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- Undersøgelse af borgernes livstilfredshed i Dragør Kommune

Livet er lykken for
de fleste i Dragør
Borgerne i Dragør trives, viser undersøgelse. Men der er stadig
plads til forbedringer,
afslører borgerworkshop i »Danmarks første lykkekommune«.
De, der bor i Dragør, er
mere lykkelige end de fleste danskere. Det viser en
dugfrisk undersøgelse fra
Institut for Lykkeforskning.
På en skala fra 1-10 ligger Dragør-borgere på 7,6,
hvor danskerne ifølge en
OECD-undersøgelse ligger på 7,5. Og spørger man,
hvor tilfredse Dragør-borgerne er, svarer de i gennemsnit 7,8. Over halvdelen svarer 8, 9 eller 10.

Dragør Kommune er den
første kommune i Danmark, der laver en lykkeundersøgelse. I samarbejde med Institut for
Lykkeforskning foretog
de en undersøgelse blandt
565 Dragør-borgere i december 2013.

Fællesskab og frivillighed giver mening i livet
Det står altså godt til med
livet og lykken i Dragør –
men mange har også brug
for hjælp og støtte.
Og det er borgmester Eik
Bidstrup glad for at få kortlagt:
- Vi kan bruge både de positive og de mindre positive
resultater. Det, borgerne er
glade for, kan vi forsøge at

I hvilken grad oplever du en følelse af
mening eller formål i dit liv?
Slet ikke eller
i mindre grad
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lave mere af, og det, de er
kede af, kan vi gå ind og
arbejde koncentreret for at
forbedre, siger han.
Det er som at flytte til
en lille landsby. Folk
i Dragør er gode til
at byde velkommen.
Det er en fantastisk
by at have en hund i.
Man kommer hurtigt i
snak, og folk er gode
til at vise én rundt.
Nytilflytter
fra Nordvest
Undersøgelsen fra Institut
for Lykkeforskning afslører bl.a., at 15 procent af
borgerne i Dragør oplever
ensomhed i dagligdagen.
18 procent var triste dagen
før, de fik spørgeskemaet i
hånden. Og ni procent oplever sjældent at have kontrol over deres eget liv.
- Det overraskede os, at
så mange borgere faktisk
har svært ved at finde en
mening med livet, fortæller Eik Bidstrup og nævner
fællesskab og frivilligt engagement som noget, der
skaber indhold i tilværelsen. Og her er kommunen
allerede i gang:

- Vi har bl.a. »Projekt spisevenner«, der i stil med
besøgsvenner tager ud
og spiser sammen med
ensomme. Og vi har aktivitetshuset, hvor rigtig
mange ældre finder fællesskab.

Svømmehallen er
øverst på ønskesedlen
Den 19. februar 2014 inviterede kommunen til
en Lykkekonference på
Wiedergården, hvor Meik
Wiking fra Institut for Lykkeforskning
fremlagde
undersøgelsens resultater,
og små borgerworkshops
gav mange gode forslag til
at øge livstilfredsheden i
kommunen.
Øverst på borgernes ønskeseddel står en svømmehal, et medborgerhus og en
online portal for de mange
aktiviteter og frivillige foreninger i kommunen.
Og de ønsker vil borgmester Eik Bidstrup kæmpe
for at opfylde med det
samme:
- Svømmehallen er en topprioritet i byrådet. Vi overvejer at oprette et medborgerhus og arbejder med
forskellige modeller. Og vi
vil have naturlige steder at

mødes, hvor man kan opleve fællesskabsfølelsen og
få forbindelse til foreningslivet, siger han og gentager
de ord, han indledte Lykkekonferencen med:
- Kommunen kan skabe
rammerne. Men vi må som
borgere udfylde rammerne
bedst muligt. Deltage i
aktiviteter. Engagere os i
foreningerne. Tale pænt til
hinanden - også som politikere!
Dragør Kommune vil
bruge undersøgelsens resultater til at målrette den
sundhedsfremmende indsats. Finde ud af, hvordan
borgerne har det, og hvad
de trives med. Og så indrette handlingsplaner og
en egentlig sundhedspolitik derefter.

