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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Uppsatsen undersöker sambandet mellan lycka relaterat till inkomst, ålder, kön, 

hälsotillstånd samt civilstånd. Syftet är att undersöka om inkomst, ålder, kön, 

hälsotillstånd och civilstånd påverkar den självrapporterade lyckan. Studien behandlar 

även frågan om individer blir lyckligare i och med ökningar i BNP. Metoden kommer 

att genomföras med hjälp av ekonometriska metoder och baseras på datamaterial som 

samlats in genom landstäckande enkätundersökningar i Sverige under tidsperioden 

1986-2011. Tidsperioden har avgränsats till åren 2003- 2011 respektive 1996- 2011. 

Denna studie visar att alla undersökta faktorer: inkomst, ålder, kön, civilstånd och 

hälsotillstånd har en positiv effekt på den självrapporterade graden av lycka. Däremot 

framgår det även att inkomst inte är den faktor som har störst inverkan. Studien visar att 

den svenska genomsnittindividen generellt har den högsta självrapporterade lyckan i 

slutet av 60 års ålder och den lägsta mellan åren 40- 50. Grafiskt går det att tyda att ett 

samband mellan tillväxt i BNP och högre genomsnittliga lyckonivåer bland den svenska 

befolkningen.  

 

Nyckelord: Lycka, Självrapporterad lycka, Nytta, Inkomst, BNP. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The thesis will analyze the relationship of happiness related to income, age, gender, 

healthiness and marital status. The main purpose is to investigate if income, age, gender, 

healthiness and marital status affect the self-reported level of happiness. The thesis will 

also investigate if a higher GDP increases the level of self-reported happiness. The 

method will be implemented by econometric models based on data from a national 

survey during the time period 1986- 2011. The time period has been demarcated to 

2000-2011 respectively 1996- 2011. In conclusion, this study shows that all investigated 

factors: income, age, gender, marital status and health status have a positive effect on 

self-reported happiness. It also shows that income is not the factor that has the most 

significant influence. Moreover, the results show that the Swedish individuals generally 

are happiest at their late 60s and the least happy between the ages of 40-50. There also 

seems to be a positive correlation between GDP growth and happiness levels among the 

Swedish population.    
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“Lycka anses allmänt vara ett av de övergripande målen i livet. Till exempel hävdade 

Aristoteles att lyckan är livets mål och av den amerikanska 

självständighetsdeklarationen från 1776 framgår att strävan efter lycka är en omistlig 

rättighet, jämförbar med liv och frihet” (Lind, 2005). 
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

“Det går inte att köpa lycka för pengar” är ett välkänt uttryck, men frågan är om det 

stämmer? I dagens samhälle finns det möjlighet att köpa alla möjliga materiella ting 

som exempelvis de trendigaste kläderna, nyaste bilarna och senaste mobiltelefonerna. 

Även immateriella ting som upplevelser, resor och skönhet går idag att köpa för pengar. 

I många fall ses även en hög inkomst som en symbol för status, vilket kan leda till att en 

individ får ett större socialt umgänge. Är det verkligen en högre inkomst som gör oss 

lyckliga, eller finns det andra faktorer som inte går att inskaffa genom pengar som har 

större betydelse?  

 

För majoriteten av världens population är det övergripande målet med livet att uppnå 

lycka (Lind, 2005). Lycka har blivit ett växande forskningsområde under senare tid, inte 

minst bland ekonomer. Det centrala med att undersöka vilka faktorer som bidrar till 

lycka är att kunna studera individers beteende och som följd kunna föra en passande 

politik. Problemet med dåligt välmående hos en population kan dels ses ur ett 

ekonomiskt perspektiv då personer som till exempel inte kan arbeta på grund av dåligt 

välmående innebär en stor kostnad för ett samhälle. Det beror dels på utgifter som går 

till vård och bidrag, men framförallt på utebliven arbetskraft. Ur en välfärdspolitisk 

synvinkel är dåligt välmående hos befolkningen i ett land ett problem eftersom 

välfärdspolitikens främsta mål går ut på att skapa ett bättre samhälle för dess invånare, 

det vill säga att ett land ska ha en lycklig befolkning. En studie utförd av 

folkhälsoguiden (Hansson m.fl., 2004) visade genom ett stickprovsurval på 10441 

personer i Stockholms län, att 14 % hade ett lågt välmående. Det är därför intressant 

men även viktigt att undersöka vad det är som faktiskt gör individer lyckliga i syfte att 
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kunna formulera en bra politik i ett land, samt för att kunna använda ett lands resurser 

på ett optimalt sätt. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om individer upplever sig vara lyckligare vid 

högre inkomstnivåer. Vi är även intresserade att undersöka om det finns andra faktorer 

som har inverkan på den upplevda lyckan.  

