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� Livskvalitetsprojektet påbegyndes i fuld skala 1. 
august 2015 og forventes afsluttet i december 2016

� Opgaven er på en simpel måde at formidle en række 
objektive og subjektive livskvalitetsmål fordelt på 
kommunalt niveau

� TrygFonden har givet et betragteligt økonomisk 
tilskud til projektet

� Danmarks Statistik supplerer herudover med de 
fornødne økonomiske midler

Rammevilkår for projektet
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� En projektleder og projektmedarbejder (3 årsværk)

� En web-designer (1årsværk)

� Registeroplysninger vedr. objektive livskvalitetsmål

� 20.000 interview foretaget i 20 kommuner vedr. 
subjektive livskvalitetsmål gennem DST-Survey

� En intern styregruppe (10 -14 møder)

� En national rådgivningsgruppe (4 - 6 møder)

� En international rådgivningsgruppe (ca. 2 møder)

Organisering af projektet
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Materielle levevilkår
Økonomisk hovedaktivitet
Sundhed
Uddannelse
Fritid og sociale sammenhænge
Økonomisk og fysisk tryghed
Offentlig ledelse og grundlæggende rettigheder
Nær- og boligmiljø
Samlet oplevelse af livet (8 + 1)

Livskvalitetsdimensioner 
i EU-statistikken
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BNP                
Negative 

eksternaliteter

Individuel livskvalitet             

Livskvalitets bæredygtighed over tid             

Livskvalitet

- Sundhed
- Arbejdsliv
- Uddannelse
- Social netværk
- Civilsamfund
- Miljø
- Personlig sikkerhed
- Subjektiv livskvalitet

Materielle forhold

- Indkomst og formue
- Job og indtjening
- Boligforhold

Natur kapital
Økonomisk kapital

Menneskelig kapital
Social kapital

OECD’s Livskvalitetsdimension



Helbred
� Middellevetid
� Indlæggelse pr. 1000 indbyggere

Tryghed og nærmiljø 
� Anmeldelse af indbrud i privat beboelse pr. 
1000 indbyggere

� Anmeldelse af vold pr. 1000 indbyggere

Uddannelse
� Andel med erhvervskompetencegivende 
uddannelse

� Social mobilitet i uddannelse

Arbejdsliv
� Beskæftigelsesfrekvens
� Langtidsledige

Økonomi
� Rådighedsbeløb
� Andel under officiel fattigdomsgrænse

Sociale relationer
� Andel enlige voksne
� Skilsmisser pr. 1000 gifte
� Børn som oplever brud i familien pr. 1000 børn

Livskvalitetsindikatorer, Danmarks Statistik
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Ca. 20.000 interview foretaget i 20 kommuner der 
dækker egen oplevelse af helbred, tryghed, 
uddannelse, arbejdsliv, økonomi og sociale relationer

Objektive dimensioner Objektive dimensioner Objektive dimensioner Objektive dimensioner Subjektive dimensionerSubjektive dimensionerSubjektive dimensionerSubjektive dimensioner



Middellevetid:                                                         Indlæggelser pr. 1000 indbyggere:
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Når indikatorerne er udviklet, vil princippet være:
www.dst.dk/da/Statistik/emner/kommuner-paa-
landkortet.aspx
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Principskitse til en grafisk fremstilling

Indikator X for
Kommune Y

Højeste observation

Laveste observation

Landsgennemsnit

Kommune Y



Eksempler fra vores finske venner …
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… og tidsmæssige muligheder
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Inspiration er bl.a. at finde i OECD…
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… men EU gør det også
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� at indikatorerne bliver anerkendt og brugt af 
interesserede samfundsborgere

� at der ved projektets afslutning foreligger mindst to 
arbejdsnotater (evt. publikationer), der detaljeret 
beskriver det videnskabelige og metodiske grundlag for 
projektet

� at kommunerne selv ser muligheder i projektet, og 
ønsker at deltage i en medfinansiering af subjektive 
indikatorer for deres egen kommune

� at datamaterialet af de subjektive indikatorer stilles til 
rådighed for forskere under Forskerordningen og for 
ministerierne i Ministerieordningen.

Slutmålsætning for projektet er
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