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De attraktive byer
Stærke byer i udvikling er en forudsætning for en stærk region 
i udvikling. Syddanske Byer 2018 analyserer syddanskernes 
vurdering af deres liv og deres by, og de faktorer, der bidrager 
til et godt liv og en attraktiv by i udvikling. 

Analysen af byerne bidrager med et solidt vidensgrundlag for at 
forstå udviklingen i de syddanske byer, og dermed fundamentet 
for at udvikle det gode liv i hele regionen.

Livskvalitet  og
byudvikling
Det gode liv formes af de steder vi bor, arbejder og går i skole. 
Af de muligheder vi har for at udfolde os i fritiden, hvad enten 
det er natur, sport eller kultur, der trækker. Af de fællesskaber, 
der trækkker. Af vores muligheder for at bevæge os trygt rundt, 
der hvor vi bor, arbejder eller går i skole. Byudvikling går hånd 
i hånd med livskvalitet - og denne analyse kobler disse to fakto-
rer og bidrager med en kortlægning af 31 syddanske byer.
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72%
synes, at udviklingen
går i den rigtige retning
i Odense
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Byen er rammen for
syddanskernes liv

ddanmark – hvordan har udviklingen været, hvad er status på byerne, og hvad er fremtidsudsigterne for byerne? 

De fleste af os bor i en by. Det er der, vi går på arbejde, går i skole, og der vi
udfolder os i vores fritid. Byerne er rammen for det gode liv i Syddanmark.

Langt de fleste syddanskere bor i en by - kun 17 pct. 
bor i egentlige landdistrikter, og 55 pct. af syddan-
skerne bor i en af de 31 byer, der indgår i projektet 
Syddanske Byer. 

Stærke byer i udvikling er en forudsætning for en 
stærk region i udvikling. De 31 byer udgør rammen 
for det gode hverdagsliv for mere end halvdelen af 
regionens befolkning. Det er der de bor, udfolder sig i 
fritiden, og i mange tilfælde det sted de vender tilba-
ge til efter arbejde. Men hvad er det, der er vigtigt for 
syddanskerne? Hvad synes de om deres by? Hvilke 
forhold bestemmer om de synes, at byen udvikler sig 
på den rette måde, om det er en attraktiv by? En by 
med muligheder, hvor man kan skabe et godt liv. 

Syddanske Byer 2018 analyserer syddanskernes 

vurdering af deres liv og deres by, og de faktorer, der 
bidrager til et godt liv og en attraktiv by i udvikling. 
For hver af de 31 byer sættes fokus på om syddan-
skerne mener, at:

• udviklingen i byen går i den rigtige retning
• byen er attraktiv
• de har mulighed for at leve livet, som de gerne 

vil og hvor de gerne vil
• de er tilfredse med deres liv

Syddanske Byer 2018 forsøger tillige at indkredse de 
faktorer, der kendetegner en attraktiv by i udvikling, 
og som bidrager til at skabe rammerne for det gode 
liv. 
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Det gode liv — den gode by
Syddanske Byer sætter fokus på de største byer i Region Syddanmark – hvordan har ud-

viklingen været, hvad er status på byerne, og hvad er fremtidsudsigterne for byerne? 

En gang var byen den samlende ramme om borgernes liv. 
Byen omfavnede livet i al sin mangfoldighed. Det var her, man 
boede, arbejdede og gik i skole. Det sociale liv var med byen 
som omdrejningspunkt. Borgernes liv udfoldede sig i den 
lokale fodboldklub, teaterforening, partiforening og mange 
andre steder. Men det var det lokale, der var det samlende og 
gav både byen og borgerne en klar identitet. 

I dag lever vi anderledes. Fx har næsten halvdelen af de 
danske lønmodtagere mere end 10 km til arbejde. Fra 2008 
til 2016 er andelen af lønmodtagerne, der pendler mere end 
30 km mellem hjem og arbejde, steget fra 15 pct. til 18 pct. 
og udviklingen forventes at fortsætte. Det er ikke kun, når 
borgerne pendler mellem hjem og arbejde, at de krydser 
bygrænsen. Ifølge Transportvaneundersøgelsen pendler dan-
skerne gennemsnitligt næsten ligeså langt til deres fritidsak-
tiviteter som til deres arbejde, selvom pendlingsfrekvensen 
er lavere. 

For mange mennesker er byen ikke længere rammen om 
deres arbejdsliv og dagligliv. Det er der, de sover, grilller og 
slår græs. Men de tager gladeligt cyklen med på trækkrogen 
for at køre til den skov, der har de gode mountainbikespor, 
uanset om den ligger tæt på hvor de bor. Hver dag bruger de 
lang tid i bil, bus eller tog for at komme på arbejde eller til 
deres uddannelse i en anden by. 

Byen vi bor i begrænser således ikke, hvilke arbejdsmæssige 
og sociale fællesskaber vi opsøger og tager del i. Men hvilken 
rolle skal byerne så have i vores liv for ikke at blive reduceret 

til sovebyer uden identitet og fælleskab? Skal de små og store 
byer udvikle sig på samme måde, eller skal hver by finde sin 
egen tilgang til at skabe den gode by, der understøtter det 
gode liv? 

Det fysiske miljø er en vigtig faktor i at skabe levende byer, 
hvor der er et liv mellem husene. Byen er et mødested for 
mennesker, og byudvikling er til for mennesket og skal tage 
udgangspunkt i vores måde at 
leve på: Vores fritidsak-
tiviteter og den måde vi omgås 
hinanden på socialt.

Byens fysiske miljø skal således 
understøtte de aktiviteter, der 
bidrager til at samle os om 
de aktiviteter, der giver liv og 
fællesskab. 

Det fysiske miljø har begræn-
set effekt på det vi skal, fx 
købe ind, besøge lægen eller 
lignende aktiviteter. Vi går til 
lægen uanset om byen har et 
dårligt eller godt fysisk miljø. 
Men hvis det fysiske miljø i 
byen har lav kvalitet, fravælger 
vi byen som mødested for de 
valgfrie aktiviteter, fx rekrea-
tive og lystbetonede aktiviteter. 

Vi fravælger også byen som mødested for sociale aktiviteter. 
Fysisk miljø af høj kvalitet skaber således rum for, at flere 
bruger byen som omdrejningspunkt for valgfrie og sociale 
aktiviteter.

Den fysiske planlægning skal således stræbe mod byrum, der 
understøtter menneskelige aktiviteter og socialt samvær.

Nødvendige
aktiviteter

Valgfrie
aktiviteter

Sociale
aktiviteter

Fysisk miljø af
høj kvalitet

Fysisk miljø af
lav kvalitet

Sammenhængen mellem uderumskvalitet og udeaktiviteter

Kilde: Jan Gehl (2010), Byer for mennesker, s. 31
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Svendborg er en by, hvor der er skabt sammenhæng 
mellem historiske og moderne byrum, og mellem by og 
havn. Svendborg er et godt eksempel på en by med et 
fysisk miljø af høj kvalitet. Byens havn er under trans-
formation fra tidligere industrihavn, med bl.a. værft og 
forskellige andre industriaktiviteter, til bykvarterer med 
let erhverv, kultur, rekreation og bosætning. Byens nye 
trappeanlæg binder havn og strøg sammen og tilstræber 
at skabe en helhed, hvor man kan opsøge forskellige 
valgfrie og sociale aktiviteter. Kvaliteten af Svendborgs 
fysiske miljø understøtter således den levende by, som 
mennesker bruger.

Lakmusprøven for, om en by har et godt fysisk miljø, 
er at borgerne synes, at byen er attraktiv. Men attrak-
tivitet går hånd i hånd med, om der er en oplevelse af 
fællesskab i byen, om den har et godt foreningsliv, at der 
er mulighed for at udfolde sig i forskellige aktiviteter, og 
at byen er nem og tryg at bevæge sig rundt i.

88%
synes, at Svendborg
er attraktiv
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SYDDANSKE BYER

Syddanske byer i udvikling
Syddanske Byer sætter fokus på de største byer i Region Syddanmark – hvordan har 

udviklingen været, hvad er status på byerne, og hvad er fremtidsudsigterne for byerne? 

Det gode liv handler om at være tilfreds med sin tilværelse og at have mulighed 
for at leve sit liv, som man vil, hvor man vil. Rammen for de fleste syddanskeres 
liv er byen de bor i - og langt de fleste syddanskere bor i en by. Kun 17 pct. bor 
i landdistrikter. Men er de syddanske byer attraktive, og synes borgerne, at ud-
viklingen går i den rigtige retning? Det er spørgsmål, som denne analyse belyser 
og forsøger at koble til byernes kendetegn.

De overordnede holdninger til livskvalitet og byen afspejler, hvordan syddansker-
ne har det med deres liv og den by, de bor i. De øvrige målinger i denne analyse 
handler om mere konkrete forhold, der bidrager til byens udvikling, borgernes 
opfattelse af byens attraktivitet samt borgernes livskvalitet og muligheder.

