde, samt personer som er 
væk fra hjemmet i interviewperioden. DST-Survey har normalt haft kontakt til en 
anden end interviewpersonen i husstanden. 
 
Sprogvanskeligheder 
Interviewpersonen har ikke været i stand til at gennemføre et interview på dansk. 
På mange af vores undersøgelser forsøger vi herefter at tolke på en række sprog, 
hvor det er muligt. 
 
Ikke kontakt på telefonnummer 
DST-Survey har normalt forsøgt at ringe mindst fire gange til interviewpersonen. 
Vi laver desuden ekstra telefonnummersøgning på navnet og adressen, normalt 
sker dette efter mindst fire forgæves opkald. Denne kategori omfatter også perso-
ner, hvor vi får ’nummer i uorden’/’tre klang’, samt personer der er flyttet fra 
adressen uden mulighed for telefonisk kontakt. 
 
Ikke fundet nummer 
DST-Surveys telefonsøgning har ikke fundet et telefonnummer til interviewperso-
nen. 
 
Ikke relevant 
Interviewpersonen har oplyst at de ikke er relevante for undersøgelsen. 

Den officielle dokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 

Danmarks Statistik udarbejder for alle deres statistikker en officiel dokumentation, 
der følger en nærmere fastlagt skabelon. Denne dokumentation kan også findes i 
forbindelse med statistikken i www.Statistikbanken.dk. 
  
1 Indledning 
Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvali-
tet. Der skelnes mellem subjektive og objektive livskvalitetsindikatorer. Datagrund-
laget for de subjektive indikatorer er en spørgeskemaundersøgelse, hvor der spør-
ges til folks tilfredshed med livet, deres økonomiske situation, sociale relationer, 
arbejde, helbred, følelse af tryghed, tillid til politikere mv. De objektive indikatorer 
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er baseret på registerdata om bl.a. indkomst, beskæftigelse, uddannelse, lægekon-
takt, anmeldte forbrydelser og valgdeltagelse. Denne statistik offentliggøres for 
første gang i 2016. 
2 Indhold 
Statistikken indeholder oplysninger om danskernes objektive og subjektive livskva-
litet på individniveau. De objektive indikatorer dækker hele landet, mens de sub-
jektive indikatorer er indsamlet for 38 af landets 98 kommuner og har desuden en 
landstotal. Det er første gang at undersøgelsen gennemføres, og det vides ikke om 
den fortsættes i fremtiden. 
 
2.1 Indholdsbeskrivelse 
Danmarks Statistik har i 2015-2016 undersøgt danskernes livskvalitet - dels gen-
nem en stor, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse og dels ved at sammenholde 
undersøgelsens resultater med registerdata om forskellige aspekter af livskvalitet, 
blandt andet indkomst, helbred, uddannelse og arbejde. Undersøgelsen tegner 
gennem i alt 38 indikatorer et billede af livskvaliteten i Danmark ved hjælp af både 
et subjektivt og et objektivt perspektiv. Danmarks Statistik har spurgt borgere over 
18 år i hele landet, men primært i 38 kommuner, hvordan de oplever deres liv og 
hverdag. 42.500 personer har deltaget i undersøgelsen, der er den første af sin art i 
Danmark. Livskvalitetsindikatorerne indeholder også oplysninger om blandt andet 
køn, alder, indkomster, erhvervskompetencer, uddannelsesniveau og lægekontakt i 
sammenhæng med undersøgelsens spørgsmål om livskvalitet. 
 
2.2 Grupperinger og klassifikationer 
Statistikken er grupperet på aldersintervaller, indkomstintervaller, uddannelses-
grad og socioøkonomisk status 
 
2.3 Sektordækning 
Ikke relevant for denne statistik. 
 
2.4 Begreber og definitioner 
Livskvalitet: Som udgangspunkt anvendes OECD's definition: ”Gode mentale til-
stande, herunder alle de forskellige positive såvel som negative vurderinger, som 
mennesker foretager af deres liv og menneskers følelsesmæssige reaktioner på de-
res erfaringer.” 
 
2.5 Enheder 
Personer. 
 
2.6 Population 
Den voksne danske befolkning (18 år og ældre) 
 
2.7 Geografisk dækning 
Danmark. De subjektive indikatorer dækker dog kun 38 af landets 98 kommuner. 
 
2.8 Tidsperiode 
Objektive indikatorer: 2008-2015 (med enkelte undtagelser) Subjektive indikato-
rer: 2015 
 
2.9 Basisperiode 
Ikke relevant for denne statistik. 
 
2.14 Indberetningsbyrde 
Der er ingen direkte indberetningsbyrde, da undersøgelsen er frivillig. 
 
2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering 
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Lov om Danmarks Statistik, § 6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000). 
Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen er frivillig og kræver derfor ingen indsam-
lingshjemmel. 
 
