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Hvorfor er livskvaliteten 
højere på landet?



Du kan også bruge  

Befolkningsudvikling i Danmark
(Hurtigst voksende bystørrelse over tid)
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Hvis udviklingen fortsætter som nu…
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Livskvalitet
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Danmarks placeringer i livskvalitetsmålinger 

Nummer 1 Highest quality of life index, Numbeo 2019
Nummer 2 World Happiness Report 2019
Nummer 3 OECD Your Better Life Index 2016 (Satisfaction with Life) 

• 430.000 danskere oplever symptomer på alvorlig 
stress hver dag

• 20% af den voksne befolkning har i løbet af et givent 
år haft symptomer på mindst én psykisk sygdom

• 600 selvmord om året
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Hvad er livskvalitet?
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Livskvalitetsmodel af den svenske psykiater Madis Kajandi.(Kajandi, Uppsala, 1985)
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Base: alle

n = 7.090

Oplevet livskvalitet
- Livskvalitet fordelt på alder
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Base: alle

n = 7.090

Oplevet livskvalitet
- Livskvalitet fordelt regioner
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Base: alle

n = 7.090

Oplevet livskvalitet
- Livskvalitet fordelt på urbaniseringsgrad og alder

* Høj livskvalitet = svar 7-10 på en skala fra 0-10, hvor 0 er meget utilfreds og 10 er meget tilfreds med livet
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Forskning i livskvalitet

Hvad ved vi fra international forskning?

• Et studie fra New Zealand viser, at livskvalitet og 
befolkningstæthed hænger sammen. Jo højere tæthed, 
desto lavere livskvalitet (Morrisson, 2007)

• Et amerikansk studie finder, at når byer bliver større end 
250.000 indbyggere, så falder livskvaliteten (Okuliz-Kozaryn 2017)

• Et tysk studie undersøger byer med faldende indbyggertal 
og finder, at livskvaliteten ikke falder trods tilbagegangen 
(Delken 2007)

• En tysk undersøgelse viser, at homoseksuelle, der flytter 
fra land til by, ikke oplever en stigning i livskvaliteten, for 
lesbiske sker tværtimod et lille fald (Wienke & Gretchen 2013)
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Landsbyen 
som ideal
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Livskvalitetsparadokset

Nyt tværfagligt forskningsprojekt finansieret af 
Realdania skal undersøge dette paradoks 
nærmere, herunder: 

• Hvorfor ser det sådan ud i Danmark?

• Er det livsstilen eller lavere forventninger til livet?

• Er der forskel på landdistrikterne og hvad kendetegner 
de bedste?

• Hvilken rolle spiller det byggede miljø? 

Deltagere: Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og 
Københavns Universitet.

Danskerne flytter til byen, men på landet og i de mindre byer er vi mere tilfredse med tilværelsen
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Naborelationer
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Naborelationer

Base: fuld

n = 7.090

6 ud af 10 danskere har relationer med naboerne 
enten som nogen man omgås meget med eller 
har praktiske relationer med. 

Hvad har betydning?

• Bedre naboskab på landet

• Boligejere har bedre naborelationer

• Par har bedre naborelationer end enlige

• Ældre har bedre naboskab end yngre

• Region Nordjylland har bedre naboskab 
end de øvrige regioner, Region 
Hovedstaden dårligst

Hvad har ingen betydning?

• Husstandsindkomst

• Uddannelse 
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Naborelationer
- Naboskab og livskvalitet

Base: fuld

n = 7.090
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Base: alle

n = 7.090

Danskere, der har tætte naborelationer, er samtidig mere trygge ved at gå alene efter mørkets frembrud

Tryghed
- Tryghed krydset med relation til naboerne 
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Konklusion

• Pas på med at forlænge nutiden ind i fremtiden med 

brædder

• Livskvalitetsparadokset: Mennesker på landet og i de 

mindre byer er mere tilfredse med tilværelsen, men det 

er byerne der vokser

• Vi ved at ydre forhold, sociale relationer og indre 

grundstemning danner vores livskvalitet

• Mere viden er nødvendigt for at forstå livskvalitet dybere

• Og for at vi i Realdania kan bidrage til at fremme 

livskvalitet over hele Danmark
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Tak for opmærksomheden

Henrik Mahncke
hma@realdania.dk


