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� Udtrykket ”indikator” har sine rødder i det latinske ord indicare, der 
kan oversættes med noget i retning af ”at påpege, for at vise, eller at 
angive”.

� Indikatorer leverer sjældent helt nye data, men kan via 
sammenstilling give information og advarselssignaler til 
beslutningstagerne, og dermed forbedre vores evne til at være 
opmærksom på en tidlig indsats. 

� Indikatorer kan hjælpe os med at træffe evidensbaserede 
beslutninger, og vurdere om ønskede mål bliver opfyldt. 

� Desuden tillader de sammenligninger over tid og mellem 
programmer, politikker, lande, regioner, kommuner og 
samfundsgrupper. 

� Indikatorer kan bidrage til øget gennemsigtighed i udarbejdelse og 
vurdering politikker, og gøre de politiske beslutningstagere mere 
vidende over for borgerne. 

� Indikatorer giver også en effektiv måde at kommunikere information 
på.

Hvorfor indikatorer?
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Kriterier for indikatorerne

� relevante

� aktuelle

� tidstro og regelmæssige

� sammenlignelige mellem kommunerne

� både objektive og subjektive observationer

� nedbrydning bør være mulig fx på uddannelse, køn og alder

� "sammenlæggelig" – dvs. undgå overlapning

� man skal umiddelbart kunne associere indikatorerne med en 
eller anden form for livskvalitet

� klare i budskabet

� skal være dækkende for det man tæller 

� - og helst uden databrud over tid



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/Sundhed
� Middellevetid
� Indlæggelse pr. 1000 indbyggere

Kriminalitet (tryghed)
� 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

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

Livskvalitetsindikatorer, Danmarks Statistik
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Helbred 1,2 og 3

Uddannelse 1

Arbejde 1 og 2

Økonomi 1 og 2

Sociale relationer 1,2,3 og 4

Lokalområde og bolig 1-4

Tilfredshed i almindelighed 1-2

Objektive                                             Subjektive forslag                 e



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

Kilde: Findicator
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Anmeldelse af indbrud i privat beboelse                  Anmeldelse af vold pr. 1000 indbyggere:
pr. 1000 indbyggere:
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Andel med erhvervskompetencegivende               Social mobilitet i uddannelse:
uddannelse:
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Beskæftigelsesfrekvens:                                          Langtidsledige:
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Rådighedsbeløb:                                                        Andel under officiel fattigdomsgrænse:
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Andel enlige voksne: Skilsmisser pr. 1000 gifte :
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Børn som oplever brud i familien pr. 1000 børn:


