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Baggrund og formål

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 2014 politikken om ”det gode liv”. Politikken betyder, at Byrådet og 
den kommunale organisation sætter endnu mere fokus på – sammen med borgerne – at skabe rammerne for det 
gode liv i kommunen. 

Politikkens vision er:

”Borgerne definerer det gode liv. Naturen, borgerne og de meningsfulde relationer skal i fællesskab 
danne rammen for det gode liv”

Vi ved hver især bedst, hvad der er et godt liv for netop os! 

Derfor har kommunen målt borgernes oplevelse af eget liv ved at se på materielle og ikke-materielle 
ressourcedimensioner, som den enkelte borger har til rådighed, og som de bruger til at skabe ”det gode liv”. 
Derudover måles tilfredsheden med og betydningen af disse dimensioner.

Målingen er foretaget som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes 
borgerpanel, som består af ca. 2000 borgere i kommunen. Borgerpanelet er repræsentativt for borgere over 18 år i 
Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Undersøgelsen er nået ud til 1.958 personer. Heraf har 1.177 gennemført hele spørgeskemaet, mens 125 har angivet nogle 
svar. Det giver en samlet svarprocent på 66,5 %.

”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune
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Spørgeskemaundersøgelsen om ”det gode liv” er blandt andet opsat med udgangspunkt i guidelines fra ‘OECD Better life
Initiative’. Dette er en empirisk afprøvet model, der tager udgangspunkt i 11 dimensioner, der samlet set giver et validt 
mål for individuel velfærd eller ”det gode liv”.  

De 11 dimensioner, som alle indgår i undersøgelsen, er: 

1. Uddannelse

2. Arbejde

3. Balance mellem arbejdsliv og privatliv

4. Sociale relationer

5. Mulighed for at komme politisk til orde

6. Personlig sikkerhed

7. Naturen

8. Helbred

9. Bosted 

10. Indkomst 

11. Subjektiv velfærd

Dimensionerne afdækkes gennem både objektive forhold og subjektive vurderinger af dimensionerne. Det vil sige, at 
respondenterne eksempelvis angiver deres uddannelsesniveau (objektivt forhold), og samtidig angiver de deres 
subjektive vurdering af, om de mener, at deres uddannelsesniveau giver dem adgang til de jobs, de ønsker. På den måde 
er det muligt at sammenholde respondenternes objektive forhold med deres subjektive vurderinger inden for hver 
dimension.

Spørgsmålene, som respondenterne er stillet inden for de enkelte dimensioner, er tilpasset Ringkøbing-Skjern 
Kommunes kontekstuelle forhold. 

Dimensionerne vil alle blive undersøgt særskilt undervejs i rapporten. 

”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

Centrale dimensioner for ”det gode liv”
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

Samlet mål for ”Det gode liv”
Et samlet mål for respondenternes tilfredshed med de centrale dimensioner vil i indeværende rapport blive brugt 
synonymt med betegnelsen ”det gode liv”.

Det samlede mål for ”det gode liv” består konkret af en sammenlægning af:

• Tilfredshed med uddannelse

• Tilfredshed med eget arbejde

• Tilfredshed med balancen mellem arbejdsliv og privatliv 

• Tilfredshed med sociale relationer

• Tilfredshed med muligheden for at komme politisk til orde

• Tilfredshed med personlig sikkerhed

• Tilfredshed med naturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

• Tilfredshed med eget helbred

• Tilfredshed med det sted respondenten bor

• Tilfredshed med egen indkomst

Eksempelvis:

• ”Det gode liv” = (Gennemsnit af respondenternes tilfredshed med eget uddannelsesniveau)+(Gennemsnit af 
respondenternes tilfredshed med eget arbejde)+(xx)+(xx)…

• ”Det gode liv” = (4,97)+(5,66)+(xx)+(xx)…

NB: Det samlede mål udelader dimensionen om subjektiv velfærd, da det netop er den subjektive velfærd, som dimensionerne samlet set måler
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

Målingen af ”Det gode liv”

Målingen af ”det gode liv” kan foretages på forskellige måder:

• Der kan tages udgangspunkt i respondenternes svar på spørgsmålet: Hvor tilfreds eller utilfreds er du for tiden med dit 
liv? 

• Der kan også tages udgangspunkt i respondenternes samlede vurdering af, hvor tilfredse de er med de 10 centrale 
dimensioner, der er et validt mål for subjektiv velfærd. 

• Begge mål vil i rapporten blive anvendt. Begrebet ”Det gode liv” anvendes synonymt med respondenternes samlede 
vurdering af, hvor tilfredse de er med de 10 centrale dimensioner. 

Note: Det er undersøgt, hvordan spørgsmålet: ”Hvor tilfreds eller utilfreds er du for tiden med dit liv?” korrelerer med det samlede indeks for 
respondenternes tilfredshed med de 10 dimensioner. Der er en statistisk signifikant samvariation på 0,493** (n=1.172). Det kan dermed udledes, 
at der er en relativ solid statistisk samvariation mellem førnævnte spørgsmål og det samlede indeks for ”det gode liv”.
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Vigtigste konklusioner

”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

• 86 % af respondenterne er samlet set tilfredse med deres liv.

• Samtidig ser 73 % af respondenterne gode muligheder for med deres nuværende ressourcer og bopæl at kunne realisere deres 
drømme og ambitioner.

• Ringkøbing-Skjern Kommunes borgeres gennemsnitlige tilfredshed med livet ligger højere end det samlede gennemsnit for den 
danske befolknings tilfredshed med livet

• 80 % af respondenterne finder det usandsynligt eller meget usandsynligt, at de inden for de næste 3 år vil flytte væk fra 
Ringkøbing-Skjern Kommune.

• Generelt vurderer respondenterne, at et godt helbred er blandt de dimensioner, der betyder mest for dem. 

• Respondenternes boligforhold er generelt en dimension, som har stor betydning for respondenterne – dog er boligforholdene 
mindre vigtige for de yngste respondenter. Samtidig er respondenterne samlet set i høj grad tilfredse med deres boligsituation. 

• 89 % af respondenterne er trygge ved at færdes i deres eget nabolag.

• Gennemsnitligt stiger den betydning, som respondenterne tillægger naturen, med alderen, således at de yngste tillægger naturen 
mindre værdi end de ældste respondenter. 

• Betydningen af et godt job stiger jo højere uddannelsesniveau respondenterne har. 

• Der ses i undersøgelsen en tendens til, at respondenter med et højere uddannelsesniveau tillægger en fornuftig balance mellem
arbejdsliv og privatliv en større betydning sammenlignet med respondenter, som har et lavere uddannelsesniveau. Samtidig ses 
der en tendens til, at respondenter med højere uddannelsesniveauer i mindre grad er tilfredse med deres balance mellem 
arbejdsliv og privatliv i forhold til respondenter med et lavere uddannelsesniveau. 

• Undersøgelsen indikerer, at respondenter med højere uddannelsesniveauer er mere tilfredse med deres indkomst, men samtidig 
er det i mindre grad betydningsfuldt for deres livskvalitet. I modsætning hertil vægtes indkomst som værende af større 
betydning hos respondenter med et lavere uddannelsesniveau.
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

Indholdsfortegnelse

Afrapporteringen er opbygget efter følgende struktur:

1. Overordnet betydning af og tilfredshed med de ti centrale dimensioner

2. Betydning af dimensioner 

3. Overordnet tilfredshed 

4. Personlig sikkerhed – tryghed ved at færdes i eget nabolag

5. Selvrapporteret helbred

6. Sociale relationer 

7. Social kapital

8. Uddannelse

9. Arbejde & Balancen mellem arbejdsliv og privatliv

10. Fritid, fritidsaktiviteter og frivillighed

11. Naturen i Ringkøbing-Skjern Kommune – Naturens Rige

12. Civilstand, boligsituation og flyttetilbøjelighed

13. Indkomst 

14. Lokalpolitik

15. Metode
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

1

Overordnet betydning af 
og tilfredshed med de ti 

centrale dimensioner
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune
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Tilfredshed med livet
Der er lavet en sammenligning af, hvor tilfredse Ringkøbing-Skjern Kommunes borgere er med livet alt i alt i 
sammenligning med den danske befolkning. 

Gennemsnittet fra Ringkøbing-Skjern Kommunes borgere stammer fra indeværende borgerpanelsundersøgelse, mens 
gennemsnittet for den danske befolkning stammer fra en OECD måling . 

Konkret sammenlignes svarene på spørgsmålet: Hvor tilfreds eller utilfreds er du for tiden med dit liv?

Note: Data om Danmarks gennemsnitlige score er hentet fra OECD Better Life Initiative målingen fra 2015. OECD har 
spurgt danskerne, hvor tilfredse de generelt set er med livet på en skala fra 0-10. Gennemsnittet er omregnet til et 
gennemsnit fra 1-7, således gennemsnittet kan sammenlignes med Ringkøbing-Skjern Kommunes gennemsnit. 
Kilde på OECD målingen: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/denmark/
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Danmarks gennemsnitlige score Ringkøbing-Skjern Kommunes gennemsnitlige score

Gennemsnitlig score på en skala fra 1-7 på spørgsmålet:
Hvor tilfreds eller utilfreds er du for tiden med dit liv?

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/denmark/
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Betydningen af og tilfredsheden med dimensionerne
I nedenstående koordinatsystem er dimensionerne for ”det gode liv” placeret efter, hvordan respondenterne vurderer 
betydningen af og tilfredsheden med dimensionerne. Punkterne i koordinatsystemet viser det samlede punkt for, 
hvordan respondenterne gennemsnitligt har vurderet deres tilfredshed med f.eks. deres bosted samt deres 
gennemsnitlige vurdering af, hvor betydningsfuld deres boligforhold er for deres livskvalitet. Skæringspunktet mellem x-
aksen og y-aksen angiver den gennemsnitlige tilfredshed med og betydning af alle dimensioner.
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Uddannelse

Arbejde

Balance ml. arbejdsliv og 
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Betydningen af og tilfredsheden med dimensionerne
I nedenstående koordinatsystem er dimensionerne for ”det gode liv” placeret efter, hvordan respondenterne vurderer 
betydningen af og tilfredsheden med dimensionerne. Punkterne i koordinatsystemet viser det samlede punkt for, 
hvordan respondenterne gennemsnitligt har vurderet deres tilfredshed med og betydningen af hver enkelt dimension.

Skæringspunktet mellem x-aksen og y-aksen angiver medianen af mulige svarkategorier. Det vil sige, at skæringspunktet 
på x aksen er 4, fordi tilfredsheden er målt på en skala fra 1-7. 
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Betydningen af 
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betydningen af dimensionerne
- Opdelt på uddannelsesniveau

I ovenstående model mangler respondenternes egen vurdering af, hvor betydningsfuldt det er for dem at føle sig trygge ved
at færdes i deres eget nabolag. Respondenterne er desværre ikke blevet spurgt hertil, hvorfor afrapporteringen kun medtager, 
hvor trygge respondenterne føler sig – og ikke i hvilken grad dette er betydningsfuldt for deres livskvalitet. 