Vi skal have fat i den
Dragør-ånd, der allerede eksisterer, og sige: det er ingen skam
at bede om hjælp. For
det er vi gode til i Dragør.
Respons fra workshop på Wiedergården

Hent et specificeret »Lykkeregnskab« på hjemmesiden www.dragoer.dk

Fakta
• FN vedtog en resolution i 2011, der opfordrer medlemslandene til at undersøge borgernes lykke og trivsel og lade
undersøgelsen guide landenes politik.
• I Danmark har Region Syddanmark
undersøgt borgernes trivsel. Dragør
er den første kommune, der har lavet
en lykkeundersøgelse.
• Lykkeundersøgelsen er foretaget af
Institut for Lykkeforskning i efteråret 2013 og inddrager 565 Dragørborgere.

Det er som bekendt bedre
at forebygge end at helbrede - selv om begge dele
er en naturlig del af den
offentlige service. International forskning viser,
at lykke og livstilfredshed fremmer sundheden.
Lykkelige mennesker lever længere og er mindre
udsatte for bl.a. kræft og
demens.
Men som det pointeres i
kommunens oplæg til Lykkeundersøgelsen: Lykke
helbreder ikke sygdomme, men holder raske mennesker raske.
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år.
Hørt ved et bord
i Wiedergården.

Fællesskab
giver livsglæde
Glæden bliver større,
når man har nogle at
dele den med. Dragørborgerne sprudler af
idéer til spændende
aktiviteter.
- Jeg går til dans - dér føler
jeg livsglæde.
Det sagde en deltager ved
et af bordene på Lykkekonferencen i Dragør.
Men ikke alle kan komme
rundt så nemt:
- Hvis jeg ikke kan komme
ned og være med i fællesskabet, murer jeg mig inde
i mig selv, indrømmede en
kvinde.
Fællesskab øger trivslen.
Ensomhed er en dræber. Så
direkte indvirker sociale
relationer på sundheden,
viser lykkeundersøgelsen
i Dragør Kommune. De,
der »i høj grad« er tilfredse
med deres sociale relationer, scorede hele 8,3 på en
lykkeskala fra 1 til 10.
Og derfor skortede det
ikke på gode idéer til både

kommune og borgere: Arranger gåture hver søndag, organiser en telefonkæde, og få nabohjælp sat
i system.
Ni procent har nemlig ikke
nogen, de kan trække på,
hvis de har brug for hjælp.
Og 15 procent føler sig ensomme »i nogen eller i høj
grad«.
Men der er håb forude.
Flere end 60 procent af
Dragør-borgerne ønsker
at lære folk i deres område
bedre at kende. Det kunne
da også mærkes på Lykkekonferencen, der også bød
på disse forslag: Opret et
korps af besøgsvenner, arranger fællesspisning for
travle børnefamilier - og
børnepasning, mens mor
træner.
40 procent siger i øvrigt, at
de gerne vil være med i en
forening. Og det giver håb
om fællesskab - og dermed
trivsel og sundhed - for de
30 procent, der føler sig
udenfor fællesskabet.

Balance skaber velvære
De fleste føler, de har
kontrol over deres
tilværelse. Men nogle
er stressede. Flere
savner at møde andre
aldersgrupper.
Hvem vil ikke være i balance og have kontrol over
sin tilværelse? Balance giver tryghed og velvære i
hverdagen.
Det viser lykkeundersøgelsen blandt borgerne i
Dragør. De, der lever, som
de ønsker sig, er også meget lykkelige. Deres lykkeniveau er nemlig 8,7 på
en skala fra 1-10. Ja faktisk
oplever ikke færre end 86

procent af borgerne, at de
er i balance i hverdagen.
Er man derimod i ubalance
på grund af stress, daler
lykken med det samme.
Hver fjerde borger i Dragør var stressede »i går«,
mens halvdelen ikke var
det. 91 procent oplever at
have kontrol over deres
eget liv.
Ensomhed bringer også
tilværelsen ud af balance,
fortalte en af deltagerne
på Lykkekonferencen i
Dragør:
- Når man sidder alene, kan
man få en spiral op at køre,
så dér kan en besøgsven
hjælpe. Fællesskab hjælper
med at skabe balance.