 

1.3 Avgränsning och Metod  

Det finns ett antal tidigare studier som har behandlat relationen mellan lycka och 

inkomst. Brülde (2007) hävdar att lyckan som en individ upplever skiljer sig åt mellan 

olika länder. Han beskriver att det beror på skillnader i jämställdhet, pensionssystem 

och ytterligare faktorer som direkt påverkar hur lycklig en individ bedömer sig vara. En 

annan som forskat i ämnet är Layard (2005) som menar att även skilsmässostatistik, 

arbetslöshet och förtroende till styrande institutioner är faktorer som gör att den 

självrapporterade lyckan skiljer sig mellan länder. Den här studien kommer utreda 

sambandet mellan lycka och inkomst bland den svenska befolkningen, då vi inte hittat 

någon forskning som behandlar ämnet i Sverige specifikt.   

 

Studien kommer att utföras med en kvantitativ metod baserat på sekundärdata insamlat 

av SOM- institutet på Göteborgs universitet. Datamaterialet är insamlat genom en 

nationell enkät under tidsperioden 1986-2011. SOM- insamlingens syfte var “att 

etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar 

påverkar människors attityder och beteenden” (Weibull m.fl., 2013). 

 

Sambandet mellan lycka och ett antal andra faktorer kommer att beskrivas grafiskt. De 

faktorer som kommer att studeras är inkomst, ålder, hälsotillstånd, civilförhållande och 

kön. Urvalet av faktorer att studera har gjorts med stöd av tidigare forskning. Dessutom 

kommer det undersökas om självrapporterad lycka över tid följer BNP1 trenden, det vill 

säga om lycka bland befolkningen är något som även är relaterat till den nationella 

inkomsten över tid.  

                                                 
1 BNP - Bruttonationalprodukt 
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Vi är i denna studie intresserade av att undersöka sambandet mellan lycka och inkomst i 

dagens samhälle och kommer därför att begränsa tidsperioden till åren 2003- 2011. 

Sambandet mellan lycka och BNP per capita kommer att undersökas mellan 1996 och 

2011 då det är nödvändigt med en längre tidsperiod för att se eventuella samband 

mellan BNP-tillväxt och lycka. Avgränsningen till tidsperioden är anpassad efter 

tillgängligt datamaterial då frågor om självrapporterad lycka inkluderades i SOM- 

undersökningen först 1996.   

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen kommer fortsätta enlig följande. I kapitel 2 kommer resultat från tidigare 

studier inom ämnet att redovisas och diskuteras. Kapitel 3 ger en mer ingående 

presentation av det valda datamaterialet, samt förklaring till utformningen av den 

kvantitativa metoden.  Kapitel 4 presenterar resultaten som framkommit och innehåller 

en deskriptiv del och en ekonometrisk del. Den deskriptiva delen beskriver urvalet samt 

grafiska redovisningar. I den ekonometriska delen kommer presentera ordinala logit 

modeller för åren 2003, 2009 och 2011 som visar hur de valda faktorerna påverkar den 

självrapporterade lyckan. Kapitel 5 diskuterar studiens slutsatser och jämför dessa med 

slutsatser från tidigare studier.  
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KAPITEL 2 

TEORI 

 

 

 

 

2.1 Lycka och nytta 

2.1.1 Lycka  

“… känsla av djup glädje och tillfredsställelse betingad av grundläggande 

förutsättningar i själva livssituationen” (NE, 2014).  

 

I slutet av 1800- talet började forskare uppmärksamma ett samband mellan depression 

och skador på den vänstra hjärnhalvan (Layard, 2005). Fortsatt lyckoforskning 

resulterade i att man började beskriva lycka som aktiviteten i den vänstra delen av 

hjärnan. Det framkom även ett samband mellan ökad lycka och skador på den högra 

delen av hjärnan. Den självrapporterade lyckan, det vill säga lyckan som en individ 

upplever och som kommer att vara i fokus i den här studien, kan beskrivas som graden 

av den allmänt positiva känslan som en individ har gentemot sin tillvaro och känslan av 

att det inte är något som man skulle vilja ändra i sitt liv (Layard, 2005). 