Respondenterne er blevet spurgt: Hvor stor betydning har følgende ressourcer for din livskvalitet?

Nedenstående tabel viser på en skala fra 1-10 en rangering af, hvor betydningsfulde de centrale dimensioner er for respondenternes 
livskvalitet. 1 betyder, at betydningen af dimensionen er rangeret højest mens 10 betyder, at betydningen af dimensionen er rangeret 
lavest. Respondenterne er i tabellen opdelt på deres uddannelsesniveau. 

Overordnet er det et godt helbred og gode boligforhold, der er af størst betydning for respondenterne. Det er desuden væsentligt at 
fremhæve, at en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv betyder mere for respondenterne, der minimum har en kort 
videregående uddannelse, sammenlignet med respondenter med et lavere uddannelsesniveau. Dertil er indkomsten af større 
betydning for respondenterne med de laveste uddannelsesniveauer, mens et godt arbejde er af større betydning for respondenterne 
med de højeste uddannelsesniveauer. 

KVU = Kort videregående uddannelse. MVU = Mellemlang videregående uddannelse. LVU = Lang videregående uddannelse. 

Uddannelsesniveau / 
Dimensioner

Sundheds-
tilstand Boligforhold

Fornuftig 
balance ml. 

arbejde og fritid Indkomst Naturen Arbejde
Sociale 

relationer Uddannelse
At være 
frivillig

Politisk 
deltagelse i 

lokalområdet

Grundskole/gymnasial 
uddannelse 1 2 6 3 4 7 5 9 8 10

Erhvervsuddannelse 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10

KVU 1 3 2 5 7 4 6 8 9 10

MVU/Bachelor/LVU/
Forskeruddannelse 1 3 2 8 6 4 5 7 9 10

I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel: På en skala fra 1-10 viser dette en rangering af, hvor betydningsfulde de ti dimensioner er for livskvaliteten – opdelt på 
respondenternes uddannelsesniveau. 1=størst betydning; 10=mindst betydning. 
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betydningen af dimensioner
- Opdelt efter alder, køn & geografi

Alder / dimensioner
Sundheds-

tilstand Boligforhold

Fornuftig balance 
ml. 

arbejde og fritid Indkomst Naturen Arbejde
Sociale 

relationer Uddannelse
At være 
frivillig

Politisk 
deltagelse i 

lokalområdet

Køn
Mand

Kvinde

1

1

2

2

4

3

3

5

5

6

6

7

7

4

8

8

9

9

10

10

Alder

18-37 årige

38-57 årige

58-67 årige

68-102 årige

2

1

1

1

5

4

2

2

1

2

6

6

6

5

4

4

7

6

3

3

3

3

7

7

4

7

5

5

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

Bosted*
Hovedbyer

Uden for hovedbyer

1

1

2

2

3

3

4

5

6

4

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel: På en skala fra 1-10 viser dette en rangering af, hvor betydningsfulde de ti dimensioner er for livskvaliteten – opdelt på 
respondenternes køn, alder og bosted. 1=størst betydning; 10=mindst betydning. 

Respondenterne er blevet spurgt: Hvor stor betydning har følgende dimensioner for din livskvalitet?

Nedenstående tabel viser på en skala fra 1-10 en rangering af, hvor betydningsfulde de centrale dimensioner er for respondenternes 
livskvalitet. 1 betyder, at betydningen af dimensionen er rangeret højest mens 10 betyder, at betydningen af dimensionen er rangeret 
lavest. Respondenterne er i tabellen opdelt på køn, alder og geografi.  

Overordnet er det oftest respondenternes sundhedstilstand og deres boligforhold, der er af størst betydning for dem. Boligforhold er dog 
af lidt mindre betydning for de yngste af respondenterne. Det er tilmed bemærkelsesværdigt, at naturen er af væsentlig større betydning 
for den ældste del af respondenterne – sammenlignet med de yngre respondenter. 

*Der skelnes i rapporten mellem respondenter, der er bosat i og uden for hovedbyer. Hovedbyerne betegnes som byer med over 
2000 indbyggere. Der er 5 hovedbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune: Ringkøbing, Skjern, Tarm, Hvide Sande og Videbæk. 
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3

Overordnet tilfredshed
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilfredshed med dimensionerne
- Opdelt på uddannelsesniveau
Respondenterne er blevet spurgt til deres samlede tilfredshed med de ti centrale dimensioner.

Nedenstående tabel viser på en skala fra 1-10 en rangering af, hvor tilfredse respondenterne er med dimensionerne. 1 betyder, at 
tilfredsheden med dimensionen er rangeret højest, mens 10 betyder, at tilfredsheden med dimensionen er rangeret lavest. 
Respondenterne er i tabellen opdelt på deres uddannelsesniveau. 

Tabellen viser blandt andet, at respondenterne med de højeste uddannelsesniveauer rangerer tilfredsheden med deres indkomst en 
anelse højere end respondenter med lavere uddannelsesniveauer. Endvidere viser tabellen, at respondenterne med højere 
uddannelsesniveauer i mindre grad er tilfredse med deres balance mellem arbejdsliv og privatliv sammenlignet med respondenter, 
der har et lavere uddannelsesniveau.

KVU = Kort videregående uddannelse. MVU = Mellemlang videregående uddannelse. LVU = Lang videregående uddannelse. 

Uddannelsesniveau / 
dimensioner Tryghed

Sociale 
relationer Boligforhold Arbejde Indkomst

Sundheds-
tilstand Naturen

Fornuftig 
balance ml. 

arbejde og fritid Uddannelse

Politisk 
deltagelse i 

lokalområdet

Grundskole/gymnasial 
uddannelse 1 2 3 4 6 7 8 5 9 10

Erhvervsuddannelse 1 2 3 4 8 7 6 5 9 10

KVU 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10

MVU/Bachelor/LVU/
Forskeruddannelse 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10

I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel: På en skala fra 1-10 viser dette en rangering af, hvor tilfredse respondenterne er med dimensionerne – opdelt på respondenternes 
uddannelsesniveau. 1=størst tilfredshed; 10=mindst tilfredshed. 
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilfredshed med dimensionerne
- Opdelt efter køn, alder og geografi
Nedenstående tabel viser på en skala fra 1-10 en rangering af, hvor tilfredse respondenterne er med de ti omtalte dimensioner. 1 
betyder, at tilfredsheden med dimensionen er rangeret højest, mens 10 betyder, at tilfredsheden med dimensionen er rangeret 
lavest. Respondenterne er i tabellen opdelt på køn, alder og geografi.  

Tabellen viser blandt andet, at der er væsentlig større tilfredshed med eget helbred hos den yngste del af respondenterne -
sammenlignet med den ældste del af respondenterne. Derudover viser tabellen, at der er større tilfredshed med naturen hos 
respondenter, der er bosat i en hovedby sammenlignet med respondenter, der er bosat uden for en hovedby. 

Alder, køn & geografi
/ dimensioner Tryghed

Sociale 
relationer Boligforhold Arbejde Indkomst

Sundheds-
tilstand Naturen

Fornuftig balance 
ml. 

arbejde og fritid Uddannelse
Politisk deltagelse 

i lokalområdet

Køn

Mand

Kvinde

1

2

2

1

3

3

4

4

5

5

6

7

5

6

7

8

8

9

10

10

Alder

18-37 årige

38-57 årige

58-67 årige

68+ årige

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

2

3

3

3

4

4

8

5

5

7

5

7

7

8

6

6

8

9

9

8

6

5

7

9

9

6

10

10

10

10

Bosted

Uden for hovedby

Hovedby

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

4

6

8

8

9

9

10

10

I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel: På en skala fra 1-10 viser dette en rangering af, hvor tilfredse respondenterne er med dimensionerne – opdelt på respondenternes køn, 
alder og bosted. 1=størst tilfredshed; 10=mindst tilfredshed. 
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

Overordnet tilfredshed
Nedenstående figurer viser to forskellige opgørelser over, hvor tilfredse respondenterne er med deres liv. Den øverste figur viser 
besvarelserne på, hvor tilfredse eller utilfredse respondenterne vurderer, at de for tiden er med deres liv. Den nederste figur viser et 
samlet indeks over, hvor tilfredse respondenterne er med alle 10 dimensioner. Det vil sige, at respondenternes besvarelser på alle 10 
dimensioner er sammenlagt til ét gennemsnit mellem 1 og 7, hvor 1 betyder, at respondenterne er meget utilfredse med alle 
dimensioner og 7 betyder, at respondenterne er meget tilfredse med alle dimensionerne. Dette indeks vil i rapporten blive benævnt 
”det gode liv”.

18

1% 2% 3%
7%

17%

40%

29%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 - Meget utilfreds 2 3 4 - Hverken eller 5 6 7 - Meget tilfreds Ved ikke

Hvor tilfreds eller utilfreds er du for tiden med dit liv?

n = 1.185

0% 1% 3%
8%

18%

30% 28%

10%

1%
0%

10%

20%

30%

40%

2,9-3 3,1-3,5 3,6-4 4,1-4,5 4,6-5 5,1-5,5 5,6-6 6,1-6,5 6,6-7

Skala fra 1-7
Gennemsnitlig tilfredshed med alle 10 dimensioner

Samlet indeks over tilfredshed med alle 10 dimensioner. 
På en skala fra 1-7, hvor 1 er lig med respondenter, der er meget utilfredse med alle dimensioner, og 7 er lig med 
respondenter, der er meget tilfredse med alle dimensioner

n = 1.182

Note: I rapportens tabeller er angivet ”n”, hvilket er lig 
antallet af respondenter, der indgår i tabellen
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5,32

5,41

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

68-102 år

58-67 år

38-57 år

18-37 år

Samlet tilfredshed med alle ti dimensioner opdelt på 
alder.
På en skala fra 1-7. 1= Meget utilfreds; 7=Meget tilfreds

Overordnet tilfredshed 
– opdelt på køn, alder og uddannelse
Nedenstående figurer viser respondenternes gennemsnitlige tilfredshed med alle ti dimensioner på en skala fra 1-7, hvor 
1 betyder, at respondenten er meget utilfreds, og 7 betyder, at respondenten er meget tilfreds. 

5,36

5,37

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Mand

Kvinde

Samlet tilfredshed med alle ti dimensioner opdelt på køn
På en skala fra 1-7. 1= Meget utilfreds; 7=Meget tilfreds

5,44

5,31

5,35

5,32

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

MVU/LVU/Forskeruddannelse

KVU

Erhvervsuddannelse

Grundskole/gymnasial uddannelse

Samlet tilfredshed med alle ti dimensioner opdelt på 
uddannelsesniveau.
På en skala fra 1-7. 1= Meget utilfreds; 7=Meget tilfreds
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Overordnet tilfredshed 
– opdelt på indkomst og geografisk bosted
Nedenstående figurer viser respondenternes gennemsnitlige tilfredshed med alle ti dimensioner på en skala fra 1-7, hvor 
1 betyder, at respondenten er meget utilfreds, og 7 betyder, at respondenten er meget tilfreds. 

