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Baggrund og formål
I politikperioden for 2019-2022 er ”Det gode liv” en del af kommunens vision:
”Vi vil give plads til det gode liv. Vi er rige på natur i Ringkøbing-Skjern Kommune – et trygt og sundt sted
at leve. Vi benytter og beskytter naturen med omtanke. Her trives aktive mennesker, som selv tager
ansvar og har overskud til andre.”
Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog politikken om ”Det gode liv” i perioden 2015-2018.
Politikken betød, at Byrådet og den kommunale organisation satte endnu mere fokus på – sammen
med borgerne – at skabe rammerne for det gode liv i kommunen:
”Borgerne definerer det gode liv. Naturen, borgerne og de meningsfulde relationer skal i fællesskab danne
rammen for det gode liv”
I perioden for 2015-2018 var ”Det gode liv” en selvstændig politik, og det er målene fra politikken,
som er ført videre i denne opfølgning på, hvordan det er at være borger i Ringkøbing-Skjern Kommune
i år 2019.

Fremgangsmåde
I 2015 og 2017 undersøgte kommunen borgernes oplevelse af eget liv ved at se på materielle og
immaterielle ressourcer, som den enkelte borger har til rådighed, og som borgeren bruger til at skabe
”Det gode liv”. Derudover måles tilfredsheden med og betydningen af disse ressourcer.
I 2019 har kommunen igen målt borgernes oplevelse af eget liv for at følge udviklingen over tid.
Målingen i 2019 er ligesom de foregående år 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 på køn, alder
og geografi.
Undersøgelsen nåede i 2019 ud til 1.953 personer, og 1.178 personer har besvaret spørgeskemaet,
hvilket giver en svarprocent på 61. Svarprocenten var i 2015 på 67 og i 2017 på 45.

Dimensioner af det gode liv
De 10 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.

Sundhedstilstand

9.

Bopæl

10. Indkomst
Dimensionerne afdækkes gennem både objektive forhold og subjektive vurderinger af dimensionerne.

Borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune er signifikant mere tilfredse med deres
liv
2015: 5,74
2017: 5,70
2019: 6,06

Betydningen af dimensioner – Udviklingen fra 2015-2019
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.
I perioden fra 2015-2019 er sundhedstilstand det vigtigste, derefter kommer bolig. I 2019 var
fornuftig balance mellem arbejde og fritid nummer 3, naturen nummer 4, sociale relationer nummer 5,
indkomst nummer 6, arbejde nummer 7, uddannelse nummer 8, frivillighed nummer 9 og politisk
deltagelse nummer 10.

Opfølgning på målsætninger i ”Det gode liv”
Målsætning 1: Vi fremmer borgernes mulighed for at tage ansvar for eget liv.
82 % er enige i, at de med udgangspunkt i deres aktuelle situationer, ressourcer og nuværende bopæl
har gode muligheder for at realisere deres drømme og ambitioner.

Målsætning 2: Sammen skaber vi rum, hvor relationer bliver knyttet og benyttet.
94 % er tilfredse med deres forhold til familie og venner.
Målsætning 3: Vi skaber rum til fordybelse og rammer for aktiviteter, der kræver plads og højt til
loftet.
89 % er enige er tilfredse med naturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Målsætning 4: Velfærdsopgaverne bliver løst i samarbejde med borgere, pårørende, frivillige
og/eller foreninger.
46 % arbejder frivilligt mindst én gang i måneden.

Målsætning 5: Vi bidrager aktivt til løsninger, der udvikler fællesskaber på tværs af
kommunen.
Måles ved social kapital, som er en kombination af tillid, retfærdighed og samarbejde. Den sociale
kapital er steget signifikant fra 5,25 i 2015 til 5,35 i 2019 på en skala fra 1-7, hvor en høj værdi angiver
en høj grad af social kapital.