Byens udviklingsretning
De vigtigste faktorer, der er relateret til, om syddanskerne oplever, at udviklingen 
i deres by går i den rigtige retning er,

• om der er et godt fællesskab i byen
• at byen fremstår ren, pæn og vedligeholdt 
• og om der er trængselsproblemer

De ældste syddanskere har et mere pesimistisk syn på byernes udviklingsretning. 
Udviklingen i byen vurderes ikke forskelligt, hvad enten man har høj eller lav 
husstandsindkomst, og der er heller ikke væsentlig forskel på kønnene.

Det er især et godt fællesskab og foreningsliv, der bidrager til, om syddanskerne 
vurderer deres by som attraktiv. Det har også stor betydning, hvis byen opleves 
som hyggelig og har en god atmosfære. Byer med trængsel vurderes som mere 
attraktive, men det har nok bund i, at det også er byer, der er kendetegnet ved 
høj vækst. Indkomstforskelle, køn og alder har ikke systematisk sammenhæng til 
oplevelsen af en attraktiv by.

Et godt fællesskab og foreningsliv har betydning for, om syddanskerne synes de 
har muligheder. Et godt udbud af fritidsaktiviteter og tryghed ved færden til fods 
har betydning for, om borgerne vurderer, at de har muligheder for at leve livet, 
som de vil, og hvor de vil.  Kvinder, ældre og personer med høje husstandsind-
komster er mere tilbøjelige til at vurdere, at de har gode muligheder for at leve 
deres liv, hvor de vil, og som de vil.

Syddanskerne er mest tilfredse, når der er et godt fællesskab og foreningsliv i 
den by de bor i. Tryghed ved færdsel til fods bidrager til borgernes tilfredshed. 

Til gengæld bidrager trængsel til mindsket tilfredshed med livet, og trængslen 
opleves som et større problem i de byer, der opleves som mest attraktive og som 
udvikler sig i den rigtige retning. Der opleves med andre ord en negativ bi-effekt 
ved de attraktive byer i udvikling, nemlig reduceret livskvalitet.
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93%
synes, at Ribe er attraktiv
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Det går godt i Syddanmark
Det gode liv er muligheden for at udfolde sig og være tilfreds med sit liv, og 

attraktive byer i udvikling understøtter borgernes mulighed for at leve det gode liv.

Livet i de syddanske byer går godt og man kan konstatere, at langt de fleste borgere er til-
fredse med deres liv og ser gode muligheder for at leve deres liv, som de vil og hvor de vil. 
De fleste syddanskere synes også, at deres by er attraktiv, og rigtig mange synes, at byen 
udvikler sig i den rigtige retning.

79 pct. af syddanskerne svarer, at de er tilfredse med deres liv. 75 pct. svarer, at de har mu-
lighed for at leve livet, som de vil, og hvor de vil. 76 % mener, at deres by er attraktiv, mens 
lidt færre mener, at deres by udvikler sig i den rigtige retning - nemlig 61 pct.

Tallene for syddanskernes vurdering af om deres by er attraktiv, dækker dog over spænd fra 
34 - 93 pct. fra laveste til højeste andel, hvor borgere fra Middelfart har den højeste vurde-
ring. Tilsvarende er spændet i andel, der mener at udviklingen går i den rigtige retning på 25 
- 85 pct., hvor Fredericia ligger i toppen. 

Side 16-19 i analysen uddyber forskellene i svar opdelt på henholdsvis byernes størrelse og 
befolkningsvækst samt borgernes uddannelsesniveau, og hvor længe de har boet i deres by.

Syddanskerne ser  muligheder 
og er tilfredse med livet

79%
75% 76%

61%

Tilfredshed med
livet

Mulighed for at
leve livet som man

vil, hvor man vil

Byen er attraktiv Byen udvikler sig i
den rigtige retning
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Byernes kvaliteter
De syddanske byer har mange kvaliteter. De er trygge at bevæge sig rundt i, der er god adgang til natur 
og grønne områder, og mange byer har et godt udbud af fritidsaktiviteter. Men byerne er også udfordret 

på butiksliv og på deres fremtoning.

Syddanskerne ser generelt positivt på den by, de bor i, men der er også en 
række opmærksomhedspunkter og potentialer for at udvikle byerne. 

De fleste borgere synes, at deres by er tryg at bevæge sig rundt i (85 pct.), 
og at der er god adgang til natur og grønne områder (85 pct.). Der er om-
vendt relativt få, som synes, at deres by fremstår ren, pæn og vedligeholdt 
(40 pct.). Færrest i Nordborg, hvor det gælder 11 pct. og flest i Ribe, hvor det 
er 67 pct. Der er også relativt få, der mener, at byernes butiksliv er godt (44 
pct.). Her er der færrest i Billund, hvor 11 pct. anser butikslivet som godt, 
mens 77 pct. af vejlenserne vurderer, at byen har et godt butiksliv.

Godt halvdelen mener, at deres by har gode kulturtilbud, og spændet rækker 
fra 23 - 74 pct. Der er flest i Svendborg med 74 pct.. Lidt flere mener, at 
der er god adgang til pladser og parker. Godt to tredjedele af syddanskerne 
synes, at deres by er hyggelig og har en god atmosfære samt at byen har et 
godt udbud af fritidsaktiviteter.

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

Syddanske byers kvaliteter
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Mobilitet i de syddanske byer
Muligheder for at bevæge sig trygt og hurtigt rundt i byen er afgørende 

forudsætninger for at skabe levende og aktive byrum. 

Når man ser på tværs af de syddanske byer, kan man konstatere, at fodgængere og cyklister 
føler sig trygge, og at trængselsproblemerne er små. Der er til gengæld forbedringspoten-
tiale for den kollektive transport.

68 pct. af syddanskerne svarer, at de er trygge til fods, mens lidt færre synes, at det er trygt 
at bevæge sig rundt i de syddanske byer på cykel. 

22 pct. mener, at der er daglig kø og tæt trafik i deres by - men dette afspejler en betydelig 
variation. 4 pct. af borgerne i Grindsted oplever trængselsproblemer, mens 70 pct. af Oden-
seanerne oplever trængsel. Borgerne i Vejle (61 pct.) og Kolding (69 pct.) oplever ligesom 
odenseanerne trængselsproblemer.

Andelen af borgere, der mener, at der er velfungerende kollektiv trafik i deres by, er forholds-
vis ens på tværs af byerne. Borgerne fra Rudkøbing er mindst tilfredse. Her mener 14 pct., at 
den kollektive trafik er velfungerende, mens borgerne fra Munkebo (61 pct.) og Marstal (64 
pct.) er de mest tilfredse.

Forbedringspotentiale for
den kollektive transport

68%

54%

22%

37%

Tryghed til fods Tryghed på cykel Daglig kø og tæt
trafik

Velfungerende
kollektiv transport
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Fællesskabet er vigtigt
Godt fællesskab og et godt foreningsliv er vigtige for, om syddanskerne synes,

at udviklingen går i den rigtige retning i deres by, og om den er attraktiv. 

Langt de fleste syddanskere er tilfredse med deres liv, og de ser gode muligheder for at leve 
deres liv. Trods dette synes få syddanskere, at der er et godt fællesskab i deres by. Det går 
bedre med foreningslivet.

33 pct. af syddanskerne svarer, at der er et godt fællesskab i deres by, og 59 pct. svarer, at 
foreningslivet er godt. Syddanskernes vurdering af fællesskabet i byen er således anderledes 
end deres vurdering af foreningslivet. Begge dele hænger sammen med deres vurdering af 
byens attraktivitet og dens udviklingsretning. Analyserne i sidste afsnit i denne udgivelse 
uddyber disse sammenhænge.

Tallene for syddanskernes vurdering af deres by dækker over en vis variation. I Ribe synes 
halvdelen, at der er et godt fælllesskab, mens det er 20 pct. i Assens. 81 pct. i Marstal synes, 
at foreningslivet er godt mod 43 pct. i Assens.

Godt foreningsliv, men
fællesskabet kan styrkes

33%

59%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

Fællesskab Foreningsliv
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56%
synes, at der er et godt 
udbud af fritidsaktiviteter
i Haderslev
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Fælles udviklingstræk i byerne

Byerne i Syddanmark er forskellige. Der bor 160.125 i den største by Odense. 
Marstal har 2.277. Byerne har forskellig vækst. Siden 2013 er der blevet 9 pct. 
færre indbyggere i Nordborg og 12 pct. flere i Børkop. Endelig er der forskel på 
hvor mange tilflyttere, der er i byen og på beboernes uddannelse. På de kom-
mende sider belyses hvad disse faktorer betyder for, hvad syddanskerne synes 
om deres by og deres liv.  

Større byer er kendetegnet ved en større diversitet i erhvervsstruktur, arbejds-
pladser, og at uddannelsesmulighederne er bedre. Det er også de store byer, der 
har de fleste kulturinstitutioner og kulturtilbud. Der er flere rekreative muligheder 
i de store byer, fx idrætsfaciliteter, caféer og restauranter. 