5,02

5,26

5,36

5,40

5,50

5,71

5,53

5,70

5,86

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

0-199.999 kr.

200.000-399.999 kr.

400.000-599.999 kr.

600.000-799.999 kr.

800.000-999.999 kr.

1.000.000-1.199.999 kr.

1.200.000-1.399.999 kr.

1.400.000-1.599.999 kr.

1.600.000 kr. eller derover

Samlet tilfredshed med alle ti dimensioner opdelt på 
indkomst.
På en skala fra 1-7. 1= Meget utilfreds; 7=Meget tilfreds

5,37

5,33

5,48

5,34

5,30

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Hovedbyer

1000-2000 indbyggere

500-1000 indbyggere

200-500 indbyggere

Landområder

Samlet tilfredshed med alle ti dimensioner opdelt 
på geografisk bosted
På en skala fra 1-7. 1= Meget utilfreds; 7=Meget 
tilfreds
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At realisere drømme og ambitioner
Respondenterne er blevet spurgt, hvordan de ser deres muligheder for at kunne realisere deres drømme og ambitioner 
med deres nuværende ressourcer. Nedenstående figur viser, at 73 % af respondenterne ser gode muligheder for med 
deres nuværende ressourcer og bopæl at kunne realisere deres drømme og ambitioner.

2% 3%

5%

14%

23%

31%

19%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 Meget dårlige 2 3 4 Hverken eller 5 6 7 Meget gode Ved ikke

Med udgangspunkt i din aktuelle situation, dine ressourcer og nuværende bopæl, hvordan ser du da dine muligheder 
for at realisere dine drømme og ambitioner?

n = 1.187
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”Det gode liv” – personlig sikkerhed
I indeværende afsnit tages der udgangspunkt i respondenternes personlige sikkerhedsfølelse ved at se på, hvor trygge eller utrygge 
respondenterne samlet set er ved at færdes i deres eget nabolag. Nedenstående tabel viser et oprids af, hvordan respondenterne 
rangerer deres personlige sikkerhed i forhold til respondenternes tilfredshed med de øvrige dimensioner. Af tabellen ses det, at
respondenterne er meget trygge ved at færdes i deres nabolag. 

Baggrundsvariable Rangering af tilfredshed med trygheden ved at færdes i eget nabolag

Køn
Mand 

Kvinde

1. plads (n=580)

2. plads (n=612)

Alder
18-37 årige

38-57 årige

58-67 årige

68+ årige

1. plads (n=116)

1. plads (n=546)

1. plads (n=255)

1. plads (n=273)

Uddannelse
Grundskole

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Kort videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Bachelor

Lang videregående uddannelse/Forskeruddannelse

1. plads (n=118)

3. plads (n=78)

1. plads (n=355)

2. plads (n=152)

1. plads (n=284)

2. plads (n=50)

1. plads (n=78)

Bosted
Uden for hovedby

Hovedby

1. plads (n=563)

1. plads (n=629)
I alt 1. plads (n=1.192)

Tabel: På en skala fra 1-10 viser dette en rangering af, hvor tilfredse respondenterne er med deres personlige sikkerhed – opdelt på 
respondenternes køn, alder, uddannelse og bosted. 1=størst tilfredshed; 10=mindst tilfredshed. 
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”Det gode liv” – personlig sikkerhed
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16%

84%

0%

50%

100%

Ja Nej

Har du eller et medlem af din husstand været udsat 
for indbrudstyveri inden for de seneste 5 år?

n = 1.190

2%

98%

0%

50%

100%

150%

Ja Nej

Har du eller et medlem af din husstand været udsat 
for overfald inden for de seneste 5 år?

n = 1.188
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2% 2% 2%

6%

26%

57%

0%
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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 - Meget utryg 2 3 4 - Hverken eller 5 6 7 - Meget tryg Ved ikke

Hvor tryg eller utryg føler du dig alt i alt ved at færdes i dit nabolag?

Nedenstående figur viser en frekvensfordeling over, hvor trygge respondenterne alt i alt er ved at færdes i deres eget nabolag. 

Figuren viser, at 89 % af respondenterne placerer sig i de svarkategorier, der indikerer tryghed ved at færdes i eget nabolag 

(svarkategori 5, 6 og 7).

Nedenstående figur viser en frekvensfordeling over, hvorvidt respondenterne inden for de seneste 5 år har været udsat for 

indbrudstyveri eller overfald. 

n = 1.195
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Personlig sikkerhed
Der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem overfald og følelsen af personlig sikkerhed. Hvis respondenterne 
eller en i respondenternes husstand inden for de seneste 5 år har været udsat for overfald, er der større sandsynlighed for, 
at respondenterne er utrygge ved at færdes i deres nabolag sammenlignet med respondenter, der ikke har oplevet 
overfald.

Derimod er der ingen statistisk signifikant sammenhæng mellem, om en borger eller dennes husstand har oplevet 
indbrud, og borgerens tryghed ved at færdes i eget nabolag. Det kan skyldes, at kun 16 % af respondenterne har oplevet at 
have indbrudstyveri inden for de seneste 5 år. 

OBS: Der er i ovenstående model en meget lav forklaringsgrad. Det vil sige, at det kun er meget lidt af variansen i den afhænge variabel, der kan forklares af den 
uafhængige variabel. Det kan dermed udledes, at der er mange andre faktorer end respondenternes faktiske oplevelse af indbrud eller overfald, der forklarer 
deres samlede tryghed ved at færdes i deres nabolag. Sammenhængen er dog stadig valid, hvorfor det i mindre grad er betydningsfuldt, at forklaringsgraden er lav. 
Afrapporteringen medtager af denne årsag også lineære regressioner med relativt lave forklaringsgrader. 

0,018NS

0,849**

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Udsat for indbrudstyveri de seneste 5 år

Udsat for overfald inden for de seneste 5 år

Lineær regression, der inkluderer faktorer af betydning for den samlede 
vurdering af personlig sikkerhed
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n = 1.183. Den lineære regressionsmodel har en forklaringsgrad på 0,5 %.  

***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant
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”Det gode liv” – Selvrapporteret helbred
Nedenstående tabel viser et oprids af, hvor højt respondenterne på en skala fra 1-10 rangerer deres tilfredshed med deres helbred, 
samt hvordan respondenterne rangerer betydningen af at have et godt helbred. Af tabellen ses det, at et godt helbred er af stor 
betydning for respondenterne, mens der i mindre grad er tilfredshed med eget helbred. 

Baggrundsvariable Rangering af tilfredshed med at have et 
godt helbred

Rangering af betydningen af at have et godt 
helbred

Køn
Mand 

Kvinde
6. plads (n=577)

7. plads (n=611)

1. plads (n=562)

1. plads (n=600)
Alder
18-37 årige

38-57 årige

58-67 årige

68+ årige

5. plads (n=116)

7. plads (n=544)

7. plads (n=254)

8. plads (n=272)

2. plads (n=116)

1. plads (n=535)

1. plads (n=247)

1. plads (n=262)
Uddannelse
Grundskole

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Kort videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Bachelor

Lang videregående 
uddannelse/Forskeruddannelse

7. plads (n=118)

6. plads (n=79)

6. plads (n=354)

6. plads (n=151)

7. plads (n=282)

5. plads (n=50)

6. plads (n=78)

1. plads (n=111)

1. plads (n=75)

1. plads (n=347)

1. plads (n=149)

1. plads (n=279)

2. plads (n=50)

1. plads (n=75)

Bosted
Uden for hovedby

Hovedby
6. plads (n=563)

7. plads (n=625)

1. plads (n=553)

1. plads (n=609)

I alt 6. plads (n=.188) 1. plads (n=1.162)

Tabel: På en skala fra 1-10 viser dette en rangering af, hvor tilfredse respondenterne er med deres helbred samt rangeringen af, 
hvor betydningsfuldt et godt helbred er for respondenterne– opdelt på respondenternes køn, alder, uddannelse og bosted
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Selvrapporteret helbred
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18%
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Er du på nogen måde begrænset i dine daglige aktiviteter på grund af 
fysiske/psykiske problemer.

Fysiske problemer Psykiske problemer
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Hvordan havde du det i går i forhold til nedenstående 
forhold? 
- Jeg følte mig glad

31% 30%
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70%
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1 Slet
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Ved ikke

Hvordan havde du det i går i forhold til nedenstående forhold? 

Jeg følte mig bekymret Jeg følte mig deprimeret

Figuren øverst til højre viser, at 
størstedelen af respondenterne slet ikke 
eller i mindre grad er begrænset i deres 
daglige aktiviteter pga. fysiske og psykiske 
problemer. Nederste figur til venstre viser, 
at 64 % af respondenterne placerer sig i de 
to svarkategorier, der indikerer den største 
grad glæde i hverdagen. Figuren nederst til 
højre viser, at 31 % af respondenterne slet 
ikke følte sig bekymrede i går, mens 70 % 
slet ikke følte sig deprimerede i går.

Psykiske problemer: n = 1.089
Fysiske problemer: n = 1.180

n = 1.165

Jeg følte mig bekymret: n = 1.017
Jeg følte mig deprimeret: n = 1.003
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Selvrapporteret helbred
Overordnet vurderer 73 % af respondenterne, at deres helbred samlet set er over middel. 18 % vurderer, at de har et 
middelgodt helbred, mens 10 % mener, at de har et helbred, der er under middel. 

1%
3%

6%

18%
20%

39%

14%

0%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

1 - Dårligt 2 3 4 - Middel 5 6 7 - Fremragende Ved ikke

Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt?

n = 1.189

29



”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

Selvrapporteret helbred
Nedenstående figur viser, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem fysiske og psykiske begrænsninger og 
respondenternes samlede vurdering af eget helbred. Hvis respondenterne er begrænsede af fysiske eller psykiske 
problemer, er der mindre sandsynlighed for, at de vurderer deres helbred godt alt i alt. Hvis respondenterne følte sig glade 
i går, er der derimod større sandsynlighed for, at helbredet vurderes godt alt i alt. Dertil er der en svag sammenhæng, der 
viser, at hvis respondenterne følte sig bekymrede i går, er der mindre sandsynlighed for, at de samlet set vurderer, at de 
har et godt helbred. 

Der er ingen signifikant sammenhæng mellem respondenternes følelse af at være deprimeret og deres helbred alt i alt. 
Sidstnævnte kan skyldes, at kun 6 % af respondenterne på en skala fra 1 (slet ikke) til 7 (hele dagen) placerede sig i 
svarkategorierne 5, 6 og 7. Der er altså meget få respondenter, der føler sig deprimerede. Ligeledes placerede kun 13 % sig 
i svarkategorierne 5, 6 og 7 til spørgsmålet om, hvorvidt de følte sig bekymrede i går, hvilket kan være udslagsgivende for, 
at sammenhængen ikke er stærkere.  

n = 922. Den lineære regressionsmodel har en forklaringsgrad på 46,3 %.

