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Baggrund og formål
2015-2018:
•

Byrådet havde vedtaget politikken om Det gode liv.

•

Politikken betød, at byrådet og den kommunale organisation sammen med borgere satte
endnu mere fokus på at skabe og udvikle rammerne for det gode liv i Ringkøbing-Skjern
Kommune

•

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

2019-2022
•

Det gode liv er for politikperioden 2019-2022 en del af Ringkøbing-Skjern Kommunes 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”

Udviklingen af ”Det gode liv”
Borgerpanelundersøgelsen om Det gode liv undersøger kommunens borgeres 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”.
Borgerpanelundersøgelsen om det Det gode liv er blevet gennemført hvert andet år siden 2015. Det
betyder, at vi kan måle borgernes oplevelse af eget liv og følge udviklingen over tid.
Målingerne er alle foretaget som en elektronisk spørgeskema undersøgelse blandt Ringkøbing-Skjern
Kommunes borgerpanel.
Data sammenlignes på tværs af undersøgelserne. I målingerne i 2015, 2017 og 2019 er data ikke
vægtet, da disse tilnærmelsesvis var repræsentative for populationen i RKSK. Data i 2021 er dog
vægtet.

Dimensioner af ”Det gode liv”´
Borgerne i Ringkøbing-Skjern er fortsat mere tilfredse med deres liv end danskerne samlet set og
andre OECD-lande. I 2021 ligge borgerne fra
Kilde: Det gode liv 2015, 2017, 2019 og 2021 samt OECD 2016
(https://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/denmark/) og 2020.

Betydningen af dimensioner – udvikling fra 2015 til 2021
Det gode liv udgøres af følgende dimensioner:
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
Borgerne er blevet spurgt: Hvor stor betydning har følgende ressourcer for din livskvalitet?
Nedenstående tabel og graf viser på en skala fra 1 til 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.
Grafen giver et visuelt overblik over udviklingen i rangeringen fra 2015 til 2021.
Borgerne vurderer, at sundhed er det vigtigste for deres livskvalitet og derefter kommer boligforhold.
Som nummer 3 kommer naturen og som nummer 4 kommer sociale relationer, som begge er blevet
vigtigere, siden vi startede målingerne i 2015. Som nummer 5 finder vi en fornuftig balance mellem
arbejde og fritid. Nummer 6 er indkomst, som ved første måling i 2015 var prioriteret som nummer 4,
men som nu er mindre vigtigt. På plads 7, 8, 9 og 10 – som har været stabilt over tid – finder vi arbejde,
uddannelse, frivilligt arbejde og politisk deltagelse i lokalområdet.

Betydningen af dimensioner i 2021 - Opdelt efter alder, køn & geografi
Borgerne 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.
Dimensionerne er i tabellen opdelt på henholdsvis køn, alder og geografi.
Den gennemgående tendens er, at sundhed er 1. prioritet, boligforhold er 2. prioritet og naturen er 3.
prioritet. For kvinderne kommer sociale relationer dog ind som 2. prioritet og skubber naturen ud af
top 3.
De 18-29 årige adskiller sig fra de andre grupper. For dem er det vigtigste at have en fornuftig balance
mellem arbejde og fritid, det næstvigtigste er arbejdet og nummer 3 er sociale relationer.

De 30-49 årige prioriterer sundhed som nummer 1, men har derefter en fornuftig balance mellem
arbejde og fritid som nummer 2 og arbejdet som nummer 3.
For de 18-29 årige og 30-49 årige er hverken boligforhold eller naturen i top 3.
For borgere, der bor i hovedbyerne, betyder boligforhold mere end naturen. Lige omvendt er det for
borgere, der bor uden for hovedbyerne, hvor naturen betyder mere end boligforhold.
*Hovedbyerne betegnes som byer med over 2.000 indbyggere. Der er 5 hovedbyer i Ringkøbing-Skjern
Kommune: Ringkøbing, Skjern, Tarm, Hvide Sande og Videbæk.

Opfølgning på ”Det gode liv”
Målsætning 1: Borgernes ressourcer er et aktiv
Vi fremmer borgernes muligheder for at tage ansvar for eget liv
-

79 % af borgerne ser gode muligheder for at realisere deres drømme og ambitioner.

Velfærdsopgaverne bliver løst i samarbejde med borgere, pårørende, frivillige og/eller foreninger
-

66 % af borgerne har i løbet af de seneste 12 måneder arbejder for frivillige eller velgørende
foreninger.

Ildsjælenes initiativer for fællesskaber og nye løsninger bliver værdsat
-

66 % af borgerne har i løbet af de seneste 12 måneder arbejder for frivillige eller velgørende
foreninger.

Målsætning 2: Meningsfulde relationer dyrkes som ressourcer
Sammen skaber vi rum, hvor relationer bliver knyttet og benyttet
-

97 % er tilfredse med deres forhold til din familie og dine venner.