2.12 Hyppighed 
Årlig 
 
2.11 Referencetid 
01-01-2015 - 31-12-2015 
 
2.10 Måleenhed 
Måleenhederne varierer fra indikator til indikator, og er beskrevet og præciseret i 
noter til Statistikbanken. 
 
2.15 Øvrige oplysninger 
Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik 
 
3 Statistisk behandling 
Der foretages en skemaindsamling af 38 spørgsmål om livskvalitet indsamlet fra 
42.500 voksne personer. Disse data (spørgsmål) opregnes og klassificeres efter 
alder, køn, indkomst, uddannelse og socioøkonomisk status. 
 
3.1 Kilder 
Separat dansk spørgeskema til 42.500 personer over 18 år. Herudover statistikud-
træk fra Statistikbanken fx Befolkning, Formue og Indkomst osv. 
 
3.2 Indsamlingshyppighed 
Årligt. 
 
3.3 Indsamlingsmetode 
Der er anvendt allerede eksisterende dataregistre fra Danmarks Statistik, samt 
webspørgeskema og telefoninterview. 
 
3.4 Datavalidering 
Som et led i kvalitetssikringsprocedurer opsætter Danmarks Statistik spørgeske-
maet i Danmarks Statistiks Surveys standardskabelon med det primære formål at 
sikre den korrekte forståelse af spørgeskemaets udformning og filterføring. I for-
bindelse med opsætningen i standardskabelonen gennemgår Danmarks Statistiks 
skemaet med henblik på at, sikre at de enkelte emner introduceres i det omfang 
respondenterne har behov for, behandle eventuelle udfordringer mht. sammenlig-
neligheden mellem de to indsamlingsmetoder, web og telefoninterview, sikre et 
naturligt flow i skemaet, så både respondenter og interviewere har et godt forløb 
under interviewet og dermed skaber de bedste forudsætninger for retvisende svar 
og høj gennemførelsesgrad. 
 
3.5 Databehandling 
Spørgsmålene indsamles af Danmarks Statistik Survey, der oversender dem til 
Privatøkonomi og Velfærd, der knytter en række objektive data på datasættet, for 
derefter at udarbejde Statistikbankens matricer på området. 
 
3.6 Korrektion 
Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under 
datavalidering og databehandling. 
 
4 Relevans 
Denne statistik er primært relevant for den brede offentlighed og politikere. 
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4.1 Brugerbehov 
Der har været stor politisk interesse for denne statistik. 
 
4.2 Brugertilfredshed 
Da det er første gang, at statistikken er udsendt, vides der ingenting om brugertil-
fredsheden. 
 
4.3 Fuldstændighed af data 
Ikke relevant for denne statistik 
 
5 Præcision og pålidelighed 
Det er vurderingen at præcision og pålidelighed er stor nok til at kunne repræsen-
tere den samlede danske voksne befolkning. 
 
5.1 Samlet præcision 
Den statistiske usikkerhed er opgjort til på totalerne at udgøre +/-0,05 og på delto-
talerne +/-0,1 
 
5.2 Stikprøveusikkerhed 
Den beregnede stikprøveusikkerhed på undersøgelsen på de mest centrale spørgs-
mål viser, at estimaterne i 10-års-grupperne er bestemt til +/- 0,1 og totalen er 
bestemt til +/- 0,05. Vær dog opmærksom på, at usikkerheden er større når der 
alene kigges på kommunalt niveau. 
 
5.3 Anden usikkerhed 
Livskvalitetsundersøgelsen er en frivillig web-basereret skemaundersøgelse af den 
danske befolkning på 18 år og derover. Den samlede befolkning i denne alders-
gruppe er på i alt 4,5 mio. personer. Danmarks Statistik har forsøgt at få lidt over 
70.000 personer til at svare på de udsendte skemaer, men det er kun lykkedes, at få 
42.500 personer til at udfylde de stillede spørgsmål. Det giver en svarprocent på 
næsten 61 pct., hvilket i en frivillig spørgeundersøgelse må betegnes som tilfreds-
stillende. Det er imidlertid ikke alle befolkningsgrupper, der er lige flinke til at sva-
re, hvilket også resulterer i forskellige svarprocenter grupperne imellem. Hvis en 
befolkningsgruppe svarmæssigt er under- eller overrepræsenteret i forhold de af-
givne svar, kompenserer Danmarks Statistik denne skævhed ved forskellige former 
for opregning (vægtning), så slutresultatet bliver en tilnærmet fordeling, der ligner 
befolkningsgennemsnittet. Men de manglende svar er kilde til en vis form for stati-
stisk usikkerhed, da man af gode grunde ikke ved hvad de personer, der har valgt 
ikke at svare, ville have svaret. 
 