***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant 
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Lineær regression, der inkluderer faktorer af betydning for den samlede 
helbredsvurdering
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”Det gode liv” – Sociale relationer
Nedenstående tabel giver et oprids af, hvor højt respondenterne på en skala fra 1-10 rangerer deres tilfredshed med egne sociale
relationer set i forhold til de øvrige dimensioner, samt hvordan respondenterne rangerer betydningen af deres sociale relationer i 
forhold til de øvrige dimensioner. Tabellen viser, at der i høj grad er tilfredshed med de sociale relationer, mens sociale relationer i 
mindre grad har betydning for respondenterne. 

Baggrundsvariable Rangering af tilfredshed med 
egne sociale relationer

Rangering af betydningen af egne
sociale relationer

Køn
Mand 

Kvinde
2. plads (n=578) 

1. Plads (n=613)

7. plads (n=543)

4. plads (n=576)
Alder
18-37 årige

38-57 årige

58-67 årige

68+ årige

2.plads (n=116)

2. plads (n=544)

3. plads (n=254)

3. plads (n=272)

4. plads (n=116)

7. plads (n=531)

5. plads (n=238)

5 plads (n=232)
Uddannelse
Grundskole

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Kort videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Bachelor

Lang videregående uddannelse/Forskeruddannelse

2. plads (n=118)

2. plads (n=77)

2. plads (n=354)

1. plads (n=152)

2. plads (n=285)

1. plads (n=50)

3. plads (n=80)

5. plads (n=99)

6. plads (n=75)

7. plads (n=333)

6. plads (n=148)

5. plads (n=275)

5. plads (n=49)

4. plads (n=73)
Bosted
Uden for hovedby

Hovedby
2. plads (n=564)

2. plads (n=627)

7. plads (n=533)

7. plads (n=586)

I alt 2. plads (n=1.191) 7. plads (n=1.119)

Tabel: På en skala fra 1-10 viser dette en rangering af, hvor tilfredse respondenterne er med deres sociale relationer samt hvor 
betydningsfulde deres sociale relationer rangeres – opdelt på respondenternes køn, alder, uddannelse og bosted.
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Sociale relationer

1,13

1,74

2,38

2,41

2,63

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Kolleger (uden for arbejdstid)

Naboer

Familie

Venner

Børn

Hvor ofte er du sammen med nogle af følgende personer, som du ikke bor sammen med?
Der er angivet et gennemsnit fra 1-5, hvor 1=aldrig og 5=flere gange om ugen.  

1,67

1,70

2,77

2,86

3,28

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Naboer

Kolleger (uden for arbejdstid)

Venner

Familie

Udeboende børn

Hvor ofte har du kontakt med nogle af følgende personer uden at du ser dem (f.eks. via telefon, breve, e-mail, sms, 
facebook, twitter eller skype)?
Der er angivet et gennemsnit fra 1-5, hvor 1=aldrig og 5=flere gange om ugen.  
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Sociale relationer

1,23

1,9

2,2

2,2

2,48

3,52

1 2 3 4 5

Kolleger (uden for arbejdstid)

Naboer

Familie

Venner

Børn (egne eller partners)

Partner

Vil nogle af følgende personer kunne hjælpe dig praktisk i hverdagen, hvis du har brug for det?
Der er angivet et gennemsnit fra 1-5, hvor 1= aldrig og 5=altid. 
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3,02
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Kolleger (uden for arbejdstid)

Venner
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Vil du kunne tale godt med nogle af følgende personer, hvis du har brug for støtte?
Der er angivet et gennemsnit fra 1-5, hvor 1= aldrig og 5=altid. 
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Forholdet til familie og venner
Respondenterne er blevet spurgt, hvor tilfredse eller utilfredse de alt i alt er med forholdet til deres familie og venner. 

49 % erklærer sig ”Meget tilfredse”, og i alt placerer 86 % af respondenterne sig i de tre mest tilfredse svarkategorier. 
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Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit forhold til din familie og dine venner?

n = 1.202
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Sociale relationer
I nedenstående figur er respondenternes samlede grad af tillid, samvær, kontakt, mulighed for praktisk hjælp samt støtte 
hos deres sociale relationer sammenholdt med respondenternes samlede tilfredshed med forholdet til familie og venner i 
en lineær regression. 

Nedenstående figur viser en statistisk signifikant sammenhæng mellem tillid til sociale relationer og den samlede 
tilfredshed med forholdet til familie og venner. Det vil sige, at jo højere grad af tillid respondenterne har til deres sociale 
relationer, jo mere tilfredse er de med forholdet til familie og venner. Derudover er der en statistisk signifikant 
sammenhæng, der viser, at i jo højere grad, der er mulighed for at få støtte fra sociale relationer, jo større sandsynlighed er 
der for, at respondenterne samlet set er tilfredse med forholdet til familie og venner. Den sidste statistiske signifikante 
sammenhæng er mellem at kunne få praktisk hjælp i hverdagen og den samlede grad af tilfredshed med forholdet til 
familie og venner. Her ses det, at i jo højere grad dette er muligt, jo mindre er sandsynligheden for, at respondenterne er 
tilfredse med forholdet til familie og venner. Sammenhængen er dog tæt på at være insignifikant, og regnes derfor ikke for 
at være af væsentlig betydning. 

0,056NS

0,180NS

-0,188*

0,274**

0,399***

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450

Kontakt med sociale relationer

Samvær med sociale relationer

Praktisk hjælp i hverdagen

Få støtte ved sociale relationer

Tillid til sociale relationer

Lineær regression, der inkluderer faktorer af betydning for den samlede tilfredshed med 
egne sociale relationer
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Den lineære regressionsmodel har en forklaringsgrad på 4,9%.

***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant 

n = 1.191
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Social kapital
Social kapital anses som et individs samlede følelse af tillid, samarbejde og retfærdighed. 

I undersøgelsen er tillid målt på respondenternes generelle tillid til andre mennesker, deres tillid til forskellige 
institutioner samt tilliden til nære sociale relationer. Retfærdighed er målt på følelsen af uretfærdig behandling fra venner, 
familie, kolleger, offentlige myndigheder, arbejdsgiver eller andre lokale aktører. Samarbejde skal i undersøgelsen ses i 
forhold til borgeres samarbejde, som måles ved graden af frivilligt arbejde. Disse faktorer er sammenlagt til én variabel 
kaldet ”Social kapital”. Nedenstående figur viser, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem dette samlede mål 
for social kapital og det samlede indeks for ”det gode liv”. Sammenhængen viser, at jo større grad af social kapital et individ 
besidder, jo større sandsynlighed er der for, at respondenterne scorer højt på indekset for ”det gode liv”.

Tabel: Lineær regression, der inkluderer den samlede sociale kapitals betydning for respondenternes 
samlede tilfredshed med de ti dimensioner (”det gode liv”)

Social kapital samlet ”Det gode liv”
0,805***

n = 1.013. Forklaringsgrad 5,9%.
***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant 
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3,82

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Gennemsnit på en skala fra 1-5

Social kapital (Tillid, samarbejde og retfærdighed)
Respondenternes samlede grad af social kapital på en skala fra 1-5. 

n = 1.013



”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillid
I et samlet mål for respondenternes sociale kapital er der inddraget spørgsmål om tillid til:

• Nære sociale relationer

• Fremmede mennesker (generel tillid) 

• Forskellige institutioner 

Nedenstående figurer viser, hvor tillidsfulde respondenterne er over for nære sociale relationer og i forhold til andre mennesker 
generelt. 

NB: Den gennemsnitlige beregning af tilliden til forskellige institutioner er angivet under kapitel 14: ”Lokalpolitik”

2,6

2,76

3,38

3,53

3,8

1 2 3 4 5

Naboer

Kollegar

Venner

Familie

Børn (egne eller partners)

I hvor høj grad stoler du på følgende personer?
Der er angivet et gennemsnit af respondenternes besvarelser på en skala 
fra 1-5, hvor 1 = slet ikke og 5 = i meget høj grad. 
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5,9

0 1 2 3 4 5 6 7

Generel tillid

Stoler du i almindelighed på andre mennesker, eller kan man ikke være for forsigtig over for 
andre mennesker?
Der er angivet et gennemsnit af respondenternes besvarelser på en skala fra 1-7, hvor 
1=Ingen tillid, og 7=Fuld tillid

n = 1.172
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Retfærdighed og samarbejde
Retfærdighed
Respondenternes retfærdighedsfølelse er målt gennem spørgsmål til, om respondenterne inden for de seneste 12 
måneder har følt sig uretfærdigt behandlet af en række aktører. 

Nedenstående figur angiver, hvor stor en procentdel af respondenterne, der har svaret, at de har følt sig uretfærdigt 
behandlet af aktøren.

Figuren viser, at der er flest respondenter, som har følt sig uretfærdigt behandlet af deres arbejdsgiver og af offentlige 
myndigheder, og færrest har følt sig uretfærdigt behandlet af venner. 53 % af respondenterne har ikke følt sig uretfærdigt 
behandlet inden for de seneste 12 måneder. 

Samarbejde
Som tidligere nævnt er respondenternes samarbejdsevne på kommuneplan målt gennem graden af frivilligt 
arbejde, som respondenterne udfører. En frekvenstabel over hvor ofte respondenterne udfører frivilligt arbejde 
kan ses under kapitel 10: ”Fritid, fritidsaktiviteter og frivillighed”.40

4% 5%
8%

11% 13%
16%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Venner Andre lokale
aktører

Familie Kollegaer Offentlige
myndigheder

Arbejdsgiver Har ikke følt mig
uretfærdigt

behandlet inden for
de seneste 12

måneder

Har du inden for de seneste 12 måneder følt dig uretfærdigt behandlet af en eller flere af følgende?
Procentdel der har følt sig uretfærdigt behandlet af nedenstående aktører:

OBS: Tabellen summerer til mere end 100 %, fordi der kan vælges flere aktører
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”Det gode liv” – Uddannelse
Nedenstående tabel giver et oprids af, hvor højt respondenternes tilfredshed med deres uddannelsesniveau rangerer på en skala fra 
1-10 i forhold til de øvrige dimensioner, samt hvordan respondenterne rangerer betydningen af deres uddannelsesniveau. Tabellen 
illustrerer, at uddannelsesniveau ikke er af væsentlig betydning for respondenterne – sammenlignet med de andre dimensioner, samt 
at respondenterne i mindre grad er tilfredse med deres uddannelsesniveau. 