Vi støtter initiativer, der fremmer rummelighed, tryghed og gæstfrihed
-

92 % føler sig trygge ved at færdes i deres nabolag

Målsætning 3: Naturen er en aktiv ressource i kerneopgaven
Vi skaber rum for fordybelse og rammer for aktiviteter, der kræver plads og ”højt til loftet”
-

91 % er tilfredse med naturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Naturen i by, land og vand benyttes aktivt til at øge sundhed og velvære samt leg og læring i fritid og
fællesskaber
-

78 % af borgerne bruger gennemsnitligt naturen ugentligt eller oftere

Social kapital
Den statistiske sammenhæng mellem social kapital og ”Det gode liv” er målt i tidligere undersøgelser
af Det gode liv. I undersøgelserne i 2015, 2017 og 2019 ser vi, 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”. Sammenhængen har ikke ændret sig nævneværdigt i undersøgelserne, og vi ser en stabil
sammenhæng over tid. Sammenhængen er derfor ikke testet i 2021.
Social kapital anses som et individs samlede følelse af tillid, samarbejde og retfærdighed.
I undersøgelsen i 2019 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 0,21 betyder, at hvis den sociale kapital øges med 1 point på en skala fra 1-7, så øges
det gode liv med 0,21 point på en skala fra 1-7.

Tillid til institutioner
Fra 2019-2021 stiger borgernes tillid til byrådet, regionen, folketinget, domstolene og politiet. Tilliden
til EU er uændret.
Borgernes har størst tillid til politiet og domstolene. Når vi ser på institutioner med folkevalgte, så er
tilliden større, desto tættere på borgeren institutionen er.
Note: Der er beregnet et gennemsnit af tilliden til hver institution på en skala fra 1-7, hvor 1= slet ingen
tillid og 7=fuld tillid.

Tilfredshed med livet blandt forskellige grupper
Opdelt på køn, alder og geografi.

Tilfredshed med livet fordelt efter køn
Samlet tilfredshed med livet alt i alt opdelt på køn. På en skala fra 1-7, hvor 1= meget utilfreds og 7=
meget tilfreds.
Køn har en signifikant betydning for borgernes samlede tilfreds med livet. Kvinder er signifikant mere
tilfredse med livet end mænd.

Tilfredshed med livet fordelt efter alder
Samlet tilfredshed med livet alt i alt opdelt på alder. På en skala fra 1-7, hvor 1= meget utilfreds og 7=
meget tilfreds.

Ringkøbing-Skjern Kommunes borgere er overordnet set tilfredse med deres liv på tværs af alle
aldersgrupper. Alder har en signifikant betydning for borgernes samlede tilfreds med livet. Borgere på
70 år eller derover er signifikant mere tilfredse med livet end de øvrige aldersgrupper.
Der er ikke nogen signifikant forskel på tilfredshed med livet mellem de 18-29 årige og de 30-49 årige.

Tilfredshed med livet fordelt efter geografi
Samlet tilfredshed med livet alt i alt opdelt på geografi. På en skala fra 1-7, hvor 1= meget utilfreds og
7= meget tilfreds.
Der er ikke nogen signifikante forskelle mellem borgernes tilfredshed med livet i kommunens
forskellige geografiske områder.

Tilfredshed med livet fordelt efter uddannelsesniveau
Samlet tilfredshed med livet alt i alt opdelt på uddannelsesniveau. På en skala fra 1-7, hvor 1= meget
utilfreds og 7= meget tilfreds.
Borgere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse er signifikant mere tilfredse med livet
end borgere med en erhvervsuddannelse. Der er ikke signifikante forskelle mellem borgernes
tilfredshed med livet ift. de øvrige uddannelsesniveauer.
*Grundskole og Gymnasium = Grundskole, Gymnasium, HF, Studenterkursus, Erhvervsgymnasium.
Erhvervsuddannelse = Erhvervsfaglig uddannelse. Kort videregående uddannelse = Bachelor og kort
videregående. Mellemlang og lang videregående uddannelse = Mellemlang og lang videregående
uddannelse.

Tilfredshed med livet fordelt efter husstandsindkomst
Samlet tilfredshed med livet alt i alt opdelt på indkomst. På en skala fra 1-7, hvor 1= meget utilfreds og
7= meget tilfreds.
Der er ikke nogle signifikante forskelle på borgernes samlede tilfredshed med livet, når vi ser det i
forhold til husstandsindkomst.

Metodiske bemærkninger
Metode
Undersøgelsen er sendt ud til 1.916 borgere i borgerpanelet, hvoraf 913 helt eller delvist har besvaret
spørgeskemaet.
Det giver en svarprocent på 48.

Bortfaldsanalyse
Undersøgelsen er gennemført blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes borgerpanel i juni 2021.
En bortfaldsanalyse viser, at de 913 besvarelser afviger fra populationen i forhold til alder. Dette
skyldes formentligt, at det i øjeblikket er mere end 2 år siden, at borgerpanelet sidst blev opdateret.
Borgerpanelet vil snarest bliver opdateret.

Data er i denne undersøgelse vægtet på køn, alder og geografi for at være repræsentativ for
populationen.
Kilde: Populationen i Ringkøbing-Skjern Kommune er baseret på Danmarks statistik (ID = BY2, 2021)