De små byer har andre styrker og kvaliteter end de store. Der er sjældent træng-
sel, og små byer kan ofte give et fællesskab og en nærhed, der samler beboerne 
om byens liv. De små byer kan ofte tilbyde noget, som de store ikke kan, som 
giver en anden livskvalitet, og som giver beboerne andre muligheder for at leve 

deres liv.

Men er det i de store eller små byer, at beboerne er mest tilfredse med deres liv? 
Hvor ser beboerne de bedste muligheder for at leve livet som de vil, og hvor de 
vil? Finder syddanskerne de store eller små byer mest attraktive, og hvor er det, 
at de synes udviklingen går i den rigtige retning? Handler det i virkeligheden blot 
om, at nogle byer er udfordrede og skrumper, mens andre vokser? På de kom-
mende sider belyses disse spørgsmål samt spørgsmålet om, hvorvidt de beboere, 
der har boet lang tid i en by, ser anderledes på deres by og deres liv, end dem 
der ikke har boet så lang tid i byen.

Analyserne af by-størrelse og vækstforskelle opdeler byerne i grupper efter stør-
relse og befolkningstilvækst, mens analyserne af forskelle på antal år borgerne 
har boet i deres by sammenligner borgere, der har boet 10 år eller færre i byen 
med dem, der har boet 11 år eller flere i byen.

Store og små byer har forskellige styrker, og nogle byer vokser, mens andre bliver mindre. Men hvad 
betyder det for, hvordan syddanskerne vurderer deres by?

SYDDANSKE BYER
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Syddanskere i de største og de mindste byer har forskellig 
vurdering af, hvordan det går i deres by - og borgerne i de 
største byer ser mest positivt på udviklingen.

Figuren oven for viser syddanskernes overordnede vurdering 
af deres by opdelt på byernes størrelse. Borgerne i de 10 
største byer er mere tilbøjelige til at vurdere, at udviklingen i 
deres by går i den rigtige retning, og at deres by er attrak-
tiv. Ligeledes vurderer flere i den midterste tredjedel, at 

udviklingen går i den rigtige retning sammenlignet med den 
mindste tredjedel. Derimod er der ikke forskel på, om borger-
ne i forskellige bystørrelser vurderer, at de har mulighed for 
at leve livet som de vil, der hvor de vil, eller hvor tilfredse 
de er med deres liv. For målingerne af byens udvikling er der 
statistisk signifikant forskel mellem alle tre grupper, mens det 
blot er gruppen af de største byer, der adskiller sig fra de to 
øvrige grupper.

Syddanskerne mener, at de største byer oftere har den rigtige retning på deres 
udvikling, og at de største byer er mere attraktive end de mindre byer

73%

73%

80%

75%

76%
74%

79%

80%

78%

Byens
udvikling

Byens
attraktivitet

Mulighed for
at leve livet

Tilfredshed
med livet

Diagramtitel

Mindste tredjedel Midterste tredjedel Største tredjedel

51%

58%

71%
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Syddanskere fra byer i høj vækst vurderer byens udvik-
ling og attaktivitet mere positivt end borgere fra byer 
med lav vækst. 

Figuren oven for viser syddanskernes overordnede vurde-
ring af deres by opdelt på byernes befolkningstilvækst i 
perioden 2013-2018. Borgerne i de 10 hurtigst voksende 
byer er mest tilbøjelige til at vurdere, at udviklingen i de-
res by går i den rigtige retning, og at deres by er attraktiv. 

Borgernes vurdering af disse to faktorer bliver lavere, jo 
lavere væksten er. Disse forskelle på byerne opdelt efter  
vækst er statistisk signifikante.  

Derimod er der ikke forskel på, om borgere i byer med 
høj og lav vækst vurderer deres mulighed for at leve livet 
som de vil, der hvor de vil, eller hvor tilfredse de er med 
deres liv.

Færre syddanskere i byerne med den laveste vækst mener, at deres
by udvikler sig i den rigtige retning, og at byen er attraktiv

70%

75%

81%

76%

74%

76%

79%

79%

79%

Byens
udvikling

Byens
attraktivitet

Mulighed for
at leve livet

Tilfredshed
med livet

44%

64%

73%

Diagramtitel

Laveste tredjedel vækst Midterste tredjedel vækst Højeste tredjedel vækst
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Borgerne i de syddanske byer har samme vurdering af deres 
bys attraktivitet og tilfredshed med deres liv, uanset om de 
har boet der længere eller kortere tid.

Figuren oven for viser syddanskernes overordnede vurdering 
af deres by opdelt på, hvor længe de har boet i byen. 2,6 pct. 
af respondenterne har boet i byen mindre end 1 år, mens 13 
pct. har boet der 1-5 år og 11 pct. 5-10 år. 72 pct. af respon-
denterne har boet 11 år eller flere i deres by.

Der er ikke statistisk signifikant forskel på borgernes vur-
dering af byens attraktivtitet og deres tilfredshed med livet. 
Borgere, der har boet 10 eller færre år i deres by, ser mere 
positivt på byens udviklingsretning, mens borgere, der har 
boet 11 eller flere år i deres by, ser mere positivt på deres 
mulighed for at leve livet. Forskellene er statistisk signifikan-
te.

65% 60% 76%

75%

69%

78%

78%

79%

Byens
udvikling

Byens
attraktivitet

Mulighed for
at leve livet

Tilfredshed
med livet

57%

58%

59%

60%

61%

62%

63%

64%

65%

66%

Høj

10 år eller færre 11 år eller flere

Syddanskere, der har boet 10 år eller færre i byen, ser mindre positivt på 
byens udvikling, men mere positivt på deres mulighed for at leve livet
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Syddanskere med lange uddannelser ser mere positivt på 
deres by og liv, mens syddanskere uden kompetencegi-
vende uddannelse ser færre muligheder.

Figuren oven for viser syddanskernes overordnede vurde-
ring af deres by opdelt på respondenternes uddannelses-
niveau. 19,5 pct. har grundskole eller gymnasial uddan-
nelse, som højeste fuldførte uddannelse. 44,4 pct. har en 
erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse, 
og 36,1 pct. har en mellemlang eller lang videregående 
uddannelse.

Borgere med mellemlang eller lang videregående uddan-
nelse er mere tilfredse med deres liv, finder deres by 
mere attraktiv og er mere positive om deres bys udvikling, 
end de to øvrige uddannelsesgrupper.

Borgere med grundskole eller gymnasial uddannelse ser 
færre muligheder for at leve deres liv, som de vil og hvor 
de vil sammenlignet med de to øvrige uddannelsesgrup-
per.

De lavest uddannede syddanskere ser færre muligheder
for at leve deres liv, som de vil, og hvor de vil

Grundskole eller gymnasial uddannelse Erhvervssuddannelse eller kort videregående uddannelse Mellemlang eller lang videregående uddannelse

71%

74%

80%

67%

76%

78%

75%

78%

82%

Byens
udvikling

Byens
attraktivitet

Mulighed for
at leve livet

Tilfredshed
med livet

63% 59%

64%
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75%
synes, at det er trygt
at færdes på cykel 
i Marstal
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De syddanske byer fra
Assens til Aabenraa

Sådan ser 5.302 syddanskere deres by

Byens udvikling Det sociale liv Byens infrastrukturByens kvaliteter
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Odense

Odense har 160.125 indbyggere pr. 1. 
januar 2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Odense:

• 72 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 68 pct. mener, at byen har gode kultur-
tilbud

• 31 pct. synes, at byen er ren, pæn og 
vedligeholdt

• 68 pct. oplever trængsel

79% 75% 78%79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet

72%
61%

Odense udviklingsretning*

Alle byer

Odense

Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.
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25%

50%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

31%

84%

67%

75%

67%

68%

64%

53%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt*

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære

God adgang til natur og grønne områder*

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

57%

68%

Tryghed til fods 

68%

22%

Daglig kø og tæt trafik*

47%

54%

Tryghed på cykel 

34% 37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Esbjerg

Esbjerg har 80.931 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Esbjerg:

• 80 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 31 pct. oplever trængsel
• 79 pct. mener, at der er et godt udbud 

af fritidsaktiviteter
• 61 pct. synes byen har et godt butiksliv

77% 74% 80%79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet
80%

61%

Esbjerg udviklingsretning*

Alle byer

Esbjerg

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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28%

56%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

46%

74%

51%

82%

66%

64%

79%

61%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i*

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter*

Godt butiksliv*

57%

68%

Tryghed til fods 

31%

22%

Daglig kø og tæt trafik*

48%

54%

Tryghed på cykel 

36%
37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Kolding

Kolding har 60.452 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Kolding:

• 82 pct. synes, at deres by er attraktiv
• 29 pct. mener, at byen er ren, pæn og 

vedligeholdt
• 60 pct. oplever trængsel
• 52 pct. synes, at byen er hyggelig og 

har en god atmosfære

77% 79% 82%79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet

67% 61%

Kolding udviklingsretning 

Alle byer

Kolding

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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27%