Baggrundsvariable Rangering af tilfredshed med 
eget uddannelsesniveau

Rangering af betydningen af eget 
uddannelsesniveau

Køn
Mand 

Kvinde
8. plads (n=433)

9. plads (n=421)

8. plads (n=495)

8. plads (n=489)
Alder
18-37 årige

38-57 årige

58-67 årige

68+ årige

7. plads (n=123)

9. plads (n=497)

9. plads (n=155)

6. plads (n=79)

8. plads (n=113)

8. plads (n=504)

8. plads (n=200)

8. plads (n=165)
Uddannelse
Grundskole

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Kort videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Bachelor

Lang videregående uddannelse/Forskeruddannelse

9. plads (n=54)

9. plads (n=54)

9. plads (n=262)

9. plads (n=110)

8. plads (n=214)

4. plads (n=50)

7. plads (n=72)

9. plads (n=76)

8. plads (n=62)

8. plads (n=290)

8. plads (n=138)

8. plads (n=246)

4. plads (n=49)

6. plads (n=70)
Bosted
Uden for hovedby

Hovedby
9. plads (n=420)

9. plads (n=434)

8. plads (n=473)

8. plads (n=511)

I alt 8. plads (n=854) 9. plads (n=984)

Tabel: På en skala fra 1-10 viser dette en rangering af, hvor tilfredse respondenterne er med deres uddannelsesniveau samt hvor 
betydningsfuldt eget uddannelsesniveau rangeres – opdelt på respondenternes køn, alder, uddannelse og bosted
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Uddannelsesniveau
Nedenstående figurer viser respondenternes højeste gennemførte uddannelsesniveau, samt om respondenterne har taget 
en efteruddannelse. 
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74%

26%
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40%
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70%

80%

Ja Nej

Har du taget efteruddannelse?

6%

1%

0%

7%

4%

23%

12%

30%

7%

10%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Andet

Ønsker ikke at oplyse

Forskeruddannelse

Lang videregående uddannelse

Bachelor

Mellemlang videregående uddannelse

Kort videregående uddannelse

Erhvervsuddannelse

Gymnasial uddannelse

Grundskole

Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

n=1.259

n=1.302
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Uddannelsesmuligheder i kommunen
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41%

25%
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

n=1.285

3%

40%

24%

14%

2%

17%

0%

5%
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15%
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30%

35%

40%

45%

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til efteruddannelse i dit område?

n=1.276

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område?

Der er ingen statistisk signifikant sammenhæng mellem, om respondenterne er bosiddende i landområderne, i mindre byer eller i
kommunens hovedbyer og deres tilfredshed med adgangen til uddannelser og efteruddannelser i lokalområdet. 44
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Uddannelse og adgang til jobs
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2% 2%

5%

19%

12%

17%

11%

27%

5%

0%

5%

10%

15%
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25%

30%

1 - Slet ikke 2 3 4 - I nogen grad 5 6 7 - I meget høj
grad

Ikke relevant Ved ikke

I hvilken grad oplever du, at dit uddannelsesniveau giver dig mulighed for at få de jobs, som du ønsker?

n=1.255

Nedenstående figur viser, i hvilken grad respondenterne oplever, at deres uddannelsesniveau giver dem adgang til de jobs, 
de ønsker. 
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Uddannelse
Nedenstående tabel viser, at der er en positiv og statistisk signifikant sammenhæng mellem faktisk uddannelsesniveau og oplevelsen 
af, at ens uddannelsesniveau giver adgang til ønskejobs. Det vil sige, at jo højere uddannelsesniveau respondenterne har, jo større er 
sandsynligheden for, at de oplever, at deres uddannelsesniveau giver dem adgang til de jobs, de ønsker.

Der er ikke signifikant sammenhæng mellem, om respondenterne har taget en efteruddannelse, og hvorvidt deres uddannelsesniveau 
giver adgang til de jobs, de ønsker.

NB: En relativ stor del af 
respondenterne har svaret 
”ikke relevant”, 
eksempelvis fordi de ikke 
er en del af 
arbejdsstyrken. Disse 
respondenter indgår ikke i 
modellen.

Samtidig viser nedenstående tabel, at jo højere uddannelsesniveau respondenterne har, jo mindre er sandsynligheden for, at de er
tilfredse med adgangen til kompetencegivende uddannelser i deres område. Det kan netop skyldes, at der i højere grad er mulighed
for at erhverve lavere uddannelsesniveauer i lokalområdet, mens de højere uddannelsesniveauer må erhverves uden for kommunen.

Sammenhæng mellem faktisk uddannelsesniveau og tilfredshed med adgangen til 
kompetencegivende uddannelser i området

Sammenhæng mellem faktisk uddannelsesniveau og tilfredshed med, at 
eget uddannelsesniveau giver adgang til drømmejobs 

Faktisk 
uddannelsesniveau

Uddannelsesniveau 
giver adgang til 

ønskejobs

0,182***

n = 816.
***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant
Gammakoefficienten er angivet i ovenstående. 

Faktisk 
uddannelsesniveau

Tilfredshed med adgang 
til kompetencegivende 
uddannelser i området

-0,296***

n = 1.005.
***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant
Gammakoefficienten er angivet i ovenstående. 
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”Det gode liv” – Arbejde og balance mellem arbejdsliv og privatliv
Nedenstående tabel giver et oprids af, hvor højt respondenterne på en skala fra 1-10 rangerer deres tilfredshed med og betydningen 
af deres job samt med deres balance mellem arbejdsliv og privatliv i forhold til de øvrige dimensioner.

Baggrundsvariable Rangering af 
tilfredshed med 
jobbet

Rangering af 
betydningen af jobbet

Rangering af tilfredshed 
med balance ml. 
arbejdsliv og privatliv

Rangering af betydningen af en 
god balance ml. arbejdsliv og 
privatliv

Køn
Mand 

Kvinde
4. plads (n=407)

4. plads (n=390)

6. plads (n=457)

7. plads (n=438)

7. plads (n=398)

8. plads (n=382)

4. plads (n=458)

3. plads (n=441)
Alder
18-37 årige

38-57 årige

58-67 årige

68+ årige

3. plads (n=114)

3. plads (n=509)

4. plads (n=129)

4. plads (n=45)

3. plads (n=114)

3. plads (n=512)

7. plads (n=161)

7. plads (n=108)

9. plads (n=113)

8. plads (n=495)

6. plads (n=126)

5. plads (n=46)

1. plads (n=115)

2. plads (n=511)

6. plads (n=157)

6. plads (n=116)
Uddannelse
Grundskole

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Kort videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Bachelor

Lang videregående 
uddannelse/Forskeruddannelse

4. plads (n=54)

4. plads (n=54)

4. plads (n=262)

4. plads (n=110)

4. plads (n=214)

3. plads (n=50)

2. plads (n=72)

7. plads (n=72)

7. plads (n=60)

6. plads (n=278)

4. plads (n=123)

4. plads (n=213)

1. plads (n=47)

7. plads (n=58)

5. plads (n=54)

7. plads (n=53)

5. plads (n=240)

8. plads (n=113)

9. plads (n=184)

9. plads (n=45)

10. plads (n=57)

6. plads (n=72)

4. plads (n=60)

4. plads (n=274)

2. plads (n=127)

2. plads (n=213)

3. plads (n=48)

3. plads (n=59)

Bosted
Uden for hovedby

Hovedby
4. plads (n=420)

4. plads (n=434)

6. plads (n=442)

5. plads (n=453)

8. plads (n=389)

8. plads (n=391)

3. plads (n=450)

3. plads (n=449)

I alt 4. plads (n=797) 6. plads (n=895) 8. plads (n=780) 3. plads (n=899)

Tabel: På en skala fra 1-10 viser dette en rangering af, hvor tilfredse respondenterne er med henholdsvis deres job og deres balance mellem 
arbejdsliv og privatliv samt rangeringen af, hvor betydningsfuldt et godt job og en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv er for 
respondenternes livskvalitet. Respondenterne er opdelt på deres køn, alder, uddannelse og bosted.
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Arbejde
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Tilfredshed med eget job
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1 - Meget utilfreds 2 3 4 - Hverken eller 5 6 7 - Meget tilfreds Ved ikke

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dit job - alt i alt?   
Giv din vurdering på en skala fra 1-7, hvor 1 betyder, at du er meget utilfreds og 7 betyder, at du er meget tilfreds,.

n=800

Nedenstående figur viser, i hvilken grad respondenterne er tilfredse med deres job alt i alt. 
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Adgang til jobs i lokalområdet
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Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til jobs i lokalområdet, som passer til dine kompetencer og ønsker?
Kun respondenter i arbejdsstyrken er stillet dette spørgsmål

Jo højere uddannelsesniveau respondenterne har, jo mindre sandsynlighed er der for, at de er tilfredse med adgangen til 
jobs i lokalområdet, som passer til deres kompetencer og ønsker. 

Faktisk uddannelsesniveau og tilfredshed med adgang til jobs i lokalområdet

Lineær regression, der inkluderer faktisk uddannelsesniveau i forhold til respondenternes 
tilfredshed med adgangen til jobs i lokalområdet, som matcher respondenternes kompetencer 
og ønsker

Faktisk 
uddannelsesniveau

Adgang til jobs i lokalområdet, der 
matcher kompetencer og ønsker

-0,110**

n = 1.005. Forklaringsgrad 1,2 %.
***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant 
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Balance mellem arbejdsliv og privatliv
Nedenstående tabel og figur viser henholdsvis, hvor mange arbejdstimer respondenterne gennemsnitligt har, samt hvor 
lang transporttid respondenterne sammenlagt har til og fra arbejde på en typisk arbejdsdag. 

52

Hvor mange timer arbejder du gennemsnitligt om ugen inklusiv eventuelle 
overarbejdstimer?

Antal timer

Gennemsnitlig antal arbejdstimer 38,36 timer
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Hvor lang transporttid har du sammenlagt til og fra arbejde på en typisk arbejdsdag?

Hvor mange timer bruger du på fritid om dagen på en typisk 
arbejdsdag/hverdag? 

Antal timer

Gennemsnitlig antal fritidstimer 2,89 timer
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Balance mellem arbejdsliv og privatliv
Nedenstående figur viser i hvilken grad respondenterne oplever at have en fornuftig balance mellem deres arbejdsliv og 
privatliv. 68 % af respondenterne placerer sig i svarkategorierne 5,6 eller 7, som er de tre svarkategorier, der indikerer 
den største grad af balance mellem arbejdsliv og privatliv. 20 % mener i nogen grad, at de har en fornuftig balance mellem 
arbejdsliv og privatliv. 12 % af respondenterne anvender svarkategorierne 1, 2 og 3, hvilket er de tre svarkategorier, der 
indikerer den mindste grad af balance mellem arbejdsliv og privatliv. 
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I hvilken grad oplever du at have en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv?
Spørgsmålet er kun stillet til respondenter i arbejde eller på orlov

n=785
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Balance mellem arbejdsliv og privatliv
Der er gennemført en statistisk beregning på, hvorvidt respondenternes gennemsnitlige transporttid, deres 
gennemsnitlige ugentlige arbejdstimer samt den tid, de anvender på fritid om dagen, påvirker, i hvor høj grad de mener, at 
de har en fornuftig balance mellem deres arbejdsliv og privatliv. 