Balancen mellem aldersgrupperne skaber også
velvære, fortalte en kvinde
i 40’erne i undersøgelsen:
- Vi kan knytte båndet mellem gamle og unge. Det er
et sygt samfund, der placerer disse to grupper i institutioner, hvor de ikke har
en relation til hinanden.
På konferencen kom deltagerne med flere gode forslag til at knytte bånd mellem generationerne: Ældre
frivillige kan hjælpe børn
og unge med lektier. Unge
kan hjælpe ældre med at
finde ud af digitalisering.
og kommunen kan åbne et
medborgerhus, hvor unge
og ældre kan mødes.
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Vi nedbryder aldersgrænser:
Seniorer på Wiedergården spiller
bordtennis med børn. Skoleklasser besøger ældre på Wiedergråden og hører fx om jul i gamle
dage.
Eksempel fra diskussion
ved et af bordene.

Frivillighed
fylder livet ud
Kom sammen. Find
balancen. Lev sundt.
Hjælp din næste.
Sådan fuldendes
opskriften på et
lykkeligt liv. Og det
giver rigtig meget
mening.

Sundhed kalder
smilet frem
De, der dyrker motion,
smiler og griner mere
i løbet af dagen.
Derfor er svømmehal,
løbebaner og spontane
traveture så vigtige.
Det kommer nok ikke som
en overraskelse, at sundhed og lykke hænger sammen. De Dragør-borgere,
der er mest tilfredse med
deres sundhed er også de
mest lykkelige. De scorer
faktisk 8,3 på en lykkeskala fra 1-10.
Derfor ligger ønskerne
om en svømmehal og flere
idrætsbaner højt på ønskesedlen.
- Hvis jeg bliver 100 år,
kan jeg blive ved med at

svømme, og jeg kan gå
derned med mine børnebørn. Der er vand overalt
her omkring, og det er super vigtigt, at alle lærer at
svømme, sagde en ældre
kvinde på Lykkekonferencen i Dragør.
Institut for Lykkeforskning peger også på, at der
er en sammenhæng mellem folks humør og deres
fysiske aktivitet. De, der
har dyrket motion, har
også en større tilbøjelighed
til at smile eller grine i løbet
af dagen.
- Hvis du ikke dyrker motion, bliver du sur og ked
af det, og derfor bliver det
en ond cirkel. Jo ældre, du
bliver, desto vigtigere er

sundheden, pointerede en
deltager på Lykkekonferencen.
Så på med vanten, lød opfordringen: Kom med på
gåture hver søndag, deltag
i stavgang eller »stafet for
livet«, og vær med i danseaftener, legedage, Dragørløb osv.
Og kommunen blev opfordret til at tilbyde gratis
motionsabonnement til ledige, studerende og andre
økonomisk trængte grupper.
Det er nemlig bedre at forebygge end at helbrede. En
tredjedel af Dragør-borgerne føler, deres dårlige
helbred er en barriere i
dagligdagen.

- Lykken er at elske og blive
elsket. Det er at have familie og venner. Men det er
også at bidrage til noget
større. Selvom det lyder
som en kliché, så er lykken
for mig også at være med
til at ændre verden.
Det sagde en mandlig studerende fra Dragør til Institut for Lykkeforskning.
Netop relationer og frivillighed bidrager til at folk
føler en mening med deres
liv. Desværre har ni procent af Dragør-borgerne
ikke denne følelse. Og det
påvirker deres trivsel, viser undersøgelsen.
De, der oplever mening
»i høj grad«, scorer 8,4 på
en lykkeskala fra 1 til 10.
Blandt de Dragør-borgere,