60%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

29%

76%

52%

78%

56%

65%

68%

36%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt*

Tryg at bevæge sig rundt i*

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

57%

68%

Tryghed til fods 

60%

22%

Daglig kø og tæt trafik*

42%

54%

Tryghed på cykel*

38%
37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Vejle

Vejle har 56.892 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Vejle:

• 76 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 91 pct. mener, at deres by er attraktiv
• 62 pct. synes, at byen har gode kultur-

tilbud
• 78 pct. mener, at der er et godt butiks-

liv i byen
• 63 pct. oplever trængsel

78% 73%

91%
79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet*

76%

61%

Vejle udviklingsretning*

Alle byer

Vejle

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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28%

54%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

49%

86%

67%

87%

55%

62%

65%

78%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt*

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

67%
68%

Tryghed til fods 

63%

22%

Daglig kø og tæt trafik*

43%

54%

Tryghed på cykel*

37%
37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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77%
synes, at der er gode
kulturtilbud i Fredericia
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Fredericia

Fredericia har 41.137 indbyggere pr. 1. 
januar 2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Fredericia:

• 84 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 28 pct. oplever trængsel
• 71 pct. mener, at der er et godt udbud 

af fritidsaktiviteter
• 33 pct. synes byen har et godt butiksliv

78%
71%

79%79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet
84%

61%

Fredericia udviklingsretning*

Alle byer

Fredericia

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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27%

55%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

37%

78%

67%

88%

75%

71%

71%

33%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende*

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

61%

68%

Tryghed til fods 

28%

22%

Daglig kø og tæt trafik 

51%
54%

Tryghed på cykel 

41%

37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Svendborg

Svendborg har 36.113 indbyggere pr. 1. 
januar 2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Svendborg:

• 88 pct. mener, at deres by er attraktiv
• 86 pct. synes, at byen er hyggelig og 

har en god atmosfære
• 71 pct. synes, at byen har gode kultur-

tilbud
• 57 pct. mener, at byen har et godt 

butiksliv

78% 75%
88%

79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet*

58%

61%

Svendborg udviklingsretning 

Alle byer

Svendborg

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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41%

68%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

41%

89%

86%

84%

47%

71%

76%

57%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende*

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

69%
68%

Tryghed til fods 

17%
22%

Daglig kø og tæt trafik 

45%

54%

Tryghed på cykel 

34% 37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Sønderborg

Sønderborg har 27.726 indbyggere pr. 1. 
januar 2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Sønderborg:

• 75 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 86 pct. mener, at deres by er attraktiv
• 80 pct. synes, at deres by er hyggelig og 

har en god atmosfære
• 72 pct. synes, at byen har gode kultur-

tilbud

77% 72%
86%

79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet*

75%
61%

Sønderborg udviklingsretning*

Alle byer

Sønderborg

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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38%

64%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

44%

79%

80%

89%

64%

72%

73%

47%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

64%

68%

Tryghed til fods 

20%

22%

Daglig kø og tæt trafik 

51%
54%

Tryghed på cykel 

34%
37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Haderslev

Haderslev har 22.044 indbyggere pr. 1. 
januar 2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Haderslev:

• 60 pct. synes, at deres by er attraktiv
• 49 pct. mener, at udviklingen går i den 

rigtige retning
• 45 pct. synes, at byen har et godt 

foreningsliv
• 73 pct. synes, at der er god adgang til 

pladser, parker og lignende
• 24 pct. synes, at byen har et godt 

butiksliv

81%
74%

60%

79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet*

49%

61%

Haderslev udviklingsretning*

Alle byer

Haderslev

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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24%

45%

33%

59%

Fællesskab* Foreningsliv*

31%

46%

64%

88%

73%

41%

56%

24%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i*

Hyggelig og har en god atmosfære

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende*

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter*

Godt butiksliv*

52%

68%

Tryghed til fods 

28%

22%

Daglig kø og tæt trafik 

43%

54%

Tryghed på cykel*

39%
37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.

39

HADERSLEV



Nyborg

Nyborg har 17.207 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Nyborg:

• 84 pct. synes, at deres by er attraktiv
• 75 pct. mener, at udviklingen går i den 

rigtige retning
• 97 pct. synes, at der er god adgang til 

natur og grønne områder
• 62 pct mener, at byen har gode kultur-

tilbud

79% 77%
84%79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet*

75%
61%

Nyborg udviklingsretning*

Alle byer

Nyborg

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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34%

65%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

47%

82%

68%

97%

66%

62%

71%

29%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære

God adgang til natur og grønne områder*

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

71%
68%

Tryghed til fods 

16%
22%

Daglig kø og tæt trafik 

63%
54%

Tryghed på cykel 

37%
37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Aabenraa

Aabenraa har 16.274 indbyggere pr. 1. 
januar 2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Aabenraa:

• 60 pct. mener, at deres by er attraktiv
• 53 pct. synes, at deres by er hyggelig og 

har en god atmosfære
• 41 pct. synes, at der er god adgang til 

pladser, parker og lignende
• 28 pct. synes, at byen har et godt 

butiksliv

79%
72%

60%

79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet*

61%
61%

Aabenraa udviklingsretning 

Alle byer

Aabenraa

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.

SYDDANSKE BYER

42



27%

47%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

34%

80%

53%

92%

41%

43%

64%

28%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende*

Gode kulturtilbud

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

58%

68%

Tryghed til fods 

32%

22%

Daglig kø og tæt trafik 

54% 54%

Tryghed på cykel 

33% 37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Middelfart

Middelfart har 15.294 indbyggere pr. 1. 
januar 2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Middelfart:

• 93 pct. synes, at deres by er attraktiv
• 83 pct. mener, at udviklingen går i den 

rigtige retning
• 95 pct. synes, at der er god adgang til 

natur og grønne områder
• 81 pct. synes, at byen er hyggelig og 

har en god atmosfære

80% 81%
93%

79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet*

83%

61%

Middelfart udviklingsretning*

Alle byer

Middelfart

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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34%

58%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

44%

90%

81%

95%

75%

46%

61%

50%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder*

God adgang til pladser, parker og lignende*

Gode kulturtilbud

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

70%
68%

Tryghed til fods 

22%

22%

Daglig kø og tæt trafik 

55% 54%

Tryghed på cykel 

32% 37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Varde

Varde har 13.965 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Varde:

• 71 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 70 pct. mener, at der er god adgang til 
parker, pladser og lignende

• 25 pct. synes, at der er adgang til vel-
fungerende kollektiv trafik

76%
69% 71%

79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet

71%
61%

Varde udviklingsretning*

Alle byer

Varde

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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33%

55%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

38%

82%

69%

87%

70%

53%

64%

40%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende*

Gode kulturtilbud

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

70%
68%

Tryghed til fods 

19%

22%

Daglig kø og tæt trafik 

58% 54%

Tryghed på cykel 

25%
37%

Velfungerende kollektiv transport*

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.

47

VARDE



Vejen

Vejen har 11.613 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Vejen:

• 77 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 48 pct. synes, at deres by er hyggelig og 
har en god atmosfære

• 78 pct. mener, at der er et godt udbud 
af fritidsaktiviteter

• 57 pct. synes, at byen har et godt 
butiksliv

85%
78% 78%79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet

77%

61%

Vejen udviklingsretning*

Alle byer

Vejen

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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36%

63%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

36%

88%

48%

69%

57%

48%

78%

57%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder*

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud

Godt udbud af fritidsaktiviteter*

Godt butiksliv*

69%
68%

Tryghed til fods 

13%
22%

Daglig kø og tæt trafik*

58% 54%

Tryghed på cykel 

37%
37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Grindsted

Grindsted har 9.771 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Grindsted:

• 66 pct. synes, at deres by er attraktiv
• 4 pct. oplever trængsel
• 78 pct. mener, at der er et godt udbud 

af fritidsaktiviteter
• 43 pct. synes, at byen er hyggelig og 

har en god atmosfære

83% 77%
66%

79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet*

54%

61%

Grindsted udviklingsretning 

Alle byer

Grindsted

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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28%

56%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

48%

87%

43%

83%

60%

46%

78%

35%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud

Godt udbud af fritidsaktiviteter*

Godt butiksliv

78% 68%

Tryghed til fods 

4% 22%

Daglig kø og tæt trafik*

67%

54%

Tryghed på cykel*

12%

37%

Velfungerende kollektiv transport*

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Ribe

Ribe har 9.457 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Ribe:

• 93 pct. synes, at deres by er attraktiv
• 50 pct. oplever et godt fælleskab
• 71 pct. synes, at byen har et godt 

foreningsliv
• 93 pct. synes, at byen er hyggelig og 

har en god atmosfære
• 66 pct. synes, at byen har et godt 

butiksliv

85% 80%
93%

79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet*

61%
61%

Ribe udviklingsretning 

Alle byer

Ribe

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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50%

