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“Adskillige årtiers forskning, primært i 
psykologi, er dykket ned i meningen, 

pålideligheden og validiteten af 
forskellige målinger af subjektiv trivsel. 
Resultaterne af denne forskning bakker 
stærkt op om en bredere indsamling og 

brug af data om subjektiv trivsel.” 



H.E. Minister of State for Happiness, UAE



Harvard University, Centre for Health and Happiness



Denmark

Average 7.5

Psoriasis 6.6

12% less happy

Source: UN World Happiness Report 2016 & PsoHappy Survey 2016

EFFEKTEN AF UNIVERSAL HEALTH CARE? 
Danskere med psoriasis er 12% mindre lykkelige end andre danskere

Amerikanere med psoriasis er 20% mindre lykkelige end andre amerikanere.

USA

Average 7.1

Psoriasis     5.7

20% less happy



SÅDAN HAR VI GJORT
Følgende spørgsmål har været omdrejningspunkt

Hvordan har vores unge det?
Hvordan kan vi fremme gode ungeliv?



SÅDAN HAR VI GJORT
Følgende spørgsmål har været omdrejningspunkt

Hvordan har vores unge det?
Hvordan kan vi fremme gode ungeliv?

Fokus på de unges subjektive trivsel
Fokus på forandringer
Fokus på at udvikle ny evidens



SÅDAN HAR VI GJORT
Vores foreløbige insights er baseret på
følgende empiri

4 fokusgruppeinterviews

20+ individuelle interviews

30+ uformelle samtaler

50+ timers deltagelse og observation

283 siders transkriberet interviews

485 spørgeskemabesvarelser

16.490 datapunkter



SÅDAN HAR VI GJORT
Følgende projekter har været involveret



INSIGHT #1 
Der er brug for at fremme gode ungeliv 



Unge scorer lavere end landsgennemsnittet
Forskellen blandt danske unge og den generelle befolkning er på 0,7 point. Det 
betyder at livskvaliteten blandt unge er 9% lavere end den generelle befolkning.
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48% af unge er i risikozonen
Mange unge rapporterer moderat livskvalitet (5-7). Denne gruppe viser oftest tegn 
på ensomhed, lavt selvværd, meningsløshed og mangel på anerkendelse og 
værdsættelse
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▪ 33% mener ikke, at det de laver er værdifuldt og umagen værd.

▪ 36% føler sig aldrig eller kun nogle gange elsket

▪ 38% føler sig nogle gange eller oftere ensomme

▪ 40% føler sig nogle gange eller oftere deprimeret

▪ 42% føler sig aldrig eller kun nogle gange tæt på andre mennesker

▪ 47% af de unge føler sig aldrig eller kun nogle gange selvsikre.

▪ 50% af de unge oplever en lav eller moderat grad af anerkendelse i dagligdagen

▪ 57% mener ikke eller kun i nogen grad, at deres liv har en mening eller formål

Mange unge har noget de kæmper med



Mistrivslen er størst blandt unge kvinder
At livskvaliteten er lavere blandt unge kvinder, skyldes hovedsageligt at de 
kæmper mere med selvtilliden end unge mænd.   

▪ Drenge med høj selvtillid: 60%

▪ Piger med høj selvtillid: 48%
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”Jeg følte jo virkelig, virkelig at hele min verden var død der i 3.g, da jeg gik i

gymnasiet. Jeg kunne ikke rigtig følge med i timerne, det blev alt for højt niveau i

nogle af tingene, og jeg fik ikke lavet alle lektier, og så blev alt lige pludselig bygget

ovenpå hinanden, og så havde man flere lektier for, og så blev man mere stresset, og

så faldt karaktererne, og så fik man flere lektier for, som bygger ovenpå, og man

kunne ingenting nu, og så fik man advarsler, og man fik... det ene og det andet.

Lærerne der kom og sagde "nu skal du fandme tage dig sammen", og man stod

sådan: "jeg kan ikke rigtig gøre mere, end jeg gør, jeg sidder næsten og græder

derhjemme, fordi jeg kan ikke nå det, jeg kan ikke finde ud af det her [..] Det var

nok bare min oplevelse med gymnasiet. Det var der, hvor jeg fik det rigtig, rigtig

rigtig dårligt. Jeg havde det virkelig, virkelig lort i den periode.