 

Brülde (2007) beskriver en lycklig person som den som ser på sitt liv på ett positivt sätt. 

Vidare påpekar han att den självrapporterade lyckan beror på vad personen har för syn 

på sitt liv i helhet, jämfört med synen på hur man vill att det ska vara. “Ju mindre 

klyftan mellan det liv en person vill ha och det liv hon tror att hon har, desto lyckligare 

är hon i denna mening” (Brülde, 2007, sid 25). Lyckoforskare vill gärna skilja på 

begreppen lycka och glädje, då lycka beskrivs som en helhetsbild över hur nöjd en 

person är överlag, medan glädje är något som fluktuerar över kortare perioder.  Det 

vanligaste sättet att mäta individers självrapporterade lycka beskriver Brülde (2007) är 

genom att ställa frågan ”hur nöjd är du med livet i helhet”. Vidare hävdar han att det 

finns en konsensus om att måttet är tillförlitligt då individer i större uträckning själva 

kan avgöra hur lyckliga dem är.  
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2.1.2 Nytta  

“... inom ekonomin den behovstillfredsställelse som konsumtionen av en viss 

kombination av varor och tjänster ger” (NE, 2014).  

 

Inom nationalekonomin används begreppet nytta istället för lycka i syfte att beskriva 

välmående. Nationalekonomiska teorier uttrycker att nyttan som en individ erhåller vid 

en marginellt ökad inkomst är större när denne har låg inkomst. När en individ med en 

hög inkomst erhåller samma mängd ökad inkomst kommer denne inte att få ett lika stort 

nyttotillskott jämfört med låginkomsttagaren (Nicholson 2010). Grafen för sambandet 

mellan nyttonivå och inkomstnivå kan se ut enligt följande.  

 

Figur 2.1.2. Nyttokurva 

 

Nyttokurvan visar ett icke- linjärt samband mellan upplevd nytta och inkomst. Den 

upplevda nyttan en individ erhåller vid en marginell inkomstökning är positiv, men 

avtagande.   

 

Grafen ovan visar en individs nyttokurva vid två olika inkomstnivåer (I1 och I2). 

Lutningen på nyttokurvan beskrivs som den marginella nyttan, det vill säga det extra 

tillskottet nytta en individ erhåller en extra enhet inkomst. När inkomsten ökar från 0 till 

I1 kommer individen erhålla en högre upplevd nytta, jämfört med nettoökningen när 

inkomsten ökar från I1 till I2. Det beror på en lägre marginell nytta vid den högre 
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inkomsten. Nyttoteorin säger alltså att den upplevda nyttan ökar med inkomsten, men 

att den är avtagande. (Fregert och Jonung, 2014) 

 

2.1.3 Är lycka jämförbart med nytta?   

En väsentlig skillnad mellan de olika måtten är att lycka är något som man känner för 

stunden och har erfarenhet av själv, medan nytta är ett förväntat välmående. Av den 

anledningen beskrivs lycka som ett mer omfattande mått på välmående i jämförelse med 

nytta (Ott, 2010). Under 1930- talets nyttoforskning uttrycktes nytta som ett omätbart 

välmåendemått där slutsatsen var att det inte behöver mätas (Frey, 2008). Resultatet av 

forskningen blev att ekonomer började använda sig av lycka som ett annat mått på 

välmående. Frey (2008) hävdar att lycka som ett substitut till nyttan ger ett mer 

rättvisande resultat som gör det lättare mäta vad det är som får individer att må bra. 

Vidare beskriver samma forskare hur en tidigare lyckostudie tyder på att lyckan, liksom 

nyttan inte är linjär. Det har med andra ord framkommit att nytto- och inkomstkurvan är 

korrelerade med varandra.  