der i høj grad oplever mening i tilværelsen, arbejder
43 procent frivilligt.
Kommune og borgere
må samarbejde, pointerer
borgmester Eik Bidstrup:
- Det er os som borgere,
der skal udfylde rammerne, engagere os frivilligt og deltage og bidrage
i aktiviteter, der befordrer
fællesskabet i kommunen.
Og det fornemmede jeg på
vores lille konference, at
folk også var klar til. De var
villige til selv at komme ud
over deres egen komfortzone og gøre en forskel i
samfundet.
Og ja, der var masser af
gode idéer: Lav en hjemmeside, hvor man kan se
de frivillige tiltag i kommunen og melde sig til
frivilligt arbejde. Arranger
foreningstræf, hvor alle
foreninger
præsenterer
sig. Tilbyd uddannelse til
ildsjæle, som vil arbejde
frivilligt. Og inviter borgere med særlig viden til
at holde foredrag.
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7 skarpe til

- Jeg synes, vi er i
gang med de vigtige
områder - svømmehal og kulturhus,
siger borgmester
Eik Dahl
Bidstrup (V)

borgmesteren
Borgerne i Dragør gav masser af gode idéer til at øge lykke, tilfredshed og
livskvalitet i kommunen. Hvad vil borgmester og byråd gøre – og hvor vil
de begynde?
Svømmehal, medborgerhus, musikfestivaler, markedsdage og »Åben Havn«
med overdækkede områder. Borgerne i Dragør
holdt sig bestemt ikke tilbage, da de på Lykkekonferencen i Wiedergården
havde chancen for at ønske
sig bedre rammer for liv og
lykke i kommunen.
Kommunen greb idéerne
og vil nu tage fat fra en
ende af, lover borgmester Eik Bidstrup i dette
interview. Initiativet sker
på baggrund af et »Lykkeregnskab«, som Institut
for Lykkeforskning har lavet for kommunen.
Dragør Kommune har 40
års jubilæum i år og vil derfor holde en del arrangementer. Samtidig søsættes
en række sundhedsfremmende tiltag på baggrund
af lykkeundersøgelsen.
Borgmester Eik Bidstrup
svarer her på, hvad han og
byrådet vil gøre.
Hvad betyder det
for dig, at borgerne er tilfredse,
lykkelige?
- Minikonferencen viste, at
borgerne ønsker at højne
de områder, som kan skabe
lykke, såsom frivilligt engagement og fællesskab på
tværs af generationer og
sociale skel. På den måde
kan undersøgelsen befordre større livstilfredshed i
kommunen.
- Dragør er en rigtig dejlig
kommune at bo i. Vi har
meget lidt kriminalitet i
forhold til omkringliggende kommuner og får
da også ros af politiet. Så
set med de briller er vi en
mønsterkommune.

1

Hvad overraskede dig på
konferencen?
- Det sprang i øjnene, at så mange borgere
faktisk havde svært ved at
finde en mening med livet.
Det rejste et spørgsmål til
os som politikere. Politikere kan skabe en ramme
for det gode liv, en ramme
som kan øge lykken, men
det er os som borgere - og
her lægger jeg vægt på
ordet »os« - der udfylder
den ramme. Og det fornemmede jeg på vores lille
konference, at folk også
var klar til. De var villige
til selv at komme ud over
deres egen komfortzone
og gøre en forskel i samfundet.
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Hvad siger du
til dem, der efterlyste en
svømmehal?
- For mig var det en bekræftelse på det, vi allerede
arbejder på. Efter kommunalvalget lavede vi et fireårigt »regeringsprogram«,
hvor netop svømmehallen
er en topprioritet. Vi arbejder netop nu på flere modeller for et offentligt/privat samarbejde. Vi er enige
rent politisk om, at der skal
være en svømmehal i en eller anden form. Når det giver mening for vores borgere og er med til at skabe
trivsel i kommunen, skal vi
naturligvis have en svømmehal. Halvdelen af vores
kommune er inddæmmet
af vand, så vi kan ikke være
bekendt, at vores børn ikke
lærer at svømme.