Målsætning 6: Naturen i by, land og vand benyttes aktivt til at øge sundhed og velvære samt
leg og læring i fritid og fællesskaber.
73 % bruger naturen eller landskabet aktivt minimum én gang i måneden.

Målsætning 7: Ildsjælenes initiativer for fællesskaber og ny løsninger bliver værdsat.
46 % arbejder frivilligt mindst én gang i måneden.

Målsætning 8: Vi støtter initiativer der fremmer rummelighed, tryghed og gæstfrihed.
93 % er trygge ved at færdes i deres nabolag.

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.
Nedenstående figur viser følgende statistisk signifikante sammenhæng: 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”.
Koefficienten på 0,2*** betyder, at hvis den sociale kapital øges med 1 point på en skala fra 1-7, så øges
det gode liv med 0,2 point på en skala fra 1-7. 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.

Tillid til institutioner
Tilliden til byrådet, regionen og EU er steget signifikant siden den seneste måling i 2017. Tilliden til
politiet er faldet signifikant.

”Det gode liv” - Tilfredsheden med livet blandt forskellige grupper

Tilfredshed fordelt efter køn
Både mænd og kvinder er blevet signifikant mere tilfredse med deres liv siden målingen i 2017.
Kvinderne er fortsat signifikant mere tilfredse med deres liv end mændene.

Tilfredshed fordelt efter alder
Alle aldersgrupper er blevet signifikant mere tilfredse med deres liv siden målingen i 2017. De 58+
årige er fortsat signifikant mere tilfredse end de 18-57 årige.

Tilfredshed fordelt efter geografi
Borgerne er blevet signifikant mere tilfredse med deres liv siden målingen i 2017 og det gælder både i
hovedbyer, byer og landdistrikter. I 2017 var borgerne i hovedbyerne signifikant mere tilfredse end i
resten af kommunen. Ved den seneste måling i 2019 er der ikke nogen signifikant forskel.

Tilfredshed fordelt efter uddannelse
Borgere i alle uddannelsesgrupper på nær korte videregående uddannelse er blevet signifikant mere
tilfredse med deres liv siden målingen i 2017. Borgere med en mellemlang videregående uddannelse
eller derover er signifikant mere tilfredse end de øvrige uddannelsesgrupper.

Tilfredshed fordelt efter indkomst
Indkomstgrupperne fra 200.000 kr. og op til 1.000.000 kr. er blevet signifikant mere tilfredse med
deres liv siden målingen i 2017.
Personer med en husstandsindkomst på 200.000-399.999 kr. er signifikant mindre tilfredse end
personer med indkomster på 400.000-599.999 kr. Personer med husstandsindkomster på 1.000.000
kr. eller derover er fortsat signifikant mere tilfredse end de andre indkomstgrupper.

Metodiske bemærkninger
Om borgerpanelet
Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2000 borgere over 18 år, som udgør et
repræsentativt udsnit af befolkningen i kommunen på køn, alder og geografi.
Undersøgelsen er nået ud til 1953 personer og 1178 personer har helt eller delvist besvaret
spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 61. I 2015 var svarprocenten på 67, og i 2017 var den
på 45.

Statistisk signifikans
Flere steder i rapporten er der angivet, at forskellen mellem to grupper er signifikant. 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. Når vi skriver, at en sammenhæng er signifikant, er det derfor som
minimum 95 % sikkert, at der er en forskel på to grupper.
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.

Bortfaldsanalyse
En bortfaldsanalyse viser, at de 1178 besvarelser stemmer rimeligt overens med de 1.987 borgere i
borgerpanelet i henhold til køn, alder, geografi og uddannelse. Dog er der mindre afvigelser i de yngste
alderskategorier (18-23 år, 24-29 år, 30-49 år), som er underrepræsenteret, mens de ældste
aldersgrupper (50-69 år, 70+ år) er overrepræsenteret. Respondenter med en kortere uddannelse er
generelt en smule underrepræsenteret, mens respondenter med længere uddannelser er en smule
overrepræsenteret.

