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Lycka och subjektivt välbefinnande

Lycka

Mentalt, inre tillst̊and

Entydig värdeladdning

Jämför med “lyckad”

Subjektivt välbefinnande

Vetenskapligt paraplybegrepp med tv̊a dimensioner

Livstillfredsställelse: “jag är nöjd med mitt liv”

Känslomässigt välbefinnande: “jag är glad (nedstämd,

stressad...)”
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Hur mäts subjektivt välbefinnande?

Självskattningar i enkät- och intervjuundersökningar

“På det stora hela, hur nöjd är du med ditt liv

nuförtiden?”, svarsskala 0–10 med ändpunkter “extremt

missnöjd” och “extremt nöjd”

“Hur ofta under förra veckan kände du dig

deprimerad?”, svarsskala “Aldrig eller nästan aldrig /

Ibland / Oftast / Alltid eller nästan alltid”

Självskattningar inte problemfria men anses fungera

tillräckligt bra och har validerats p̊a olika sätt
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Subjektivt välbefinnande i Sverige
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Använda själv-
skattningar i en-
kät- och intervju-
undersökningar.

värt. Det råder dock inte enighet om vilken vikt 
olika komponenter av det subjektiva välbe-
finnandet ska ges, eller i vilken mån de över-
lappar. Det är delvis en normativ fråga, och 
delvis föremål för aktuell empirisk forskning. 
Vissa förespråkar till exempel att meningsfull-
het bör betraktas, och mätas, som en separat 
 dimension.

Subjektivt välbefinnande mäts vanligt-
vis genom självskattningar i enkät- och inter-
vjuundersökningar. Detta eftersom subjektivt 
välbefinnande syftar på självupplevda tan-
kar och känslor, som inte är direkt observerba-
ra för utomstående. Livstillfredsställelse kan 
exempelvis mätas som svaret på frågan ”På det 
hela taget, hur nöjd är du med ditt liv i stort 
nuförtiden?”, där svaret anges på en sifferska-
la från 0 till 10, med ändpunkterna ”extremt 
missnöjd” och ”extremt nöjd”. Svarsskalor 
med enbart verbala kategorier såsom ”gan-
ska nöjd” och ”mycket nöjd” är också vanliga. 
Välbefinnandemått kan även vägas samman 
utifrån svaren på ett flertal snarlika frågor. 
Exempelvis kan en persons så kallade affekti-

va balans beräknas som genomsnittet av posi-
tiva känslor minus genomsnittet av negativa, 
för att på så vis ge ett sammanfattande mått på 
affektivt välbefinnande. Affektivt välbefinnan-
de mäts lämpligast genom att respondenten får 
ange hur han eller hon mår just nu, för att und-
vika att minnet, snarare än upplevelsen, färgar 
svaren. Den ökade användningen av smar-
ta mobiltelefoner på senare år har underlättat 
mätningar av affekt, men sådana mätning-
ar är ändå relativt omständliga att genomfö-
ra. Tillbakablickande affektmått som syftar på 
exempelvis föregående dag eller vecka är därför 
i praktiken vanliga.

Av praktiska skäl är det alltså lämpligt att 
använda livstillfredsställelse som ett samman-
fattande mått på individuell välfärd. Detta mått 
har följaktligen varit i fokus för både forskning-
en och flera statistiska initiativ. Figur 1a visar 
fördelningen av livstillfredsställelse för ett urval 
av 1 841 personer av den svenska befolkningen 
år 2012, baserat på data från European Social 
Survey. Frågan och svarsskalan är den som gavs 
som exempel för livstillfredsställelse ovan. Som 
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Figur 1a. Svar på frågan: På det hela taget, hur nöjd är du med ditt liv i stort nuförtiden?  
Svarsskala 0–10, där 0 är ”extremt missnöjd” och 10 är ”extremt nöjd”.

Figur 1b. Svar på frågan: Hur ofta under förra veckan kände du dig deprimerad?