71%

33%

59%

Fællesskab* Foreningsliv*

66%

94%

93%

84%

64%

59%

69%

66%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt*

Tryg at bevæge sig rundt i*

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

73% 68%

Tryghed til fods 

15%
22%

Daglig kø og tæt trafik 

48%
54%

Tryghed på cykel 

30% 37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Tønder

Tønder har 7.673 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Tønder:

• 45 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 49 pct. mener, at der er et godt fælles-
skab

• 86 pct. synes, at deres by er hyggelig og 
har en god atmosfære

• 62 pct. synes, at byen har gode kultur-
tilbud

81% 78% 79%79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet

45%

61%

Tønder udviklingsretning*

Alle byer

Tønder

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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49%

68%

33%

59%

Fællesskab* Foreningsliv

37%

89%

86%

90%

68%

62%

69%

52%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

78% 68%

Tryghed til fods 

8%
22%

Daglig kø og tæt trafik*

68%

54%

Tryghed på cykel*

24%
37%

Velfungerende kollektiv transport*

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Vojens

Vojens har 7.576 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Vojens:

• 26 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 34 pct. mener, at deres by er attraktiv
• 35 pct. synes, at deres by er hyggelig og 

har en god atmosfære
• 23 pct. synes, at byen har gode kultur-

tilbud

80%
70%

34%

79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet*

26%

61%

Vojens udviklingsretning*

Alle byer

Vojens

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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46%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv*

23%
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35%

76%
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23%
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40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt*

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder*

God adgang til pladser, parker og lignende*

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

68%
68%

Tryghed til fods 

9%
22%

Daglig kø og tæt trafik*

59% 54%

Tryghed på cykel 

46%

37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Bramming

Bramming har 7.156 indbyggere pr. 1. 
januar 2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Bramming:

• 80 pct. synes de har mulighed for at 
leve livet som de vil, og hvor de vil

• 78 pct. mener, at der er et godt udbud 
af fritidsaktiviteter

• 45 pct. synes, at der er god adgang til 
pladser, parker og lignende

• 5 pct. oplever, at der er trængsel i byen

76% 80% 76%79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet

54%

61%

Bramming udviklingsretning 

Alle byer

Bramming

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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38%

66%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

32%

90%

61%

78%

45%

39%

78%

52%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende*

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter*

Godt butiksliv

77% 68%

Tryghed til fods 

5% 22%

Daglig kø og tæt trafik*

53% 54%

Tryghed på cykel 

38%
37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Faaborg

Faaborg har 7.078 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Faaborg:

• 29 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 8 pct. oplever trængsel
• 80 pct. mener, at byen er hyggelig og 

har en god atmosfære
• 29 pct. synes byen har et godt butiksliv

78% 77%
70%

79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet

29%

61%

Faaborg udviklingsretning*

Alle byer

Assens

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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34%

65%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

45%

87%

80%

88%

66%

54%

59%

29%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

75% 68%

Tryghed til fods 

8%
22%

Daglig kø og tæt trafik*

59% 54%

Tryghed på cykel 

27% 37%

Velfungerende kollektiv transport*

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Billund

Billund har 6.466 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Billund:

• 84 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 22 pct. mener, der er et godt fællesskab
• 96 pct. synes, at byen er tryg at bevæ-

ge sig rundt i
• 11 pct. mener, at byen har et godt 

butiksliv

75% 71% 72%
79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet
84%

61%

Billund udviklingsretning*

Alle byer

Billund

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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22%

54%

33%

59%

Fællesskab* Foreningsliv

75%

96%

44%

79%

54%

38%

59%

11%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt*

Tryg at bevæge sig rundt i*

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

73% 68%

Tryghed til fods 

15%
22%

Daglig kø og tæt trafik 

58% 54%

Tryghed på cykel 

25%
37%

Velfungerende kollektiv transport*

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Assens

Assens har 6.209 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Assens:

• 38 pct. synes udviklingen går i den 
rigtige retning

• 43 pct. synes der er et godt foreningsliv
• 93 pct. synes der er god adgang til 

natur og grønne områder
• 43 pct. synes det er trygt at  

færdes på cykel
• 13 pct. synes der daglig kø og tæt trafik

82%
71% 67%

79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet

38%

61%

Assens udviklingsretning*

Alle byer

Assens

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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20%

43%

33%

59%

Fællesskab* Foreningsliv*

32%

84%

68%

93%

68%

54%

60%

46%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære

God adgang til natur og grønne områder*

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

69%
68%

Tryghed til fods 

13%
22%

Daglig kø og tæt trafik*

43%

54%

Tryghed på cykel*

36%
37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Kerteminde

Kerteminde har 6.193 indbyggere pr. 1. 
januar 2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Kerteminde:

• 89 pct. synes, at deres by er attraktiv
• 42 pct. synes udviklingen går i den 

rigtige retning
• 97 pct. synes, at byen er tryg at bevæ-

ge sig rundt i
• 87 pct. synes, at byen er hyggelig og 

har en god atmosfære

80% 83% 89%
79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet*

42%

61%

Kerteminde udviklingsretning*

Alle byer

Kerteminde

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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42%

68%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

45%

97%

87%

92%

64%

54%

73%

47%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i*

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder*

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

72% 68%

Tryghed til fods 

13%
22%

Daglig kø og tæt trafik*

58% 54%

Tryghed på cykel 

38%
37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Rødekro

Rødekro har 6.111 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Rødekro:

• 65 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 66 pct. mener, at der er god adgang til 
pladser, parker og lignende

• 18 pct. mener, at byen har gode kultur-
tilbud

• 53 pct. synes, at der er adgang til vel-
fungerende kollektiv transport

73% 70% 70%
79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet

65% 61%

Rødekro udviklingsretning 

Alle byer

Rødekro

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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28%

60%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

31%

81%

51%

67%

16%

18%

59%

31%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære

God adgang til natur og grønne områder*

God adgang til pladser, parker og lignende*

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

60%

68%

Tryghed til fods 

20%

22%

Daglig kø og tæt trafik 

33%

54%

Tryghed på cykel*

53%

37%

Velfungerende kollektiv transport*

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Ringe

Ringe har 6.098 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Ringe:

• 80 pct. synes, at deres by er attraktiv
• 79 pct. mener, at der er et godt udbud 

af fritidsaktiviteter
• 51 pct. synes, at der er adgang til vel-

fungerende kollektiv transport
• 65 pct. synes det er trygt at køre cykel 

i byen

84%
76% 80%79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet

66% 61%

Ringe udviklingsretning 

Alle byer

Ringe

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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37%

64%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

48%

91%

56%

79%

44%

47%

79%

41%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende*

Gode kulturtilbud

Godt udbud af fritidsaktiviteter*

Godt butiksliv

79% 68%

Tryghed til fods 

15%
22%

Daglig kø og tæt trafik 

65%

54%

Tryghed på cykel*

51%

37%

Velfungerende kollektiv transport*

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Nordborg

Nordborg har 5.887 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Nordborg:

• 53 pct. synes, at deres by er attraktiv
• 26 pct. mener, at udviklingen går i den 

rigtige retning
• 92 pct. synes, at der er god adgang til 

natur og grønne områder
• 53 pct. synes, at byen er hyggelig og 

har en god atmosfære
• 16 pct. mener, at byen har et godt 

butiksliv

77%
71%

53%

79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet*

26%

61%

Nordborg udviklingsretning*

Alle byer

Nordborg

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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35%

53%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

12%

88%

53%

92%

44%

28%

61%

16%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt*

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder*

God adgang til pladser, parker og lignende*

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

70%
68%

Tryghed til fods 

7%
22%

Daglig kø og tæt trafik*

64%
54%

Tryghed på cykel*

53%

37%

Velfungerende kollektiv transport*

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Munkebo

Munkebo har 5.563 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Munkebo:

• 58 pct. synes, at deres by er attraktiv
• 58 pct. mener, har adgang til velfunge-

rende kollektiv transport
• 93 pct. synes, at der er god adgang til 

natur og grønne områder
• 38 pct. synes der er gode kulturtilbud
• 44 pct. synes, at byen er hyggelig og 

har en god atmosfære

73% 72%
58%

79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet*

55%

61%

Munkebo udviklingsretning 

Alle byer

Munkebo

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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35%

55%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

30%

79%

44%

93%

73%

38%

67%

22%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder*

God adgang til pladser, parker og lignende*

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

70%
68%

Tryghed til fods 

8%
22%

Daglig kø og tæt trafik*

55% 54%

Tryghed på cykel 

58%

37%

Velfungerende kollektiv transport*

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Børkop

Børkop har 5.503 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Børkop:

• 70 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 92 pct. oplever, at byen er tryg at 
bevæge sig rundt i

• 19 pct. mener, at byen har et godt 
butiksliv

• 46 pct. synes byen er hyggelig og har 
en god atmosfære

79% 81%
75%79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet

70%
61%

Børkop udviklingsretning 

Alle byer

Børkop

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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28%

33%

59% 59%

Børkop Alle byer

40%

92%

46%

86%

44%

25%

58%

19%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i*

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende*

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

67%
68%

Tryghed til fods 

13%
22%

Daglig kø og tæt trafik*

50%
54%

Tryghed på cykel 

42%

37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Otterup

Otterup har 5.136 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Otterup:

