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Tendenser vedrørende livskvalitet og socioøkonomi
Flere undersøgelser viser, at livskvaliteten er højere end gennemsnittet hos folk, der bor i de
danske landdistrikter og yderområder. De samme områder oplever samtidig strukturelle og økonomiske udfordringer. Vi har her samlet data fra henholdsvis Gallups undersøgelse af livskvalitet
og Social- og Indenrigsministeriets opgørelser af kommunernes socioøkonomiske tilstand. Data
fra de to kilder er opgjort på forskellige skala og er derfor ikke direkte sammenlignelige. Men de
peger tilsammen på nogle tendenser i yderområder og landdistrikter.
Livskvalitet
Realdania har i 2018 og i samarbejde med Gallup spurgt godt 7.000 danskerne til deres livskvalitet.
I landdistrikterne svarer 82 procent, at de har ’en høj livskvalitet’.
Landsgennemsnittet er 76,8 procent.
For København er tallet til sammenligning 74,7 procent.
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Kilde: Data er indsamlet af Gallup for Realdania
Definition:
Høj livskvalitet er andelen af danskere, der svarer fra 7-10 på et spørgsmål om deres tilfredshed med tilværelsen på en skala fra 0-10 hvor 10 er mest tilfreds.
Et landdistrikt er defineret som et bypoligon med under 200 indbyggere.
Baggrund for undersøgelsen:
Undersøgelsen er baseret på i alt 7.090 national repræsentative interviews blandt personer i den danske
befolkning over 25 år.
Data er indsamlet af Gallup for Realdania. Data er vejet på køn, alder, region samt uddannelse. Danmarks
Statistik er brugt som kilde.
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Socio-økonomi
Social- og Indenrigsministeriets socio-økonomiske indeks er et indeks, der måler kommunens
relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner på basis af en række kriterier, der indgår i beregningen med forskellig vægt. En værdi over 1 betyder, at kommunen har et større udgiftsbehov til bl.a. arbejdsløse og syge borgere relativt til gennemsnittet af kommunerne, mens en
værdi lavere end 1 betyder et lavere udgiftsbehov end gennemsnittet. Indekset for 2018 viser:

En værdi over 1 betyder, at kommunen har et
større udgiftsbehov relativt til gennemsnittet
af kommunerne, imens en værdi lavere end 1
betyder et lavere udgiftsbehov end
gennemsnittet.

Bykommuner: 0,99
Landkommuner: 0,99
Yderkommuner: 1,13
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Økonomi- og Indenrigsministeriets opdeling af kommuner efter type

Kilde:
Økonomi- og Indenrigsministeriets publikationer, 'Kommunal udligning og generelle tilskud'. Se også
www.noegletal.dk
Definition:
Nøgletallet måler kommunens relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner på basis af en række socioøkonomiske kriterier, der indgår med forskellig vægt i beregningen. Det er kriterier som f.eks. 'Antal 2059-årige uden beskæftigelse' og 'Antal psykiatriske patienter'. Den præcise definition kan findes i Økonomi- og Indenrigsministeriets publikation 'Kommunal Udligning og Generelle Tilskud 2008', side 40. En
værdi over 1 betyder, at kommunen har et større udgiftsbehov relativt til gennemsnittet af kommunerne,
imens en værdi lavere end 1 betyder et lavere udgiftsbehov relativt til gennemsnittet.
Kommentar:
Det socioøkonomiske indeks har været beregnet og anvendt til kommunal udligning siden 1996. Definitionen af det socioøkonomiske indeks er blevet ændret flere gange igennem årene, blandt andet fra 2006 til
2007 i forbindelse med kommunalreformen og senest i 2012 med virkning fra 2013 i forbindelse med en
justering af udligningssystemet. Der er derfor flere databrud, som vanskeliggør en sammenligning på
tværs af år.
Kommunalreformen:
Som følge af kommunalreformen er der sket en ændring i de kriterier, der ligger til grund for beregningen
af det socioøkonomiske indeks. Derfor er tallet for 2007 ikke sammenligneligt med tidligere år.
Opdatering:
Nøgletallet opdateres primo august med tal for det efterfølgende år.