4

Hvordan imødekommer
kommunen, at
mange borgere
ønsker et medborgerhus?
- Et medborgerhus er en
af de ting, vi overvejer. Vi
arbejder med forskellige
modeller. Der er jo ikke
så mange muligheder for
at bygge nyt, fordi vi har
lufthavnen lige op ad kommunen. Stort set alt er bebygget. Og der er meget få
tomme lokaler. Vi er jo en
af de kommuner, folk meget gerne vil flytte til - både
private og virksomheder.

5

Folk vil af med
brugerbetaling
på Wiedergården. Var det ikke et godt sted
at begynde?
- Ja, det er jo nok det bedste tilbud, der er i landet
af den slags, men der blev
indført brugerbetaling for
år tilbage. Det blev diskuteret meget i valgkampen,
at man ville af med brugerbetalingen, og det er
der da også flere partier
i kommunalbestyrelsen,
der arbejder på lige nu.
Lykkeundersøgelsen giver
mange idéer til
forbedringer
– hvor vil det
være godt at begynde?
- Jeg synes, vi er i gang med
de vigtige områder - svømmehal og kulturhus. Og så
har vi aktiviteter hen over
året, som også kan virke
samlende på vores borgere. Man vil gerne have
naturlige steder at mødes, hvor man kan opleve
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fællesskabsfølelsen og få
forbindelse til foreningslivet. Vi har allerede tiltag i
stil med »Stafet for livet«,
som Kræftens Bekæmpelse arrangerer. Det blev
et suverænt godt arrangement sidste år, hvor gader
lavede hold, og virksomheder gjorde det samme.
Mange foreninger kom og
præsenterede deres tilbud.
Det næste er, at vi gerne vil
synliggøre foreningslivet i
kommunen på en fælles
hjemmeside.

7

Der var også
nogle, der ikke
så ret meget
mening med livet. Hvad kan I
gøre?
- Igen kan vi skabe rammer
og lave en forebyggende
indsats. Vi har bl.a. »Projekt spisevenner«, der i stil
med besøgsvenner tager
ud og spiser sammen med
ensomme. Vi ønsker samarbejde med foreninger
som fx Røde Kors, Ældre
Sagen osv. Vores mål som
politikere er, at skabe de
bedste rammer for at befolkningen trives og har et
godt liv, og i det arbejde er
det en gave at få input fra
borgerne, som det skete på
Lykkekonferencen.
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Idéer fra Dragør-borgerne
Lige til at gå til:
• Arranger gåture hver søndag.
• Lad vidende borgere holde foredrag.
• Arranger fællesspisning for travle børnefamilier.
• Opret et korps af voksenvenner og børne-		
pasning, »mens mor træner«.
• Arranger danseaftener, havnefester, musikfestivaler, fællesspisning, legedage, Dragør-løb ,
markedsplads og loppemarked.
• Tilbyd gratis motionsabonnement til økonomisk
trængte.
For fællesskabets skyld:
• Organiser en telefonkæde, hvor man ringer til
ældre.
• Indfør en bonusbedste-ordning.
• Opret et korps af besøgsvenner.
• Tilbyd ledsagere til aktiviteter.
• Opfordr til nabohjælp.
• Opret sorg- og selvhjælpsgrupper.
Flere frivillige:
• Arranger foreningstræf, hvor alle foreninger
præsenterer sig.
• Tilbyd uddannelse til ildsjæle som vil arbejde
frivilligt.
• Lav udstilling eller foreningsreol på Rådhuset.
• Ældre frivillige kan hjælpe børn og unge med
lektier.
• Unge kan hjælpe ældre med at finde ud af digitalisering.
Opfordring til kommunen:
• Opret en svømmehal med café.
• Åbn et medborgerhus for alle generationer.
• Fjern brugerbetalingen på Wiedergården.
• Lav løbe-, skater- eller rulleskøjtebane.
• Bevar biografen.
• Lav en portal for frivillige tiltag.
• Udvid den offentlige transport – især om		
aftenen.
• Lad borgmesteren byde nye borgere 		
velkommen.
• Tildel hjælpemidler mere smidigt.
• Formulér en kostpolitik til vuggestuer, børnehaver, skoler og ungdomsklubber.
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