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Livskvalitet

- som kan målast ved kor tilfreds du er,
graden av livsglede og oppleving av meining.

Den opplevde kjensla 
av å leva eit godt liv

• Objektiv livskvalitet
• Subjektiv livskvalitet

- Fornøgd
- Positive følelsar, glede, lykke
- Meiningsfullt, tilhøyrigheit
- Handlefridom



Livskvalitet, tre dimensjoner

Omdøme - 
rekruttering og besøkande

Ein vekstskaparGrunnlaget for eit godt liv



Økonomisk
verdiskapning

Sosial
verdiskapning

Kulturell
verdiskapning

Miljømessig
verdiskapning

• Nyetablering/utvidning
• Inntekter og omsetning
• Sysselsetting
• Attraktivitet (tilflytting

og besøk)

• Symbol
• Identitet
• Kunnskap
• Tradisjoner og historie

• Tillit
• Samarbeid og nettverk
• Engasjement
• Stadtilhøyrsle
• Felles mål

• Natur og biologisk mangfald
• Kulturminnar
• Landskap
• Utsleppsreduksjon

Regional utvikling

Kilde: Distriktssenteret
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■ Hallingdal med i pilotprosjekt ■ Måler livskvaliteten til innbyggarane



https://www.youtube.com/watch?v=UkViJXekwZY&feature=youtu.be&t=7003


Pilot livskvalitetsundersøkelse i
Hallingdal



Bakgrunn:
• Fremtidsrettet: må kunne brukes som en pilot for en nasjonal undersøkelse

• Bruke spørsmålene i minimumslisten og hovedlisten fra de nasjonale 

anbefalingene

• Web-undersøkelse

• Voksne personer

• SSB gjennomfører en første analyse av dataene i etterkant

• Som hovedregel har SSB et nasjonal nedslagsfelt. En undersøkelse i en region 

er et unntak og blir gjennomført som en pilot for en nasjonal undersøkelse.



Del-prosjekt inngått med HDir

• Vi har utarbeidet skjema tilpasset web

• Skjema er utarbeidet av fagseksjonen for levekårsstatistikk, i 

samarbeid med planlegger, metodeavd og forskningsavd i SSB

• Skjema er presentert Hdir og FHI

• Webskjema er i produksjon



Tidsplan webskjema
Leveranse/aktivitet Oppstart dato Ferdig dato

Kontraktsinngåelse 15. oktober 2018 15. november 2018

Ferdigstillelse av skjema 15. november 2018 31. januar 2019

Programmering og kvalitetssikring av 

spørreskjema på web

1. februar 2019 28. februar 

Teknisk dokumentasjonsrapport for 

undersøkelsen 

15. november 15. april 2019



Avklaringer før oppstart
• Utvalgsstørrelse

• Tidsplan

• Datainnsamlingsstrategi

• Målform(er)

• Kostnader

• Rapportering



Utvalg

• Det er enighet om et bruttoutvalg på ca. 4 000 personer.

• Hallingdal ønsker resultater på følgende grupper, som utvalget 

vil trekkes ut ifra:

◦Regionnivå

◦Kommunenivå

◦Alder 18 år og over



Datainnsamling

• 2 ukers datafangst

• Webskjema ferdig 8. mars

• I felt uke 14 og 15



Forslag tidsplan

Spørreskjema ferdig for programmering 1. februar 2019

Webskjema ferdig 8. mars 2019

Datainnsamling Uke 14 og 15

Filetablering 6. mai

Resultatrapport /tabeller 21. juni

Dokumentasjon 21. juni



Kommunikasjonsplan

Består av utsendingsplan og IO-materiell

◦Forslag oversendes Hallingdal 1. mars

◦Tilbakemeldinger innen 8. mars

◦Ferdigstilt 15. mars



Resultater

• Rapport

• Tabeller

• Mikrodata

• Hva kan SSB tilby



Koss har
du det?



Koss har
du det?

Undersøking

Analyse

PrioriteringTiltak

Ny 
undersøking

Evaluering



Prosjekt
livskvalitet

Prosjekt
livskvalitet

Utviklings-
prosjekter

Innovasjon

Kommunal
planlegging

Kommunal
tilrettelegging

Innbygger-
medvirkning

Innbygger-
involvering

Rullert strategisk 
plan Hallingdal

Livskvalitet
måling/indikator
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