• 47 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 34 pct. mener, at byen har gode kultur-
tilbud

• 92 pct. synes, at byen er tryg at bevæ-
ge sig rundt i

• 10 pct. oplever trængsel
• 60 pct. synes, at byen har et godt 

butiksliv

77% 78%
65%

79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet*

47%

61%

Otterup udviklingsretning*

Alle byer

Otterup

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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27%

59%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

33%

92%

52%

81%

45%

34%

71%

60%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i*

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende*

Gode kulturtilbud*

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

67%
68%

Tryghed til fods 

10%
22%

Daglig kø og tæt trafik*

67%

54%

Tryghed på cykel*

41%

37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Rudkøbing

Rudkøbing har 4.689 indbyggere pr. 1. 
januar 2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Rudkøbing:

• 45 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 76 pct. synes, at byen er hyggelig og 
har en god atmosfære

• 67 pct. mener, at der er et godt udbud 
af fritidsaktiviteter

• 6 pct. oplever trængsel
• 14 pct. synes, at der er adgang til vel-

fungerende kollektiv transport

79%
72% 75%79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet

45%

61%

Rudkøbing udviklingsretning*

Alle byer

Rudkøbing

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.
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35%

55%

33%

59%

Fællesskab Foreningsliv

33%

91%

76%

88%

62%

42%

54%

48%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud

Godt udbud af fritidsaktiviteter*

Godt butiksliv

72% 68%

Tryghed til fods 

6%
22%

Daglig kø og tæt trafik*

61%
54%

Tryghed på cykel 

14%

37%

Velfungerende kollektiv transport*

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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81%
synes, at Bogense er hyggelig 
og har en god atmosfære



Bogense

Bogense har 3.891 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Bogense:

• 88 pct. synes deres by er attraktiv
• 81 pct. synes byen er hyggelig og har 

en god atmosfære
• 7 pct. oplever, at der er daglig kø og tæt 

trafik
• 71 pct. mener der er et godt butiksliv

81% 76%
88%

79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet*

72%
61%

Bogense udviklingsretning*

Alle byer

Bogense

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.Kilde: Region Syddanmark

* angiver at andelen er signifikant forskellig fra de syddanske 
byer som helhed (X2 test, alfa = 0,95).
En beskrivelse af målingerne findes i afsnittet om metode 
og begreber bagest i denne analyse.

SYDDANSKE BYER

84



44%

59%

33%

59%

Fællesskab* Foreningsliv

39%

83%

81%

93%

63%

49%

61%

71%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder*

God adgang til pladser, parker og lignende

Gode kulturtilbud

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv*

68%
68%

Tryghed til fods 

7%
22%

Daglig kø og tæt trafik*

56% 54%

Tryghed på cykel 

36%
37%

Velfungerende kollektiv transport 

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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Marstal

Marstal har 2.227 indbyggere pr. 1. januar 
2018. 

Det synes borgerne bl.a. om Marstal:

• 37 pct. synes, at udviklingen går i den 
rigtige retning

• 5 pct. oplever trængsel
• 75 pct. mener, at det er trygt at færdes 

på cykel
• 82 pct. synes, at byen er hyggelig og 

har en god atmosfære

80%
72% 75%79% 75% 76%

Tilfredshed med livet Mulighed for at leve livet
som man vil, hvor man vil

Byens attraktivitet

37%

61%

Marstal udviklingsretning*

Alle byer

Marstal

Byens udvikling

Figuren viser andelen af respondenterne, der er meget tilfredse
med livet, i høj grad har mulighed for at leve livet, som de vil, og
hvor de vil, samt oplever deres by som attraktiv. 

Figuren viser andelen af respondenterne, 
der synes, at udviklingen i deres by går
i den rigtige retning.
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67%

81%

33%

59%

Fællesskab* Foreningsliv*

45%

96%

82%

87%

47%

46%

65%

38%

40%

85%

64%

85%

59%

52%

67%

44%

Ren, pæn og vedligeholdt

Tryg at bevæge sig rundt i*

Hyggelig og har en god atmosfære*

God adgang til natur og grønne områder

God adgang til pladser, parker og lignende*

Gode kulturtilbud

Godt udbud af fritidsaktiviteter

Godt butiksliv

85%
68%

Tryghed til fods 

5% 22%

Daglig kø og tæt trafik*

75%

54%

Tryghed på cykel*

64%

37%

Velfungerende kollektiv transport*

Det sociale liv

Byens kvaliteter

Byens infrastruktur

Figuren viser andelene af respondenterne, der synes, at der
er et godt fællesskab og et godt foreningsliv i deres by.

Figuren viser andelene af respondenterne, der er enige i, at ovenstående
kvaliteter kendetegner deres by.

Figuren viser andelene af respondenter, der i høj grad er enige i ovenstående kendetegn ved mobiliteten i deres by.
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80%
synes, at Sønderborg er hyggelig 
og har en god atmosfære
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BAGGRUND
Syddanske Byer 2018 sætter fokus på de største byer i Regi-
on Syddanmark – hvordan har udviklingen været, hvad er 
status på byerne, og hvad er fremtidsudsigterne for byerne? 

Byerne udgør rammen for det gode hverdagsliv for mere 
end halvdelen af regionens befolkning og rummer mere 
end halvdelen af regionens arbejdspladser. Stærke byer i 
udvikling er dermed en forudsætning for en stærk region i 
udvikling.
 
Delanalyserne bidrager til opfølgningen på den regionale 
vækst og udviklingsstrategi 2016-2019. Analyserne skaber 
et overblik over udviklingen på tværs af de 31 byer. 

I denne analyse kortlægges de holdninger, som borgerne i 
31 syddanske byer har til deres bys udvikling, og hvordan 
de opfatter byens attraktivitet og deres egen livskvalitet og 
muligheder.

Analysen bidrager således med et kvantitativt indblik 
borgernes holdninger til deres liv og deres by. Analysen kan 
derfor understøtte en målrettet byudvikling i Syddanmarks 
største byer.

DATA
Region Syddanmark har udvalgt de 31 byområder, der 
indgår i undersøgelsen. Disse byområder er geografisk 
afgrænsede i et sammenhængende byområde. Indenfor hver 
byområde er der gennemført en tilfældig udvælgelse af re-
spondenter. Jysk Analyse har gennemført dataindsamlingen 
som telefoninterviews ved hjælp af SOPHI, et CATI-system 
udviklet af Jysk Analyse.

Dataindsamlingen er foregået i perioden 3. april til 24. maj 
2018. Der er i alt opnået kontakt til 9.203 personer, hvoraf 

5.302 (58%) indvilgede i at deltage i undersøgelsen. Der er 
tale om en tilfredsstillende svarprocent for en undersøgelse 
af denne type.

På baggrund af sammensætningen i det realiserede sample 
og tal for populationen i byområderne er der foretaget en 
vejning af data. Data er vejet i forhold til aldersfordelingen i 
hvert byområde.

Stikprøven er stratificeret efter byer. Stratificeret stikprøve-
udvælgelse sikrer en større præcision i estimaterne, fordi 
der tages højde for forskelle i befolkningstæthed. Tabellen 

viser antal gennemførte interviews i hver by. Antallet af 
interviews er mellem 61 (i Rødekro) og 291 (Odense). 
53 pct. af respondenterne er kvinder, og respondenternes

aldersfordeling svarer omtrent til den faktiske aldersforde-
ling. Personer med grundskole og gymnasium er underre-
præsenteret i undersøgelsen.

METODE
Byanalyserner afrapporterer fortrinsvis frekvensfordelinger 
af respondenternes svar. Besvarelserne analyseres i fire 
grupper af variabler, der afspejler syddanskernes:
• Overordnede holdninger til deres liv og deres by
• Vurdering af byens sociale liv
• Vurdering af byens kvaliteter
• Vurdering af byens infrastruktur

De overordnede holdninger afspejler mere generelle vur-
deringer af livskvalitet og byen, mens de øvrige målinger 
handler om mere konkrete forhold, der formodes at bidrage 

Baggrund, data og metode

Antal gennemførte interviews opdelt på byer
By Interview By Interview By Interview

Assens 150 Kolding 190 Rødekro 61

Billund 150 Marstal 150 Svendborg 165

Bogense 150 Middelfart 172 Sønderborg 165

Bramming 175 Munkebo 150 Tønder 165

Børkop 150 Nordborg 150 Varde 165

Esbjerg 290 Nyborg 171 Vejen 165

Fredericia 193 Odense 291 Vejle 190

Faaborg 174 Otterup 150 Vojens 165

Grindsted 172 Ribe 165 Aabenraa 112

Haderslev 167 Ringe 150

Kerteminde 150 Rudkøbing 150
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Tablel 1. Logistisk regressionsanalyse af ”Udviklingen går i den rigtige retning”
(1) (2) (3)

Godt fællesskab 1,57**
(0,11)