Figuren viser, at jo mere daglig transporttid respondenterne har, desto mindre sandsynlighed er der for, at de oplever at 
have en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv. Jo flere ugentlige arbejdstimer respondenterne har, desto mindre 
sandsynlighed er der ligeledes for, at de oplever at have en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv. Der er ikke 
nogen signifikant sammenhæng mellem antallet af timer brugt på fritid om dagen og oplevelsen af at have en fornuftig 
balance mellem arbejdsliv og privatliv. 

n = 591. Forklaringsgrad 13 %.
***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant 
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0,017NS

-0,035***

-0,305***

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Timer brugt på fritid om dagen

Gennemsnitlig ugentlige arbejdstimer

Gennemsnitlig transporttid

Lineær regression, der inkluderer faktorer af betydning for den samlede 
tilfredshed med at have en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv
Kun respondenter i arbejde er inkluderet
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”Det gode liv” – fritid, fritidsaktiviteter og frivillighed
Det er i nedenstående tabel vist, hvordan respondenterne på en skala fra 1-10 rangerer betydningen af at være frivillig. 
Der er ikke stillet noget tilfredsheds-spørgsmål vedrørende frivillighed. Det ses af tabellen, at respondenterne oftest 
rangerer betydningen af at være frivillig som værende den dimension, der har næstmindst betydning for deres livskvalitet. 

Baggrundsvariable Rangering af betydningen af at være 
frivillig

Køn
Mand 

Kvinde
9. plads (n=503)

9. plads (n=502)
Alder
18-37 årige

38-57 årige

58-67 årige

68+ årige

9. plads (n=109)

9. plads (n=491)

9. plads (n=206)

9. plads (n=197)
Uddannelse
Grundskole

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Kort videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Bachelor

Lang videregående uddannelse/Forskeruddannelse

8. plads (n=88)

9. plads (n=65)

9. plads (n=301)

9. plads (n=136)

9. plads (n=245)

9. plads (n=48)

9. plads (n=64)
Bosted
Uden for hovedby

Hovedby
9. plads (n=480)

9. plads (n=525)

I alt 9. plads (n=1005)

Tabel: På en skala fra 1-10 viser dette en rangering af, hvor betydningsfuldt det er for respondenterne at være frivillig 
i forhold til de andre dimensioner. Respondenterne er opdelt på deres køn, alder, uddannelse og bosted.
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Fritid og fritidsaktiviteter
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39%
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For meget Tilpas For lidt Ved ikke

Hvordan vurderer du det antal timer, du har til rådighed til fritid i døgnet?
Kun respondenter i arbejde har fået dette spørgsmål

n=779
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Frivillighed

25%

19%

9%

7%

9%

29%
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0%
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30%
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Mindst én gang om
ugen

Mindst én gang om
måneden

Mindst én gang i
kvartalet

Mindst én gang hvert
halvår

Sjældnere Slet ikke Ved ikke

Hvor ofte har du gennemsnitligt i de seneste 12 måneder arbejdet for frivillige eller velgørende foreninger?

n=1.237
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Frivillighed

Inden for hvilke områder udfører du frivilligt arbejde? 

Idrætsområdet f.eks. sportsklubber, danseforeninger, svømmehaller 40%

Det sociale område f.eks. pensionistforeninger, væresteder, flygtningevenner, daginstitutionsbestyrelser 15%

Religion og kirke, f.eks. menighedsarbejde, søndagsskole 14%

Kulturområdet, f.eks. museer, lokalhistoriske arkiver, sangkor, teater 14%

Fritidsområdet, f.eks. hobbyforeninger, slægtsforskning, spejder 13%

Uddannelse, undervisning og forskning, f.eks. skolebestyrelse, voksen- og fritidsundervisning, husholdningsforening, 
studenterforening 12%

Bolig og lokalsamfundsområdet, f.eks. beboerforeninger, antenneforeninger, grundejerforeninger 10%

Sundheds- og sygedomsområdet, f.eks. bloddonor, patientforening, krisehjælp 7%

Fagligt arbejde og erhvervs- og brancheorganisationer, f.eks. fagforbunde, handelsstandsforening, turistforening 6%

Internationale aktiviteter, f.eks. humanitære, freds- og soliditetsorganisationer 5%

Politik og partiforeninger, f.eks. vælgerforeninger, græsrodsorganisationer, kvindebevægelse 3%

Miljøområdet f.eks. naturfredning, dyreværn, selvejende haver 3%

Rådgivning og juridisk bistand, f.eks. forbrugerorganisationer, menneskerettigheder, retshjælp 1%

Andre områder 10%

OBS: Tabellen summerer til mere end 100 %, fordi der kan vælges flere frivillige aktiviteter
n=829. Kun respondenter, der udfører frivilligt arbejde er stillet dette spørgsmål

Tabel: Frivilligt arbejde

59



”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

Frivillighed
Respondenter, der har svaret, at de udfører andre frivillige aktiviteter end de nævnte i spørgeskemaet, 
nævner emner som:

• Hjælp til festivaller

• Diverse foreningsarbejde

• Indsamling for og arbejde i humanitære organisationer

• Eksempler på frivilligt arbejde inden for det sociale område

• Eksempler på undervisningshjælp

• Butiksmedarbejdere i genbrugsbutikker

• Lokal avis / lokalradio

Derudover nævnes bl.a. andre frivillige aktiviteter som strikning til nyfødte, loge arrangementer, 
vågetjeneste, værgemål, psykoterapi mv. 
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Naturen i Ringkøbing-
Skjern Kommune

Naturens Rige
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

”Det gode liv” – Naturen
Nedenstående tabel giver et oprids af, hvor højt respondenternes tilfredshed med naturen i RKSK på en skala fra 1-10 rangerer i 
forhold til de øvrige dimensioner, samt hvordan respondenterne rangerer betydningen af naturen. Tabellen viser, at 
respondenternes rangering af betydningen og tilfredsheden med naturen oftest er nogenlunde lig hinanden. Dog er naturen af større 
betydning for den ældste del af respondenterne sammenlignet med de yngre respondenter.

Baggrundsvariable Rangering af tilfredshed naturen i 
RKSK

Rangering af betydningen af naturen i 
RKSK

Køn
Mand 

Kvinde
5. plads (n=571)

6. plads (n=605)

5. plads (n=555)

6. plads (n=595)
Alder
18-37 årige

38-57 årige

58-67 årige

68+ årige

6. plads (n=116)

6. plads (n=541)

8. plads (n=251)

9. plads (n=266)

7. plads (n=116)

6. plads (n=533)

3. plads (n=242)

3. plads (n=257)
Uddannelse
Grundskole

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Kort videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Bachelor

Lang videregående uddannelse/Forskeruddannelse

8. plads (n=116)

8. plads (n=79)

7. plads (n=348)

7. plads (n=150)

6. plads (n=280)

8. plads (n=50)

8. plads (n=77)

4. plads (n=110)

5. plads (n=75)

5. plads (n=340)

7. plads (n=148)

6. plads (n=278)

7. plads (n=50)

5. plads (n=75)
Bosted
Uden for hovedby

Hovedby
4. plads (n=557)

6. plads (n=619)

4. plads (n=544)

6. plads (n=606)

I alt 7. plads (n=1.150) 5. Plads (n=1.176)

Tabel: På en skala fra 1-10 viser dette en rangering af, hvor tilfredse respondenterne er med naturen i RKSK, samt hvor betydningsfuldt 
respondenterne rangerer naturen i RKSK i forhold til de øvrige dimensioner. Respondenterne er opdelt på deres køn, alder, uddannelse og bosted.
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

Naturen
Nedenstående figur viser, hvor ofte respondenterne bruger landskabet aktivt i Ringkøbing-Skjern Kommune – Naturens Rige.

63

28%

44%

17%

6%

4%

0% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Dagligt Ugentligt Månedligt 1-2 gange i kvartalet Sjældnere Aldrig Ved ikke

Hvor ofte bruger du gennemsnitligt naturen eller landskabet aktivt i Ringkøbing-Skjern Kommune?
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

Naturen
Respondenterne er blevet spurgt, hvor tilfredse eller utilfredse de samlet set er med naturen i kommunen, samt hvor 
tilfredse de er med adgangen til naturen i RKSK. Nedenstående figurer illustrerer besvarelserne herpå. 
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33%
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1 - Meget utilfreds 2 3 4 - Hverken eller 5 6 7 - Meget tilfreds Ved ikke

Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med naturen i Ringkøbing-Skjern Kommune?

n = 1.190

n = 1.187
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Naturen
Øverste figur viser, at der er en stærk sammenhæng mellem hvor hyppigt respondenterne bruger naturen aktivt og deres 
tilfredshed med adgangen til naturen i RKSK.  Jo hyppigere respondenterne benytter naturen aktivt, jo større 
sandsynlighed er der for, at de er tilfredse med adgangen til naturen. 

De to nederste figurer viser, at de ældste respondenter, samt respondenterne med højere uddannelsesniveauer i højere 
grad bruger naturen aktivt sammenlignet med yngre respondenter og respondenter med lavere uddannelsesniveauer.

Sammenhæng mellem brug af naturen og den samlede tilfredshed med adgangen til 
naturen i RKSK

Hyppig brug af naturen Tilfredshed med adgangen til 
naturen i RKSK

0,364***

n = 1.168 

Sammenhæng mellem respondenternes alder og hvor ofte respondenterne bruger 
naturen aktivt

Alder Hyppig brug af naturen
0,140***

n = 1.186 

Sammenhæng mellem respondenternes faktiske uddannelsesniveau og hvor ofte 
respondenterne bruger naturen aktivt

Faktisk uddannelsesniveau Hyppig brug af naturen
0,106**

n = 1.112

65

***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant
Gammakoefficienterne er angivet i ovenstående modeller 



”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

12

Boligsituation, 
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

”Det gode liv” – Boligsituation
Nedenstående tabel giver et oprids af, hvor højt respondenternes tilfredshed med deres boligsituation på en skala fra 1-10 rangerer i 
forhold til de øvrige dimensioner, samt hvordan respondenterne rangerer betydningen af deres boligforhold. 

Tabellen viser, at både tilfredsheden med det sted respondenten bor, og betydningen af egne boligforhold rangeres relativt højt.

Baggrundsvariable Rangering af tilfredshed med det sted du 
bor

Rangering af betydningen af egne boligforhold

Køn
Mand 

Kvinde
3. plads (n=571)

3. plads (n=605)

2. plads (n=555)

2. plads (n=596)
Alder
18-37 årige

38-57 årige

58-67 årige

68+ årige

4. plads (n=114)

4. plads (n=534)

2. plads (n=251)

3. plads (n=265)

5. plads (n=115)

4. plads (n=531)

2. plads (n=246)

2. plads (n=257)
Uddannelse
Grundskole

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Kort videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Bachelor

Lang videregående uddannelse/Forskeruddannelse

3. plads (n=116)

1. plads (n=79)

3. plads (n=348)

3. plads (n=150)

3. plads (n=280)

6. plads (n=50)

4. plads (n=77)

2. plads (n=108)

2. plads (n=73)

2. plads (n=344)

3. plads (n=149)

3. plads (n=277)

8. plads (n=49)

2. plads (n=75)
Bosted
Uden for hovedby

Hovedby
3. plads (n=557)

3. plads (n=619)

2. plads (n=546)

2. plads (n=605)

I alt 3. plads (n=1.166) 2. plads (n=1.151)

Tabel: På en skala fra 1-10 viser dette en rangering af, hvor tilfredse respondenterne er med deres boligsituation samt hvor betydningsfuldt 
respondenterne rangerer deres boligforhold i forhold til de øvrige dimensioner. Respondenterne er opdelt på deres køn, alder, uddannelse og bosted. 
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Boligsituation og civilstand

68

Hvor mange børn under 18 år bor 
der i husstanden?