- Magnus, 20-22 år gammel



INSIGHT #2 
Selvtillid viser sig at være den bedste prædiktor
for subjektiv trivsel



TOP 5 Korrelationer

▪ Jeg har følt mig selvsikker 0,565

▪ Jeg føler mig værdsat og anerkendt 0,538

▪ Jeg har følt mig deprimeret -0,521

▪ Jeg føler jeg har mere selvtillid end mine jævnaldrende 0,491

▪ Jeg har haft det godt med mig selv 0,463

De stærkeste prædiktorer for subjektiv 
trivsel
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Cohens effect scale 
0,1 – 0,3 Lav

0,3 – 0,5 Medium
0,5 - 1 Høj

KORRELATION
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KORRELATION

BENCHMARK 0,372
Korrelationen mellem uddannelse og hustandsindkomst i Danmark
Source: European Social Survey (DK), 2012



TOP 5 Korrelationer

▪ Jeg har følt mig selvsikker 0,565

▪ Jeg føler mig værdsat og anerkendt 0,538

▪ Jeg har følt mig deprimeret -0,521

▪ Jeg føler jeg har mere selvtillid end mine jævnaldrende 0,491

▪ Jeg har haft det godt med mig selv 0,463

De stærkeste prædiktorer for subjektiv 
trivsel



Livskvalitet og selvtillid
Selvtillid har den stærkeste korrelation med de unges livskvalitet
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“Jeg har også gjort selvskade i en periode.

Det var fordi, at jeg følte ikke rigtig, at jeg

var noget værd. Jeg følte ikke nogen grund til

at leve og sådan noget.”

Sara, 16 år gammel



SELVTILLID

ANERKENDELSE

Selvtillid og anerkendelse er forbundet
Selvtillid og anerkendelse skal ses i sammenhæng for at forstå hvordan vi kan løfte 
unges trivsel



“En gang imellem så er det jo rigtig svært at bare
sådan, opbygge sin egen selvtillid.. Du bliver nødt til

at kunne få andres feedbacks og andres
komplimenter og sådan nogle ting. Det bygger op, 
synes jeg. Også oven i købet med dig selv, 
selvfølgelig, men lige meget hvad, så har du brug for 
andre at der fortæller dig, det kan du godt, kom så, 
dit og dat. Så ja, din selvtillid den bliver bare mere 
stabil..”

Mathilde, 19 år gammel



Livskvalitet og værdsættelse & anerkendelse
Værdsættelse og anerkendelse har den næststærkeste korrelation med de unges 
livskvalitet
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Jeg føler mig værdsat og anerkendt



Karakterer påvirker ikke livskvaliten
Men måske gør forestillingen om dem?
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KARAKTERER



“Når du lærer dig selv bedre at kende, så får du også
opbygget selvtillid. [...] Så er der noget fast, der er noget som
[ingen] andre kan ødelægge. Der er nogle som kan stå og
sige, “jamen du kan ikke finde ud af det, du dur ikke en skid.” 
Og du kan ligesom vide, at det er ikke rigtigt, for du har lært
dig selv at kende [...] Du ved at du er sådan her, du ved, at du 
har de her bad sides. Og du er afklaret med det, og så får du 
det meget bedre bagefter, [og] netop får opbygget en form for 
selvtillid og lykke i, at du ligesom ved, hvad du selv er.”

William, 17 år gammel



“Jeg tror ikke, at jeg kan være lykkelig uden at være
selvsikker. Fordi hvis jeg er selvsikker, så kan jeg tale 
frit og handle frit uden at tænke, at folk vil dømme
mig. Hvis du ikke har selvtillid, så gemmer du dine 
følelser og tanker. Du lader andre styre retningen. Og
hvis du ikke selv kan tage styringen i dit eget liv, så
tror jeg ikke du kan styre det i den retning, du gerne
vil have det.”