Godt foreningsliv 1,33**
(0,10)

Fremstår ren, pæn og vedligeholdt 1,52**
(0,07)

Tryg at bevæge sig rundt i, når det er mørkt 0,93
(0,04)

Hyggelig og har en god atmosfære 1,18**
(0,07)

God adgang til natur og grønne områder 1,08
(0,10)

Pladser, parker eller lignende hvor jeg har lyst til at opholde mig 1,31**
(0,06)

Gode kulturtilbud 1,16**
(0,06)

Godt udbud af fritidsaktiviteter 1,24**
(0,08)

Har et godt butiksliv 1,27**
(0,05)

Det er trygt at færdes til fods 1,25*
(0,12)

Det er trygt at færdes på cykel 1,26**
(0,10)

Der er dagligt kø og tæt trafik 1,47**
(0,07)

Der er velfungerende kollektiv trafik 1,29**
(0,07)

Køn = kvinde 0,86 0,88 1,09
(0,07) (0,08) (0,10)

Alder 0,90** 0,89** 0,94*
(0,02) (0,02) (0,03)

Indkomst = 200.000-399.999 0,94 1,01 0,92
(0,12) (0,14) (0,14)

Indkomst = 400.000-599.999 0,90 1,05 0,95
(0,13) (0,16) (0,15)

Indkomst = 600.000-799.999 0,91 1,00 0,91
(0,14) (0,16) (0,15)

Indkomst = 800.000-999.999 1,05 1,23 1,12
(0,18) (0,23) (0,22)

Indkomst = 1.000.000 eller mere 0,99 1,30 1,26
(0,20) (0,28) (0,30)

Konstant 0,28** 0,01** 0,08**
(0,09) (0,00) (0,04)

F 11,50** 21,44** 9,94**
df 9; 2.725 15; 2.806 11; 2.162
Observationer 2,734 2,821 2,173
Standardfejl i paranteser, ** p<0.01, * p<0.05
Note: Analysen afrapporterer odds-ratioen for de enkelte variabler.
Anm.: Analysen er vægtet efter aldersfordeling i Region Syddanmark.

Tabel 2. Logistisk regressionsanalyse af ”Hvor attraktiv synes du din by er?”
(1) (2) (3)

Godt fællesskab 2,06**
(0,17)

Godt foreningsliv 1,52**
(0,13)

Fremstår ren, pæn og vedligeholdt 1,23**
(0,07)

Tryg at bevæge sig rundt i, når det er mørkt 1,11
(0,06)

Hyggelig og har en god atmosfære 1,91**
(0,13)

God adgang til natur og grønne områder 1,19
(0,12)

Pladser, parker eller lignende hvor jeg har lyst til at opholde mig 1,20**
(0,07)

Gode kulturtilbud 1,32**
(0,07)

Godt udbud af fritidsaktiviteter 1,10
(0,08)

Har et godt butiksliv 1,39**
(0,06)

Det er trygt at færdes til fods 1,31**
(0,13)

Det er trygt at færdes på cykel 1,21*
(0,10)

Der er dagligt kø og tæt trafik 1,22**
(0,07)

Der er velfungerende kollektiv trafik 1,24**
(0,07)

Køn (kvinde) 1,15 1,23 1,26*
(0,12) (0,13) (0,13)

Alder 1,01 1,02 1,02
(0,03) (0,03) (0,03)

Indkomst = 200.000-399.999 0,99 1,09 1,13
(0,15) (0,18) (0,18)

Indkomst = 400.000-599.999 1,05 1,39 1,13
(0,18) (0,25) (0,20)

Indkomst = 600.000-799.999 1,26 1,72** 1,49*
(0,23) (0,35) (0,29)

Indkomst = 800.000-999.999 1,33 1,76* 1,52
(0,28) (0,40) (0,34)

Indkomst = 1000.000 eller mere 1,46 2,53** 1,89*
(0,37) (0,67) (0,52)

Konstant 0,07** 0,00** 0,14**
(0,03) (0,00) (0,06)

F 18,64** 28,60** 5,77**
df 9; 2.718 15; 2.800 11; 2.157
Observationer 2,727 2,815 2,168
Standardfejl i paranteser, ** p<0.01, * p<0.05
Note: Analysen afrapporterer odds-ratioen for de enkelte variabler.
Anm.: Analysen er vægtet efter aldersfordeling i Region Syddanmark.
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til byens udvikling, borgernes opfattelse af byens attraktivi-
tet samt borgernes livskvalitet og muligheder.

Syddanskernes overordnede holdninger til deres liv og deres 
by, opsummeres i fire indikatorer:
• Om udviklingen i deres by går i den rigtige retning
• Hvor attraktiv deres by er 
• Muligheden for at leve deres liv, som de gerne vil og 

hvor de gerne vil
• Deres tilfredshed med livet

De faktorer, som påvirker syddanskernes overordnede hold-
ninger til deres by opsummeres i tre overordnede grupper:
• Byens sociale liv
• Byens kvaliteter
• Byens infrastruktur

Validitet
Det er tilstræbt at sikre en tilfredsstillende undersøgelses-
validitet. Dette er dels sket gennem en nøje udarbejdelse af 
spørgerammen for at sikre, at spørgsmål afspejler undersø-
gelsens formål og domæne og dels gennem en efterfølgende 
pilottest af spørgerammen.

Derudover vurderer de efterfølgende logistiske regressions-
analyser sammenhængene mellem syddanskernes overord-
nede holdninger til deres liv og deres by på den ene side, og 
de konkrete vurderinger af byens sociale liv, dens kvaliteter 
og dens infrastruktur på den anden side. De afhængige 
variabler er binære, hvor værdien 1 svarer til, at respon-
denten vurderer byen som attraktiv, er tilfreds med sit liv, 
etc., mens 0 svarer til, at respondenten vurderer byen som 
lavt eller moderat attraktiv (og tilsvarende for de tre øvrige 
afhængige variabler).

Det primære formål med analyserne er at validere opera-

tionaliseringen af de indikatorer, der beskriver det sociale 
liv i byen, byens kvaliteter samt dens infrastruktur. Hvis 
ikke der eksisterer en statistisk sammenhæng mellem disse 
indikatorer og de overordnede holdninger til livet og byen 
betyder det, at de valgte indikatorer savner prædiktiv vali-
ditet. Under en antagelse af, at de valgte indikatorer har en 
prædiktiv validitet i forhold til syddanskernes overordnede 
holdninger til deres liv og by, bidrager analysen også til at 
vurdere hvilke indikatorer, der vægter højest i forhold til de 
overordnede vurderinger af liv og by. 

Alle analyser kontrollerer for respondentens køn, alder og 
husstandsindkomst. Der er kun analyseret på komplette 
besvarelser af alle spørgsmål. Herunder er der set bort fra 
svarene ”ved ikke” og ”ønsker ikke at oplyse”. Sidsnævnte er 
især relevant i forhold til husstandsindkomst, hvor 35 pct. 
ikke kender eller vil oplyse deres husstandsindkomst. Når 
en stor andel af respondenterne ikke kender eller vil oplyse 
deres husstandsindkomst, kan det medføre at estimaterne 
bliver biased. Der er en overrepræsentation af kvinder 
blandt de personer, der ikke kender eller ønsker at oplyse 
deres indkomst. Kvinder udgør 57 pct. af dem, der ikke 
ønsker at oplyse husstandsinkomst og 62 pct. af ved ikke. 52 
pct. af undersøgelsens respondenter er kvinder. Det er uklart 
i hvilken retning en evt. kønsbias kan påvirke de viste ana-
lyser. De to grupper af non-respondenter adskiller sig ikke 
fra den øvrige stikprøve i forhold til vurderingen af byens 
attraktivitet og udviklingsretning, og der er ikke væsentlige 
kønseffekter i de resultater, der præsenteres neden for. Dog 
vurderer kvinder oftere, at de har mulighed for at leve deres 
liv som de vil og hvor de vil. Sammenfattende antyder disse 
overvejelser, at der ikke bør være stor grund til at frygte, at 
de nedenstående analyser er væsentligt påvirket af bias.
 
De logistiske regressionsanalyser viser den såkaldte odds 
ratio, der udtrykker om en variabel bidrager til sandsyn-
ligheden for ét af to udfald. En statistisk signifikant odds 

ratio større end 1 betyder, at en variabel bidrager til en øget 
sandsynlighed for, at byen bliver vurderet som attraktiv etc. 
En odds ratio mindre end 1 indebærer en reduceret sand-
synlighed for at byen vurderes som attraktiv. Nulhypotesen 
er, at odds ratioen er lig 1, dvs. en tilstand hvor en variabel 
ikke forandrer den relative sandsynlighed for de to mulige 
udfald.

Sammenfattende er det vurderingen på baggrund af de 
logistiske regressionsanalyser, at undersøgelsens design og 
gennemførelse opfylder krav til validitet, herunder prædik-
tiv validitet.