 

2.2 Leder högre inkomst till högre lycka? 

Tidigare studier har påvisat ett samband mellan lycka och inkomst (Brülde, 2005; The 

Economist, 2010). En möjlig förklaring till sambandet är att en individ med hög 

inkomst har möjlighet att köpa ting, materiella och immateriella, i syfte att tillfredsställa 

de behov en individ har för att bli lycklig. Frey (2008) hävdar att pengar även har 

ytterligare en inverkan på den upplevda lyckan då pengar allmänt kan ses som en 

symbol på status. En tidigare studie utförd i USA (Easterlin, 2001) visade däremot på en 

relativt låg korrelation mellan inkomstnivå och lycka, korrelationen uppgick till 0.2. 

Alltså är det ett rimligt antagande att det bör finnas andra faktorer som har betydelse för 

den självrapporterade lyckan. Enligt Frey (2008) är det skillnader i individers värdering 

av materiella och icke- materiella ting som bestämmer om inkomstökningar leder till 

högre lycka eller inte. Det betyder att en person som värderar materiella ting högt 

kommer ha större möjlighet att köpa dessa med en högre inkomst och därmed uppleva 

sig mer lycklig. En person som värderar ickemateriella ting som exempelvis är 

självförverkligande eller en stor familj, kan däremot inte uppfylla det med hjälp av 

pengar. I sådana fall kommer inte en högre inkomst att öka den självrapporterade lyckan 

(Frey, 2008). Med stöd av tidigare forskning är det ett rimligt antagande att även den 

här studien kommer att finna ett visst positivt samband mellan inkomstnivå och lycka.  
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2.2.1 Lyckans paradox 

En intressant aspekt av lyckoforskningen är att det har framkommit att det finns 

skillnader mellan hur den enskilda personen upplever lycka vid inkomstökningar och 

ökningar i BNP per capita. När individers inkomst jämförts med den självrapporterade 

lyckan har det visats att individer generellt är lyckligare vid högre inkomstnivåer. Även 

när man ser till en viss tidpunkt har de länder med högre BNP per capita en lyckligare 

genomsnittsbefolkning, jämfört med länder med lägre BNP per capita. När man har 

granskat länder där BNP per capita ökat över tid har det däremot kommit fram att den 

självrapporterade lyckan för genomsnitsindividen inte har ökat, utan snarare minskat. 

Detta fenomen blir ofta benämnt som lyckans paradox och introducerades första gången 

av Easterlin under mitten av 1970- talet. Easterlin utförde en undersökning i 17 

sydamerikanska länder där BNP per capita steg under åren 1994-2006. Trots detta blev 

den årliga ökningen av lycka lägre jämfört med innan BNP- ökningen (Easterlin, 2010). 

 

 En möjlig förklaring till fenomenet förklarar Lind (2005) dels genom individers 

förmåga att anpassa sig efter tidigare inkomster. Vid en specifik tid blir en individ 

generellt lyckligare vid högre inkomstnivåer, då våra konsumtionsmöjligheter ökar. Sett 

över tid leder individers anpassningsförmåga till att den positiva känslan av en högre 

inkomst blir en vana som gör att individen inte infinner samma lycka längre. Dessutom 

kan fenomenet förklaras med att individer har en förmåga att jämföra sig med de i sin 

omgivning och då främst med de med högre inkomst. Många individer önskar att ha 

samma inkomst som exempel sina grannar som har det bättre ställt ekonomiskt, vilket 

innebär att en hög inkomst är något som personer strävar efter. Sett över tid då BNP per 

capita ökar blir alla ”rikare”, vilket inte höjer den relativa lyckonivån för individer då de 

inte är jämförbart rikare i förhållande till de rika i dess omgivning (Lind, 2005). 

 

Undersökningen utförd av Easterlin (2010) mätte dock inkomstökningen i BNP per 

capita. Det innebär att undersökningen inte såg till inkomstnivåer på individnivå utan på 

ett lands inkomst i sin helhet dividerat på antalet invånare. Det är därför svårt att avgöra 

om ökningen i BNP per capita innebar att majoriteten av individerna i ett land fick en 

högre inkomstnivå eller om det enbart var vissa som fick en högre inkomstnivå. Om ett 

högre BNP till exempel innebar att de personer med hög inkomst blev ”rikare” och att 

de med låg inkomst behöll samma inkomst eller kanske rent av blev ”fattigare” så 
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behöver det inte påverka lyckonivån i ett land som helhet. Ett mått som beskriver hur 

väl fördelat inkomsterna är i ett land kan beskrivas med hjälp av ginikoefficienten, där 0 

innebär att inkomsten är exakt lika för alla invånare och 1 innebär att det är en person 