Alexander, 16 år gammel



SUMMEØVELSE

INDSIGT
Selvtillid er afgørende for unges trivsel. 

SPØRGSMÅL
Hvordan arbejder vi med selvtillid, anerkendelse og 
værdsættelse i vores projekter? Hvad kan vi gøre anderledes?



INSIGHT #3 
I åbner deres øjne for at se, at de er mere
end deres karaktergennemsnit



CLARAS HISTORIE



FØR ROLLESPIL
“Jeg tænkte utroligt meget over, hvordan andre mennesker så mig og opfattede
mig.. sådan hele tiden. Fordi jeg var bange for at gøre noget, hvor folk ville gøre
grin med mig eller gøre noget, der var forkert. især fordi jeg synes aldrig rigtig, jeg
kunne finde ud af de der sociale spilleregler. Den der usikkerhed jeg bar, og jeg
var aldrig sikker på noget [...] Det var utroligt krævende. Hver eneste gang jeg
skulle træde ud af bussen og skulle i skole, så skulle jeg ligesom.. [trækker vejret
ind og ud, som om hun mentalt forbereder sig på en udfordring] og have
paraderne oppe og jeg var aldrig nogensinde afslappet. Alt den tid jeg var i skole,
havde jeg de her parader oppe og hele tiden tænkte over, hvordan jeg så ud, hvad
jeg gjorde, hvad jeg sagde. Sådan "selv-monitor". Hele tiden. Jeg kan især huske, at
jeg nærmest sad og øvede, hvordan jeg skulle sige ting... altså så jeg havde de her
standardsvar til alting”



EFTER ROLLESPIL
”Jeg fik lov til at prøve at være nogle ting, uden at det var noget jeg skulle være resten
af mit liv. Jeg fik lov til at prøve at være en person, der står og holder brandtaler og
taler foran en helt masse mennesker, uden at det er noget jeg skal "committe" til resten
af mit liv. [...] Altså så fandt jeg ud af, at jeg kunne en masse ting, som jeg ikke ellers
vidste, at jeg kunne. Jeg har altid været en meget lille og spinkel person.. og så spillede
jeg rollespil, [..] og lige pludselig var jeg den, der stormede frem mod fjenden, og de
andre blev nærmest nødt til at holde mig i kraven for at holde mig fast. Altså hvis jeg
ikke var startet til rollespil, så havde jeg aldrig vidst, at jeg kunne det. For alle har altid
været større, stærkere, bredere og tungere end mig.. [...] Lige pludselig fandt jeg ud at,
at jeg kan godt være totalt frygtløs, jeg kan godt storme frem mod fjenden, og være..
altså aggressiv. Især som pige, det får man aldrig lov til ude i resten af verden. og det
synes jeg, det var utroligt. Man finder ud af, at man kan være en masse forskellige
ting, fordi man får lov til at prøve det, uden at det definerer en resten af ens liv.”



I ER MED TIL AT REDEFINERE HVEM DE ER
Nye mennesker
Nye situationer
Nye aktiviteter
Nye sider af sig selv
Nye identiteter

Hjælp de unge med at udvide og udforske 
deres identitet. Giv dem rum til at redefinere 
deres historie, og rum til at lave fejltagelser



“Så fik jeg så min kæreste, og jeg blev en større del af

rollespilsmiljøet, og så kunne jeg sådan få aflastet der, og jeg

kunne få andet at vide end "du er kæmpe idiot", og jeg

kunne komme videre med min uddannelse. Og jeg fandt ud af

fra dem, at jeg kunne godt ting, og mine karakter var ikke alt.

Jeg kunne sagtens overleve selvom, jeg ikke havde fået 12 i

alting. Og jeg er egentlig rigtig, rigtig glad for det, jeg

studerer nu, og hvordan det går med alt det her. Jeg føler mig

også sådan rimelig brugbar og ressourcefuld efter at have

fundet ud af det.”