Tværgående analyse
På tværs af de fire analyser af syddanskernes overordnede 
holdninger til deres liv og deres by i tabellerne 1-4, er det 
især indikatorerne for byens sociale liv, der har betydning. 
Det vil sige om syddanskerne oplever, at der er et godt 
fællesskab og foreningsliv i byen.

Byens udviklingsretning
Tabel 1 viser resultaterne af logistiske regressionsanalyser 
af byens udviklingsretning. De fleste indikatorer er relateret 
til udviklingsretningen, bortset fra adgangen til natur og 
grønne områder, og om der er trygt at bevæge sig rundt, 
når det er mørkt. De to variabler er ikke relateret til, om 
syddanskerne oplever, at udviklingen i deres by går i den 
rigtige retning. 

Oplevelsen af et godt fællesskab i byen (model 1), at byen 
fremstår ren, pæn og vedligeholdt (model 2), og om der er 
daglig kø og tæt trafik (model 3) er de faktorer, der har de 
største odds ratioer. Når tæt trafik og kø hænger sammen 
med en positiv vurdering af, om der er fremgang i byen, 
skyldes det formentlig, at byer med tæt trafik og kø også er 
de byer, hvor udviklingen er mest gunstig.
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Tabel 3. Logistisk regressionsanalyse af ”I hvilken grad har du mulighed for at leve dit liv som du gerne vil der hvor du vil?”
(1) (2) (3)

Godt fællesskab 1,30**

(0,11)
Godt foreningsliv 1,62**

(0,14)
Fremstår ren, pæn og vedligeholdt 1,10

(0,06)
Tryg at bevæge sig rundt i, når det er mørkt 1,15**

(0,06)
Hyggelig og har en god atmosfære 1,19**

(0,08)
God adgang til natur og grønne områder 1,19*

(0,10)

Pladser, parker eller lignende hvor jeg har lyst til at opholde mig 1,01
(0,05)

Gode kulturtilbud 1,21**
(0,06)

Godt udbud af fritidsaktiviteter 1,29**
(0,08)

Har et godt butiksliv 1,12**
(0,05)

Det er trygt at færdes til fods 1,50**
(0,15)

Det er trygt at færdes på cykel 1,18
(0,11)

Der er dagligt kø og tæt trafik 1,03
(0,06)

Der er velfungerende kollektiv trafik 1,20**
(0,07)

Køn (kvinde) 1,27* 1,37** 1,35**
(0,13) (0,14) (0,15)

Alder 1,23** 1,24** 1,27**
(0,04) (0,04) (0,04)

Indkomst = 200.000-399.999 1,69** 1,53** 1,57**
(0,26) (0,23) (0,26)

Indkomst = 400.000-599.999 1,87** 2,18** 2,13**
(0,31) (0,37) (0,39)

Indkomst = 600.000-799.999 2,20** 2,25** 2,04**
(0,40) (0,40) (0,39)

Indkomst = 800.000-999.999 2,79** 3,12** 2,39**
(0,60) (0,67) (0,54)

Indkomst = 1.000.000 eller mere 2,91** 3,36** 2,91**
(0,74) (0,83) (0,83)

Konstant 0,06** 0,00** 0,04**
(0,02) (0,00) (0,02)

16,34** 16,62** 10,83**
9; 2.686 15; 2.771 11; 2.144

Observationer 2,695 2,786 2,155
Standardfejl i paranteser, ** p<0.01, * p<0.05
Note: Analysen afrapporterer odds-ratioen for de enkelte variabler.
Anm.: Analysen er vægtet efter aldersfordeling i Region Syddanmark.

Tabel 4. Logistisk regression af ” Alt i alt, hvor tilfreds er du så med dit liv for tiden?”
(1) (2) (3)

Godt fællesskab 1,25**
(0,11)

Godt foreningsliv 1,31**
(0,12)

Fremstår ren, pæn og vedligeholdt 1,07
(0,06)

Tryg at bevæge sig rundt i, når det er mørkt 1,11*

(0,06)
Hyggelig og har en god atmosfære 1,16*

(0,08)
God adgang til natur og grønne områder 1,09

(0,10)
Pladser, parker eller lignende hvor jeg har lyst til at opholde mig 1,04

(0,06)
Gode kulturtilbud 1,04

(0,06)
Godt udbud af fritidsaktiviteter 1,10

(0,07)
Har et godt butiksliv 1,08

(0,05)
Det er trygt at færdes til fods 1,47**

(0,15)
Det er trygt at færdes på cykel 1,12

(0,11)
Der er dagligt kø og tæt trafik 0,87*

(0,05)
Der er velfungerende kollektiv trafik 1,01

(0,06)
Køn (kvinde) 1,04 1,13 1,07

(0,11) (0,12) (0,12)
Alder 1,05 1,06* 1,07*

(0,03) (0,03) (0,03)
Indkomst = 200.000-399.999 1,40* 1,33 1,43*

(0,21) (0,20) (0,24)
Indkomst = 400.000-599.999 1,60** 1,69** 1,70**

(0,26) (0,28) (0,31)
Indkomst = 600.000-799.999 2,25** 2,47** 2,24**

(0,43) (0,47) (0,46)
Indkomst = 800.000-999.999 2,43** 2,66** 2,02**

(0,54) (0,60) (0,48)
Indkomst = 1.000.000 eller mere 3,04** 3,27** 3,22**

(0,87) (0,90) (1,02)
Konstant 0,39** 0,11** 0,43

(0,13) (0,05) (0,20)

F 6,91** 6,78** 6,27**
df 9; 2.696 15; 2.780 11; 2.143
Observationer 2,705 2,795 2,154
Standardfejl i paranteser, ** p<0.01, * p<0.05
Note: Analysen afrapporterer odds-ratioen for de enkelte variabler.
Anm.: Analysen er vægtet efter aldersfordeling i Region Syddanmark.
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Respondentens alder er forbundet med lavere odds ratio, og 
dermed har de ældste et mere pesimistisk syn på byernes 
udviklingsretning. Der ikke forskel på indkomstgrupperne, 
og kun i model 1 er der en beskeden kønsforskel. Aldersef-
fekten er ret markant og ligger på 11-6 pct. reducerede odds 
for hvert ti-år en respondent ældes.

Byens attraktivitet
Tabel 2 viser logistiske regressionsanalyser af byens attrak-
tivitet. Bortset fra udbud af fritidsaktiviteter og tryghed 
efter mørkets frembrud bidrager alle indikatorer til ople-
velsen af en høj attraktivitet. Analyserne viser, at det især 
er de sociale faktorer, der bidrager til, om syddanskerne 
vurderer deres by som attraktiv (model 1). Det har også stor 
betydning, hvis byen opleves som hyggelig og har en god 
atmosfære (model 2).

Det er bemærkelsesværdigt, at trængsel i byen er forbundet 
med øget attraktivitet (model 3). Det skyldes formodentlig 
de samme forhold, der påvirker relationen mellem trafik og 
udviklingsretning.

Indkomstforskelle, køn og alder har ikke systematisk sam-
menhæng til oplevelsen af en attraktiv by.

Muligheden for at leve livet
Tabel 3 viser viser logistiske regressionsanalyser af mulig-
hederne for at leve sit liv, som man gerne vil, og hvor man 
vil. Analyserne viser, at de sociale faktorer (model 1), udbud 
af fritidsaktiviteter (model 2) samt tryghed ved færden til 
fods (model 3) er de væsentligste indikatorer for, om byen 
vurderes som et sted med muligheder. 

Kvinder, ældre og personer med høje husstandsindkomster 
er mere tilbøjelige til at vurdere, at de har gode muligheder 
for at leve deres liv, hvor de vil, og som de vil.

Tilfredshed med livet
Tabel 4 viser logistiske regressionsanalyser af syddansker-
nes tilfredshed med livet.

Analyserne viser, at de sociale faktorer (model 1), udbud af 
fritidsaktiviteter (model 2) samt tryghed ved færden til fods 
(model 3) er de væsentligste indikatorer for, om syddan-
skerne er tilfredse med livet. Trængsel bidrager derimod 
til en mindsket tilfredshed med livet (model 3). Trændsels-
problemer opstår således, der hvor syddanskerne oplever, 
at det er attraktivt at bo, og hvor udviklingen går i den 
rigtige retningd. Der er med andre ord en konflikt mellem 
udviklingsretning og attraktivitet på den ene side og dens 
negative effekt i form af trængsel på den anden side, hvor 
sidstnævnte medvirker til at reducere livskvaliteten.

Repondenter med høje husstandsindkomster er mere tilbøje-
lige til at vurdere, at deres livskvalitet er høj. Fx er oddsene 
for, at respondenterne er meget tilfredse med deres liv mere 
end tre gange højere end referencegruppen med de laveste 
indkomster.
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64%
synes, at Aabenraa
har et godt udbud af
fritidsaktiviteter
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Data, analyser og indsigt. Region Syddanmark samler den nyeste viden 
om danske byer og byanalyser ét sted – på www.byanalyser.dk. Et fælles 
udgangspunkt for en kvalificeret diskussion af byregionerne i Danmark.
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