Antal børn %

0 64%

1 13%

2 15%

3 7%
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5 0%

Hvordan bor du?

Boform %

Jeg bor alene 16%

Jeg bor sammen med 
samlever/ægtefælle 82%

Jeg bor i en anden 
form for bofællesskab 1%

Jeg bor hos mine 
forældre 1%

Hvilken type bolig er din 
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180-199 kvm. 9%

200 kvm eller 
derover 19%
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Boligsituation og bosted
Som det ses af nedenstående figur er en stor andel af respondenterne tilfredse med det sted, de bor, samt med deres bolig. 

84 % af respondenterne placerer sig i de tre mest tilfredse svarkategorier i forhold til spørgsmålet om, hvor tilfredse de alt i alt er 
med deres bolig. Dertil placerer 85 % af respondenterne sig i de tre mest tilfredse svarkategorier i spørgsmålet om, hvor tilfredse de 
er med det sted, de bor. 

Der er ikke nogen væsentlig forskel på respondenternes tilfredshed med hvor de bor alt efter, om de er bosat i eller uden for en af 
kommunens hovedbyer. 

4% 3% 3%
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30%
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32%

41%
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1 - Meget utilfreds 2 3 4 - Hverken eller 5 6 7 - Meget tilfreds Ved ikke

Respondenterne er blevet spurgt:
Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med det sted, hvor du bor? 
Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med din bolig?

Tilfredshed med hvor du bor Tilfredshed med din bolig

n for tilfredshed med det sted, du bor = 1.170
n for tilfredshed med din bolig = 1.174
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Boligsituation
Nedenstående figur viser, at der er positive signifikante sammenhænge mellem respondenternes tilfredshed med egen 
bolig, og om boligen er ejet eller lejet, samt hvor mange kvadratmeter boligen er. 

Figuren viser, at der er er større sandsynlighed for, at respondenterne er tilfredse med deres bolig, hvis de ejer boligen, 
end hvis de er lejere af boligen. 

Jo større bolig respondenterne bor i, desto større sandsynlighed er der samtidig for, at de er tilfredse med deres bolig. 

n = 1.115. Forklaringsgrad 1,3 %.
***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant 
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Flyttetilbøjelighed
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55%
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Meget sandsynligt Sandsynligt Hverken eller Usandsynligt Meget usandsynligt Ved ikke

Hvor sandsynligt er det, at du inden for de næste 3 år vil flytte væk fra Ringkøbing-Skjern Kommune?

n = 1.174

Som det ses af ovenstående figur svarer 80 % af de adspurgte borgere, at det er usandsynligt eller meget usandsynligt, at de inden for 
de næste 3 år vil flytte væk fra Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Endvidere er der ingen statistisk signifikant sammenhæng mellem respondenternes flyttetilbøjelighed og om de er bosat i 
landområderne, mellemstore byer eller hovedbyer.

Nedenestående figur viser, at der er en positiv statistisk signifikant sammenhæng mellem variablene. Jo bedre muligheder 
respondenterne ser for, at de med deres aktuelle situation, ressourcer og nuværende bopæl, kan realisere deres drømme 
og ambitioner, jo mindre sandsynligt er det, at de inden for de næste tre år vil flytte væk fra Ringkøbing-Skjern Kommune.   

Sammenhæng mellem respondenternes mulighed for at realisere drømme og 
ambitioner og respondenternes flyttetilbøjelighed

Muligheder for at 
realisere sine drømme og 

ambitioner

Flyttetilbøjelighed
-0,309***

n = 1.090.
***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant
Gammakoefficienten er angivet i ovenstående 
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Flyttetilbøjelighed
- Alder og uddannelsesniveau
Øverste figur viser, at jo ældre respondenterne er, jo mindre er sandsynligheden for, at de vil fraflytte Ringkøbing-Skjern 
Kommune inden for de kommende 3 år. Nederste figur viser, at jo højere uddannelsesniveau respondenterne har, jo større 
er sandsynligheden for, at de vil flytte fra Ringkøbing-Skjern Kommune inden for de kommende 3 år. 

Alder Flyttetilbøjelighed
-0,151***

n = 1.129.
***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant 
Gammakoefficienten er angivet i ovenstående

Uddannelsesniveau Flyttetilbøjelighed
0,091*

n = 1.061.
***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant
Gammakoefficienten er angivet i ovenstående

Sammenhæng mellem respondenternes uddannelsesniveau og deres 
flyttetilbøjelighed

Sammenhæng mellem respondenternes alder og deres flyttetilbøjelighed

72



”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

Civilstand
Det er undersøgt, om der er en sammenhæng mellem det samlede mål for ”det gode liv”, og om respondenterne er 
henholdsvis enlige, gifte eller har en kæreste, samt om respondenterne er bosat alene eller er samboende med en partner 
eller i en anden form for bofællesskab. 

Af tabellerne fremgår det, at respondenter, der har en kæreste eller er gift, har større sandsynlighed for at være tilfredse 
med deres liv.

Derudover ses det, at respondenter, der er samboende med partner eller i andet form for bofællesskab, har en signifikant 
større sandsynlighed for samlet set at være tilfredse med deres liv – sammenlignet  med respondenter, der bor alene. 

Sammenhæng mellem civilstatus og ”det gode liv”

Civilstatus ”Det gode liv”
0,099*

n = 1.165.
***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant
Gammakoefficienten er angivet i ovenstående

Bosætningsform ”Det gode liv”
0,163***

n = 1.159. 
***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant
Gammakoefficienten er angivet i ovenstående

Sammenhæng mellem bosætning alene eller bosætning sammen med partner eller i 
andet bofællesskab og ”det gode liv”
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

”Det gode liv” – Indkomst
Nedenstående tabel giver et oprids af, hvor højt respondenternes tilfredshed med deres indkomst på en skala fra 1-10 rangerer i 
forhold til de øvrige dimensioner, samt hvordan respondenterne rangerer betydningen af deres indkomst. Tabellen viser blandt 
andet, at indkomsten i højere grad er betydningsfuld hos respondenter med lavere uddannelsesniveauer sammenlignet med 
respondenter, der har et højt uddannelsesniveau. 

Baggrundsvariable Rangering af tilfredshed med  egen 
indkomst

Rangering af betydningen af egen 
indkomst

Køn
Mand 

Kvinde

5. plads (n=571)

5. plads (n=605)

3. plads (n=552)

5. plads (n=590)

Alder
18-37 årige

38-57 årige

58-67 årige

68+ årige

8. plads (n=114)

5. plads (n=534)

5. plads (n=251)

7. plads (n=265)

6. plads (n=115)

5. plads (n=533)

4. plads (n=241)

4. plads (n=251)
Uddannelse
Grundskole

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Kort videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Bachelor

Lang videregående uddannelse/Forskeruddannelse

6. plads (n=116)

5. plads (n=79)

8. plads (n=348)

5. plads (n=150)

5. plads (n=280)

7. plads (n=50)

5. plads (n=77)

3. plads (n=107)

3. plads (n=74)

3. plads (n=337)

5. plads (n=150)

7. plads (n=277)

6. plads (n=50)

8. plads (n=75)
Bosted
Uden for hovedby

Hovedby

5. plads (n=557)

5. plads (n=619)

5. plads (n=544)

4. plads (n=598)

I alt 5. plads (n=1.146) 4. plads (n=1.142)

Tabel: På en skala fra 1-10 viser dette en rangering af, hvor tilfredse respondenterne er med deres indkomst samt hvor betydningsfuldt 
respondenterne rangerer deres indkomst i forhold til de øvrige dimensioner. Respondenterne er opdelt på deres køn, alder, uddannelse og bosted. 
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”Det gode liv” – Indkomst
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”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

14

Lokalpolitik

77



”Det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune

”Det gode liv” – Lokalpolitisk deltagelse
Nedenstående tabel giver et oprids af, hvor højt respondenternes tilfredshed med deres muligheder for at komme politisk til orde 
rangerer i forhold til de øvrige dimensioner, samt hvordan respondenterne rangerer betydningen af deres lokalpolitiske deltagelse. 
Tabellen viser, at lokalpolitisk deltagelse er den dimension, der betyder mindst for respondenterne. Samtidig er det oftest den 
dimension, der er den mindste grad af tilfredshed med. 

Baggrundsvariable Rangering af tilfredshed med  muligheden 
for at komme politisk til orde

Rangering af betydningen af egen 
politiske deltagelse i lokalområdet

Køn
Mand 

Kvinde

10. plads (n=578)

10. plads (n=613)

10. plads (n=497)

10. plads (n=499)

Alder

18-37 årige

38-57 årige

58-67 årige

68+ årige

10. plads (n=117)

10. plads (n=545)

10. plads (n=255)

10. plads (n=272)

10. plads (n=110)

10. plads (n=496)

10. plads (n=196)

10. plads (n=193)
Uddannelse
Grundskole

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Kort videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Bachelor

Lang videregående uddannelse/Forskeruddannelse

10. plads (n=116)

10. plads (n=79)

10. plads (n=354)

10. plads (n=152)

10. plads (n=282)

10. plads (n=51)

9. plads (n=81)

10. plads (n=80)

10. plads (n=64)

10. plads (n=299)

10. plads (n=130)

10. plads (n=254)

10. plads (n=49)

10. plads (n=68)
Bosted
Uden for hovedby

Hovedby

10. plads (n=564)

10. plads (n=627)

10. plads (n=475)

10. plads (n=521)

I alt 10. plads (n=1.191) 10. plads (n=996)

Tabel: På en skala fra 1-10 viser dette en rangering af, hvor tilfredse respondenterne er med deres mulighed for at komme politisk 
til orde samt, hvor betydningsfuldt respondenterne rangerer deres lokalpolitiske deltagelse i forhold til de øvrige dimensioner.
Respondenterne er opdelt på deres køn, alder, uddannelse og bosted. 
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Politisk forståelse og deltagelse 
Øverste figur viser respondenternes politiske forståelse, mens nederste figur viser, om respondenterne stemte ved 
seneste folketings- og kommunalvalg. 
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Muligheden for at komme politisk til orde
55 % af respondenterne har placeret sig i midterkategorien ”hverken eller” til spørgsmålet om, hvor tilfredse eller 
utilfredse de alt i alt er med muligheden for at komme politisk til orde. 

32 % af respondenterne placerer sig i kategorierne 5,6 og 7, som er de mest tilfredse svarkategorier, mens 13 % af 
respondenterne placerer sig i de tre mest utilfredse svarkategorier.

3%
4%

6%

55%

16%

11%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 - Meget utilfreds 2 3 4 - Hverken eller 5 6 7 - Meget tilfreds

Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dine muligheder for at komme politisk til orde?

n = 1.191
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Politik i lokalområdet
Nedenstående regression viser, at sandsynligheden, for at respondenterne er tilfredse med mulighederne for at komme 
politisk til orde stiger væsentligt, jo mere tillid respondenterne har til offentlige institutioner. Derudover øger politisk 
forståelse sandsynligheden for, at respondenterne er tilfredse med de muligheder, der er for at komme politisk til orde.

