
Hvad ved vi om livskvalitet og naboskab?



Det siger forskningen om livskvalitet
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Hvor tilfreds er du med tilværelsen for 
tiden på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er 
meget utilfreds og hvor 10 er meget 
tilfreds? 

Svaret giver øget hjerneaktivitet i den 
venstre prefrontale cortex 

Personer med høj livskvalitet smiler mere 
og vurderes til at have højere livskvalitet af 
venner og familie

Sex, bøn, fjernsyn trækker op; 
Transporttid og rengøring trækker ned  



Oplevet livskvalitet – livskvalitet over tid

3

Fra 2. pladsen til …?

Hvis Danmark havde fået scoren 7,29 i 2021 ville vi have 
ligget på 10. pladsen lige efter Israel foran New Zealand.



Oplevet livskvalitet
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Ingen U-kurve i Danmark

De fleste lande har den tendens, at livskvaliteten er højest blandt de yngste og de ældste med et 
lavpunkt omkring 40 års alderen. Det er den såkaldte u-kurve. 

Der er udgivet en særlig ”unge-undersøgelse” for bedre at forstå danske unges levevilkår.
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Livskvalitet på landsplan
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• Danmark har sammenlignet 

med andre lande en meget 

lige fordeling af livskvalitet 

på kommuneniveau

• Der er en lille tendens til at 

provinskommuner og (de 

mere velstående) forstads-

kommuner har en højere 

gennemsnitlig livskvalitet 

end de store byer



Hvad bekymrer danskerne mest?
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6

• Fordelen ved tålmodigt at 

måle over tid er, at vi kan 

fange pludselige ændrin-

ger, som f.eks. corona 

eller inflation

• Stigende energipriser er 

på rekordtid blevet dan-

skernes største 

bekymring



Det bekymrer lejerne



Disse lejere er mest bekymrede 



Naborelationer og livskvalitet
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Hvor meget betyder det, holdt op mod resten af verden?

• 8,22 svarer til en 1. plads i verden, langt foran Finland og Island

• 7,33 svarer til en 10. plads i verden lige mellem Israel og New Zealand

• 6,50 svarer til en 26. plads i verden lige mellem Taiwan og Singapore

• 5,62 svarer til en 70. plads i verden lige mellem Malaysia og Bolivia

• 5,55 svarer til en 74. plads i verden lige mellem Montenegro og Peru



Hvad laver vi sammen? 



Hvor tilfredse er vi naboskabet? Og hvor?
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 Tendens til lidt 
færre er ”meget 
tilfreds” med deres 
naboskab 

 Meget stor forskel 
fra kommune til 
kommune



Kan man bygge sig til godt naboskab? I
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Kan man bygge sig til godt naboskab? II
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Base: Etageejendom, n = 2.273

 Respondenterne har angivet, hvor mange naboer, som de taler jævnligt med

 Krydser man med fællesarealer (her gårdmiljø) er det meget tydeligt, at nabokontakten er større, hvis 
der er kvalitetsarealer, man kan benytte i fællesskab



Aktiviteter med naboerne
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Base: 

fuld

n = 7.126

 Tendens lidt færre 
aktiviteter mellem 
naboer

 Måske en corona-
effekt, da 2022 
tyder på øget 
aktivitet mellem 
naboer



Tryghed i lokalområdet
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Base: 

fuld

n = 7.126

 4 ud af 10 respondenter har steder, hvor de undgår at færdes i 
deres lokalområde. Her er der forskel på kønnene. 

 Samtidig er den oplevede tryghed meget ulige fordelt mellem 
de 98 kommuner i Danmark.



Corona og naboskab
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Gode grunde til at dyrke naboskabet

11

Beboeren

Livskvalitet

Fællesskab Fysisk miljø



Vil du vide mere?

Rapporten findes på Realdanias hjemmeside:

https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/danskerne-i-

det-byggede-miljoe-2022

Den er udgivet af Videnscenter Bolius og Realdania.

https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/danskerne-i-det-byggede-miljoe-2022