Källa: European Social Survey, 2012; se Norwegian Centre for Research Data (2017).
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Lycka som välfärdsmått

Välfärdsmått (livskvalitet)

Ger svar p̊a fr̊agan “Hur bra har vi det?”

Exempel: BNP per capita, livslängd, hälsa, frihet...

Ökat intresse för lyckomått p̊a senare år

Sarkozyrapporten (Stiglitz med flera, 2009)

How’s life? (OECD)

World Happiness Report (FN)

Flera nationella mätinitiativ

Fördelar

Slutligt mål, inte medel för n̊agot annat

Sammanfattande mått, möjliggör entydiga rangordningar
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Förh̊allande mellan SVB och andra faktorer
6   

dra. Vi kan betrakta levnadsförhållandena som 
bestämningsfaktorer till det subjektiva välbe-
finnandet, vilket utgör det slutliga välfärdsmå-
let. Levnadsförhållandena påverkas i sin tur av 
ekonomins storlek. Vi kan således se dessa tre 
komponenter som olika led i en kedja av väl-
färdsutfall. Vidare kan politiska beslut och övri-
ga faktorer påverka leden i denna kedja i olika 
grad. Detta förhållande skisseras i figur 2, där 
pilarna indikerar huvudsakliga orsakssam-
band. BNP per capita påverkas både av den eko-
nomiska politiken och av omvärldsfaktorer. 
Hur BNP per capita omvandlas till levnadsför-
hållanden beror i sin tur på sammansättningen 
av både den offentliga och den privata konsum-
tionen, där vi tänker oss att politiska beslut har 
ett mer direkt inflytande på den förra. Politiska 
beslut påverkar dock inte levnadsförhållandena 
enbart genom ekonomin, utan även mer direkt 
genom lagstiftning. Vi tänker oss däremot inte 
att politiken har någon direkt inverkan på folks 
subjektiva välbefinnande, annat än genom de 
andra komponenterna.10

10.  Se Berlin (2017b) för vidare diskussion av för- och 
nackdelar med olika välfärdsmått och hur de förhåller sig till 
varandra.

Hur kan mått på subjektivt välbefinnande 
användas som politiskt beslutsunderlag?

Lite förenklat kan man tänka sig att mått på 
subjektivt välbefinnande kan användas som 
beslutsunderlag på två sätt: en direkt och en 
indirekt ansats. Den direkta ansatsen utgår från 
en eller flera indikatorer på det nationella sub-
jektiva välbefinnandet, till exempel genom-
snittlig livstillfredsställelse. Man kan också 
beakta andra aspekter av hur välbefinnandet 
fördelar sig, till exempel spridningen eller ande-
len personer med ett lågt välbefinnande, i likhet 
med hur inkomstojämlikhet brukar redovisas. 
Sådana mått kan lätt beräknas utifrån represen-
tativa urvalsundersökningar. Detta (eller dessa) 
mått betraktas som en explicit målvariabel för 
den nationella politiken. Tanken är alltså att de 
sammanlagda välfärdseffekterna av den förda 
politiken kan utvärderas utifrån hur det natio-
nella subjektiva välbefinnandet utvecklas över 
tid, och kanske hur nivån förhåller sig till andra 
länder. Denna ansats är jämförbar med att ha 
till exempel BNP per capita som övergripan-
de målvariabel. I princip skulle en regering då 
utvärderas utifrån hur befolkningens subjekti-
va välbefinnande utvecklats under en mandat-
period.

Levnadsförhållanden

Andra faktorer

Politiska beslut

Subjektivt 
välbefinnande

Offentlig
konsumtion

Privat
konsumtion

BNP

Figur 2. Förhållandet mellan olika aspekter av välfärd och politiska beslut.

Källa: Berlin (2017b).