Sammenhængen, mellem hvorvidt respondenterne stemte til seneste folketingsvalg og seneste kommunalvalg og den 
samlede tilfredshed med mulighederne for at komme politisk til orde, er ikke statistisk signifikant. 

n=1.007. Forklaringsgrad på 14,0 %.

***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant 
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med mulighederne for at komme politisk til orde
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Tillid til institutioner

Nedenstående regression viser, at der er positive signifikante sammenhænge mellem tilfredshed med mulighederne for at komme 
politisk til orde og graden af tillid til byrådet, domstolene og folketinget. 

Signifikante sammenhænge viser, at jo større tillid respondenterne har til byrådet i RKSK, domstolene samt til folketinget, jo større er 
sandsynligheden for, at de samlet set er tilfredse med deres muligheder for at komme politisk til orde. 

n=1.057. Forklaringsgrad på 12,9 %.

***=99,9%; **=99%; *=95%; NS=Sammenhængen er ikke statistisk signifikant 82
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Politiske aktiviteter
Nedenstående tabel viser hvilken type politiske aktiviteter, respondenterne udfører.

Hvilke af nedenstående politiske aktiviteter har du udført i de forløbne 12 måneder? (n=1.201)
(Der kan vælges flere)

Procent

Deltaget i et møde vedrørende lokalsamfundet 17 %

Deltaget i en underskriftsindsamling til fordel for en sag eller en kandidat 10 %

Deltaget i et politisk møde/debat/demonstration 8 %

Praktisk arbejde i forbindelse med et lokalt arrangement 6 %

Skrevet et læserbrev eller en politisk kommentar på de sociale medier 5 %

Andet 1 %

Deltaget i et politisk radio- eller tv-lytterprogram? 1 %

Jeg har ikke deltaget i nogen politiske aktiviteter af denne type 70 %

OBS: Tabellen summerer til mere end 100 %, fordi der kan vælges flere politiske aktiviteter

Respondenter, der har svaret ”Andet”, har blandet andet angivet:

• Politiske aktiviteter i forbindelse med valg (valgtilforordnet, valgtæller, opsætning af plakater mv.)

• Skriftlige henvendelser (til byrådet, kommunen, læserbrevsskribenter)

Tabel: Politiske aktiviteter
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Borgerpanelet & afrapportering
Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2000 borgere, som udgør et repræsentativt udsnit af 
befolkningen i kommunen. 

Undersøgelsen er nået ud til 1.958 personer. Heraf har 1.177 gennemført hele spørgeskemaet, mens 125 har angivet nogle 
svar. Det giver en samlet svarprocent på 66,5 %.

Enkelte steder i afrapporteringen summerer fordelingerne ikke præcist 100 %, hvilket kan skyldes afrundinger. Der er 
ligeledes steder, hvor tallene summerer til mere end 100 %, fordi respondenterne har kunnet angive flere svar på samme 
spørgsmål. 

Flere steder i rapporten er der angivet signifikantniveauer. Et signifikansniveau er en måde at udtrykke, hvor sikre vi er 
på, at en sammenhæng ikke er tilfældig. Grænsen, for hvornår en sammenhæng anses som signifikant, er når der er 
mindre end 5 % risiko for, at sammenhængen er tilfældig. 

De statistiske beregningers signifikansniveauer er angivet ved: 
***=99,9%; **=99 % og *=95%. 
Eksempelvis:  Ved en sammenhæng med tre stjerner (***) er der mindre end 0,1 % risiko for, at sammenhængen ikke kan 
genfindes i populationen*, mens der ved én stjerne(*) er mindre end 5 % risiko for, at sammenhængen ikke kan genfindes 
i populationen. NS = Not Significant, det vil sige, at sammenhængen ikke er statistisk signifikant. 

I rapportens tabeller er angivet ”n”, hvilket er lig antallet af respondenter, der indgår i tabellen

* Populationen er alle Ringkøbing-Skjern Kommunes borgere over 18 år
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Bortfaldsanalyse
For at vurdere generaliserbarheden af undersøgelsens data er der foretaget en bortfaldsanalyse. I bortfaldsanalysen 
undersøges det, hvordan respondenterne, der har besvaret spørgeskemaet repræsenterer hele borgerpanelet samt hele 
Ringkøbing-Skjern Kommunes befolkning med hensyn til alder, køn og uddannelse (tabeller over køn og uddannelse ses 
på næste side).  

I borgerpanelet er de 18-27-årige underrepræsenteret i forhold til befolkningen, hvilket de 78-årige og derover også er.  
De 38-77-årige er derimod en anelse overrepræsenteret i borgerpanelet sammenlignet med befolkningstal på kommunen. 

Fravigelserne er dog ikke større, end at undersøgelsens repræsentativitet er acceptabel i henhold til 
befolkningssammensætningen i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Alder Besvarede Borgerpanelet Befolkningen

18-27 2% 4 % 13 %

28-37 8 % 10 % 13 %

38-47 20 % 23 % 17 %

48-57 25 % 23 % 19 %

58-67 21 % 21 % 17 %

68-77 19 % 17 % 13 %

78-102 4 % 3 % 8 %

n=1.302 n=2.053 n=57.094

Tabel: Bortfaldsanalyse - alder
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Bortfaldsanalyse
Tabellerne viser, at besvarelserne for mænd og kvinder er nogenlunde lige repræsenteret i forhold til befolkningen og 
borgerpanelet generelt. I henhold til uddannelsesbaggrund viser nederste tabel, at undersøgelsen er underrepræsenteret af 
respondenter med en grundskole- eller gymnasialuddannelse samt respondenter med erhvervsuddannelser. Derimod er 
undersøgelsen overrepræsenteret af respondenter med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser samt 
respondenter med en forskeruddannelse. Dertil skal det bemærkes, at befolkningsdata medtager respondenter fra 20-69 år*.

Uddannelsesbaggrund Besvarede Borgerpanelet* Befolkningen*

Grundskole/Gymnasial uddannelse 18 % 21% 30 %

Erhvervsuddannelse 30 % 41 % 44 %

KVU 12 % 8 % 4 %

MVU/Bachelor/LVU/Forskeruddannelse 34 % 31 % 16 %

Andet 6 % - 6 %

n = 1.292 n = 2.053 n = 34.790

Køn Besvarede Borgerpanelet Befolkningen

Mænd 49 % 50 % 50 %

Kvinder 51 % 48 % 49 %

n = 1.302 n = 2.053 n = 57.139

Tabel: Bortfaldsanalyse – køn

Tabel: Bortfaldsanalyse – uddannelsesbaggrund

*Vi kender borgerpanelets højeste gennemførte uddannelse ved deres indtræden i borgerpanelet, hvilket er de data, der er anvendt i kolonnen 
”Borgerpanelet”. Disse data er ikke opdaterede. Derimod er respondenterne, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, blevet spurgt, hvad 
der er deres højeste gennemførte uddannelse, hvorfor kolonnen ”Besvarede” er opdaterede data. 
*Gennem Danmarks Statistik kan der kun trækkes tal på alderskategorier, hvorfor det ikke er muligt at skabe et komplet 
sammenligningsgrundlag mellem undersøgelsens respondenter og befolkningen. Indeværende undersøgelse inddrager respondenter 
fra 18 år og opefter, mens befolkningsdata vedrørende uddannelsesniveau fra Danmarks Statistik kun inddrager de 20-69 årige.87
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Ingen vægtning af data
Muligheden for at vægte data er endvidere undersøgt. Når data vægtes ganges besvarelserne fra underrepræsenterede grupper op,
således de matcher den reelle fordeling i befolkningen. Eksempelvis har rapporten vist, hvordan undersøgelsens respondenter i 
alderen 18-27 årige er underrepræsenteret i forhold til befolkningens reelle sammensætning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dermed 
er det en mulighed at gange besvarelserne fra denne aldersgruppe op. Nedenstående tabel viser, hvor mange gange de enkelte 
aldersgrupper skulle ganges op, hvis de skulle svare til aldersfordelingen i kommunen.

Alder Mænd Kvinder

18-27 5,88150939 7,72893938

28-37 1,43786613 1,63882953

38-47 0,82898645 0,80148465

48-57 0,9276069 0,62224397

58-67 0,86446969 0,74609849

68-77 0,63988136 0,75218223

78-101 1,96055611 2,73231847

Der kunne også vægtes i forhold til respondenternes højest gennemførte uddannelsesniveau, men dette gøres ikke, fordi 
sammenligningsgrundlaget mellem befolkningens og respondenternes uddannelsesniveau ikke er godt nok.

Det er undersøgt, hvordan en vægtning af data påvirker centrale sammenhænge. Der er primært forskel på første og anden decimal. 
Da vægtning af data ikke påvirker centrale sammenhænge væsentligt, vægtes data ikke, fordi der er en vis risiko forbundet med at 
tillægge nogle besvarelser mere vægt end andre. En vægtning forudsætter antagelsen om, at respondenter af samme køn og i samme 
aldersgruppe ville angive lignende besvarelser, men der kan være mange andre faktorer end køn og alder, der er bestemmende for, 
hvordan respondenterne svarer. Der skal dog tages højde for disse over- og underrepræsentationer i de analyser, hvor der ikke er
kontrolleret for alder, køn og uddannelsesniveau.

Tabel: Bortfaldsanalyse – alder og køn
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Metodiske bemærkninger
Spørgeskemaundersøgelsen er opbygget således, at ikke alle respondenter er stillet præcis de samme spørgsmål. 
Eksempelvis er respondenter, der ikke er i arbejde, ikke stillet spørgsmål vedrørende deres balance mellem arbejdsliv og 
privatliv – lige som de ikke er stillet spørgsmål til deres tilfredshed med deres job. Nogle af rapportens resultater er 
beregnet gennem lineære regressioner. Lineære regressioner fungerer således, at når en respondent ikke har besvaret et 
spørgsmål (eksempelvis besvarer en arbejdsløs ikke spørgsmålet om tilfredshed med eget job), ekskluderes denne 
respondent helt fra regressionen. For at undgå at miste relevante besvarelser grundet denne problematik, er der beregnet 
en gennemsnitsværdi for mistede besvarelser i de regressioner, hvor det er relevant. På den måde arbejdes der 
eksempelvis i regressionerne med en middelværdi for tilfredshed med eget job hos arbejdsløse, således den arbejdsløses 
besvarelser på de resterende spørgsmål indgår i regressionen. 
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Mange tak for jeres deltagelse i 
undersøgelsen!

Administrationen vil gerne sige mange tak for alle besvarelserne på 
borgerpanelsundersøgelsen kaldet ”Det gode liv”.

Undersøgelsesresultaterne indgår som en del af Ringkøbing-Skjern Kommunes 
fortsatte arbejde med at skabe de bedste betingelser for borgerne i kommunen. 
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