- Magnus, 20-22 år gammel



“For der er jo mange som kommer på en produktionsskolen, 

som har det svært med mange ting. Enten så er der mange, 

der sidder og tænker, de dur ikke til noget, de kan ikke

noget. Så lærer de, at kunne nogle ting her, og man lærer at 

åbne sig lidt mere, man lærer at være mindre genert og

snakke med flere mennesker [..] Jeg har altid været en meget

genert type, som har været indelukket, men efter at være

startet her, er jeg fuldstændig blevet en åben person, som

snakker med alle.”

- Julie, 17 år gammel



SUMMEØVELSE

INDSIGT
Muligheden for at udforske deres identitet øger unges trivsel.

SPØRGSMÅL
Hvordan giver vores projekter de unge mulighed for, at 
redefinere fortællingen om dem selv og deres omgivelser?



INSIGHT #4 
I udvider de unges idé om, hvem de kan blive
gennem nye perspektiver og værktøjer



HVAD ER DET FØRSTE, 
VI SKAL GIVE FOLK 

DER FØLER, 
AT DE INTET HAR?



HÅB



“De her visioner de kommer jo ikke bare af sig selv, det er
fordi, jeg har fundet ud af igennem vores [projektleder], at jeg
kan godt noget med mit liv, og jeg har fået de her tricks om
succes, og jeg har fået en ide om, at jeg jo bor i Danmark, og
jeg har mulighederne, så gør jeg det squ fandme! Altså der er
ikke noget uopnåeligt, og det lærer vi igen og igen.

- Frederik, 19 år gammel



“... Jeg tror det handler om at finde ud af, 
hvem du virkelig er. [..] Hvis du ved hvem du 
er, så er du selvsikker [..] Jeg tror det er
næsten ensbetydende. Fordi at vide hvem du 
er, at ligesom at vide hvad du vil og hvor du 
skal hen. Så kan du lave en strategi for dit
liv.”

- Alexander, 16 år gammel



”På min uddannelse er jeg jo aldrig blevet accepteret for den, jeg er. Alle

synes jeg er mærkelig, men på sådan en rigtig dårlig måde. Så der er ikke

rigtig nogen, som gider at være venner med mig der. Men i [projektet] der er

der flere, der gerne vil. Altså det er jo bare et eksempel på, at jeg havde det

ikke så godt før, jeg fandt en vennegruppe i miljøet, som faktisk gerne ville

acceptere mig for den person, jeg er. Hver gang lod jeg altid som om, jeg var

en anden person. I gymnasiet fx. altså jeg var en helt anden person end den,

jeg gerne ville være fordi den person, jeg er, ikke hørte til der, agtig.” […] Det

gjorde det meget bedre. Jeg blev et meget gladere menneske. Og meget mere

mod på livet. Nu er der ikke nogen, der skal holde mig tilbage.”

- Emil, 22 år gammel



Unge har højere forventninger til fremtiden
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35% er uenige eller usikre på at de frit kan bestemme, hvordan 
de vil leve deres liv

35% føler til tider overhovedet ikke, at de dur til noget

32% har aldrig eller kun sjældent overskud af energi

32% føler sig til tider helt nytteløse

Men har de værktøjerne til at nå dertil? 



“Jeg synes, at det der er vigtigst, jeg har lært, det er 
redskaber til at turde tage ansvar. Altså jeg har jo i lang tid 
gerne ville lave det her projekt, men jeg har været lidt sådan, 
“Puhaa, nej jeg ved jo ikke rigtig om jeg kan, om jeg har lige 
tør det” [...] men efter [projektet], så tænker jeg sådan “aha.. 
nu vil jeg gøre det!” Fordi alt der blev sagt til [projektet] 
kunne jeg relatere til[...] Jeg har fået værktøjerne til at gå i 
gang med projekter

- Emil, 22 år gammel



SUMMEØVELSE

INDSIGT
At have et positivt syn på fremtiden samt værktøjerne til at nå
dertil, øger unges trivsel.

SPØRGSMÅL
Hvilke værktøjer tilbyder vi de unge, som de kan forankre
uden for projektet og fremadrettet? 



KAN

VILSKAL

MOTIVATION
Selvtillid

Anerkendelse
Værdsættelse

Passion

ANSVAR
Forventninger

Pligt
Krav

KOMPETENCER
Evner

Værktøjer
Redefiner narrativ