5.4 Kvalitetsstyring 
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvali-
tet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) 
og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). 
Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret 
en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende 
gennemfører tjek af produkter og processer. 
 
5.5 Kvalitetssikring 
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistik-
ker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quali-
ty Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette 
indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på bag-
grund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvali-
tetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen 
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indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og imple-
menteres. 
 
5.6 Kvalitetsvurdering 
Statistikken vurderes til at give et retvisende billede af livskvaliteten i Danmark. 
Fordelt på de enkelte kommuner er usikkerheden større, og skal altid tolkes med 
forsigtighed. 
 
5.7 Revisionspolitik 
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse 
med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i 
revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisions-
praksis. 
 
5.8 Praksis for revisioner 
Der er ikke foretaget revisioner af den pågældende statistik 
 
6 Aktualitet og punktlighed 
Undersøgelsen udkommer i september 2016, og de seneste indsamlede data stam-
mer fra februar 2016 
 
6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal 
Der udgives kun endelige tal. Statistikkens seneste data er indsamlet i februar 2016 
og hele statistikken er offentliggjort 15. september 2016 
 
6.2 Publikationspunktlighed 
Statistikken er udgivet som angivet i Udgivelseskalenderen 
 
7 Sammenlignelighed 
Der foretages lignende undersøgelser i EU og OECD, men undersøgelserne er ikke 
direkte sammenlignelige 
 
7.1 International sammenlignelighed 
OECD og EU udarbejder lignende statistikker, men de er ikke umiddelbart sam-
menlignelige med den danske undersøgelse 
 
7.2 Sammenlignelighed over tid 
Undersøgelsen er kun foretaget for 2015. 
 
7.3 Sammenhæng med anden statistik 
Der findes ingen anden statistik om livskvalitet der kan sammenlignes med nærvæ-
rende undersøgelse. 
 
7.4 Intern konsistens 
Der er intern konsistens i de anvendte data 
 
8 Tilgængelighed 
Statistikken er tilgængelig på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk herun-
der en interaktiv web-site og Statistikbanken 
 
8.1 9.1 Udgivelseskalender 
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne 
forinden. 
 
8.2 9.2 Udgivelseskalender - adgang 
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender. 
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8.4 NYT/Pressemeddelelse 
Livskvalitet offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik. 
 
8.3 9.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning 
Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelses-
kalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelses-
tidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af 
dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før 
udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen. 
 
8.5 Publikationer 
Der forventes at blive udgivet en e-bog i november 2016 
 
8.6 Statistikbanken 
www.statistikbanken.dk/2557 
 
8.7 Adgang til mikrodata 
Det er blevet aftalt, at der vil kommer forskeradgang til mikrodata fra 01-01-2017 
 
8.8 Anden tilgængelighed 
Der er tale om en national undersøgelse, og der er adgang til statistikken fra Dan-
marks Statistiks hjemmeside og Statistikbanken 
 
8.9 Diskretioneringspolitik 
Udarbejdelsen af statistikken følger Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik. 
 
8.10 Diskretionering og databehandling 
Der er tale om en stikprøve, hvor hver observation er ganget op med en vægt, der 
sikrer diskretion for den enkelte borger. 
 
8.11 Reference til metodedokumenter 
En omfattende metodedokumentation og beskrivelsekan fås ved henvendelse til 
Danmarks Statistik 
 
8.12 Dokumentation af kvalitetssikring 
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger 
i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen 
for kvalitet. 
 
9 Administrative oplysninger 
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Privatøkonomi og Velfærd. Den 
statistikansvarlige er Preben Etwil, tlf. 39 17 32 72, e-mail: pet@dst.dk 
 
9.1 Organisation 
Danmarks Statistik 
 
9.2 Kontor, afdeling 
Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistisk Afdeling 
 
9.3 Kontaktpersonens navn 
Preben Etwil 
 
9.4 Kontaktpersonens funktion 
Statistikansvarlig 
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9.5 Adresse 
Sejrøgade 11, 2100 København Ø 
 
9.6 E-mailadresse 
pet@dst.dk 
 
9.7 Telefonnummer 
39 17 32 72 
 
9.8 Faxnummer 
39 17 39 99 
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