En kedja av väl-
färdsutfall från 
BNP till subjek-
tivt välbefin-
nande.
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Slutsats I

Mått p̊a subjektivt välbefinnande lämpliga som

välfärdsmått, särskilt livstillfredsställelse

Men krävs medvetenhet om mätproblem

Jämförelser inom länder mer tillförlitliga
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Lyckoforskningen

studerar samband

mellan subjektivt

välbefinnande och

andra faktorer p̊a

makro- och

mikroniv̊a

T.ex. BNP per

capita och

genomsnittlig

livstillfredsställelse
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en ökning i livstillfredsställelse om 0,6 skalsteg 
(på en elvagradig skala, 0–10).12

Men även om sambandet är ekonomiskt 
och statistiskt signifikant är det en korrelation 
som inte nödvändigtvis, åtminstone inte till ful-
lo, återspeglar ett orsakssamband från inkomst 
till livstillfredsställelse. BNP per capita korre-
lerar nämligen med många andra faktorer som 
kan tänkas vara viktiga för livstillfredsställel-
sen – rika länder är till exempel i allmänhet mer 
demokratiska, har högre social tillit, mindre 
korruption och bättre hälsa. Sådana faktorer 

12.  Se Deaton (2008).

uppvisar mycket riktigt också ett positivt sam-
band med livstillfredsställelse.13 Eftersom dessa 
faktorer påverkar varandra ömsesidigt går det 
inte heller att med rent statistiska metoder slå 
fast deras respektive kausala inverkan. 

För att kunna identifiera orsakssam-
bandet krävs att skattningarna baseras på 
så  kallad exogen variation i inkomst, det vill 
säga variation som inte kan härledas till andra 
bestämningsfaktorer till livstillfredsställelse, 
exempelvis institutioner. Sådan variation finns 
dock inte i någon större utsträckning att tillgå 

13.  Helliwell, Huang och Wang (2016).
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Figur 3. BNP per capita och genomsnittlig livstillfredsställelse i ett urval av europeiska länder, 2012.

Källa: Världsbanken och European Social Survey, 2012; se Norwegian Centre for Research Data (2017).
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Resultat fr̊an lyckoforskningen

Makroniv̊an

Positivt samband mellan BNP per capita och

livstillfredsställelse, men avtagande för rika länder

Negativt samband med inflation och arbetslöshet

Även samband med upplevd frihet, korruption etc

Mikroniv̊an

Sv̊arare förutsäga individuell livstillfredsställelse

Positivt samband med inkomst (ocks̊a avtagande)

Arbetslöshet, hälsa och relationer viktiga

Stabilt inom individer över tid – personlighet?

Tillvänjning viktigt, men inte total
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Slutsats II

Stor kunskap om hur subjektivt välbefinnande korrelerar

med diverse faktorer, men lite kunskap om exakta

orsakssamband

Exempel: lyckligare personer kanske mer produktiva ⇒
högre inkomst

Krävs experimentella studier med behandlings- och

kontrollgrupper för att skatta orsakssamband

Särskilt sv̊art p̊a makroniv̊a
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Tv̊a sätt att använda lyckomått och lyckoforskning

som beslutsunderlag

Direkt ansats

Nationella lyckoniv̊an i fokus som politiskt mål

Regeringen utvärderas utifr̊an hur lyckan utvecklas under

t.ex. en mandatperiod

Indirekt ansats

Specifika politiska och offentliga beslut utvärderas p̊a

förhand utifr̊an förväntade effekter p̊a välbefinnandet

Exempel: sjukv̊ard eller arbetsmarknadsutbildning?

Effektskattningar kan användas för att avgöra vilken

reform som är mest kostnadseffektiv
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Slutsats III

Direkt ansats rekommenderas inte

Oklar koppling mellan nationell lycka och politik p.g.a.

eftersläpande effekter och omvärldsfaktorer

Risk för strategiskt svarsbeteende

Indirekt ansats har potential

Men mer kunskap om l̊angsiktiga orsakssamband behövs
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