erhåller all inkomst i ett land. Länderna som var med i Easterlins forskning hade en 

relativt hög ginikoefficient om man jämför med Sverige. Sverige hade 2010 en 

ginikoefficient på 0,27 och México som var ett av länderna som medverkade i 

undersökningen hade samma år en ginikoefficient på 0,47 (Ekonomifakta, 2014). Som 

diskuterat tidigare har studier visat att marginallyckan vid högre inkomstnivåer är 

avtagande (Frey, 2008). Eftersom så är fallet kan det antas att en BNP ökning hos ett 

land med hög ginikoefficient resulterar i att det är dem med högre inkomst som har 

blivit ”rikare” och att det är anledningen till varför ett högre BNP inte bidragit till en 

högre lycka bland befolkningen som helhet.  

 

Då tidigare forskning (Brülde, 2005; The Economist, 2010) har visat på att det finns ett 

samband mellan högre inkomstnivåer och högre lycka så är det rimligt antagande att 

den upplevda lyckan inte borde skilja sig åt mellan BNP per capita och högre 

inkomstnivå på individnivå. Detta då BNP beskriver konsumtionen i ett land och då 

BNP har ökat så kan man spekulera i att det innebär att invånarna har fått högre 

inkomstnivåer. Med tanke att Sverige har en relativt låg ginikoefficient, i förhållande till 

länderna som var med i Easterlins studie (2010), är det möjligt att den här studien 

kommer visa på ett visst samband mellan BNP per capita och lycka. Vidare går det att 

anta att den inte kommer visa samma effekt på den upplevda lyckan då BNP per capita 

inte är direkt relaterad till inkomstökningar på individnivå.  

 

2.3 Faktorer som har betydelse för lyckan 

Tidigare studier (Lind, 2005; Graham, 2009) har behandlat ämnet om vilka faktorer det 

är som gör personer lyckliga. Faktorer som har visat sig ha inverkan på den 

självrapporterade lyckan är inkomst, hälsa, kön, och civilstatus. Lyckofaktorerna i de 

här studierna baseras främst på resultatet från forskning utförd av Lind (2005) och 

Graham (2009). Graham (2009) har identifierat fyra faktorer som hon hävdar har störst 

betydelse för den självrapporterade lyckan. Dessa beskrivs vara inkomst, ålder, hälsa 

och civilstatus. Vidare visar samma forskning att det finns andra faktorer som påverkar 

hur lycklig en individ är, men att de inte är direkt relaterade till den självrapporterade 

lyckan då det är andra faktorer som även spelar in. Med andra ord finns det många 
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faktorer som spelar roll för hur lycklig en individ upplever sig vara, men hur de 

påverkar lyckan beror i sin tur på andra faktorer vilket leder innebär att de inte är direkt 

korrelerade med varandra. Exempel på sådana faktorer är kön och utbildningsnivå. En 

individ kan som exempel vara olika lycklig om denne är man eller kvinna beroende hur 

jämlikt det är mellan könen i personens närmiljö (Graham, 2009).   Utbildningsnivåer 

kan också spela roll beroende på hur mycket mer man tjänar till följd av utbildningen. 

Lind (2005) beskriver faktorerna till lyckan enligt följande formel:  

 

𝑟 = ℎ(𝑢(𝑦, 𝑠, 𝑧, 𝑘, 𝑚, 𝑡)) + 𝑒 

 

Funktionen visar lycka (r) som en funktion av den faktiska lyckan (h), individens sanna 

lycka (u), ekonomiska faktorer (y), personlighetsfaktorer (s), sociodemografiska 

faktorer (z), kontextuella faktorer (k), institutionella faktorer (m), tidsperiod (t) och 

feltermen (e). Faktisk lycka är inlagd i funktionen på grund av människors förmåga att 

över- eller underskatta sin uppleva lycka. Individens sanna lycka ökar med andra ord 

parallellt med den faktiska lyckan stiger (Lind, 2005).  Lyckoformeln är en teoretisk 

funktion som visar vilka faktorer som har betydelse för lyckan där varje faktor omfattar 

flera egenskaper som har betydelse för den kategorin. Ekonomiska faktorer är alla 

faktorer som speglar en individs ekonomi som exempelvis inkomst och utgifter. 

Personlighetsfaktorer speglar en individs alla intressen och preferenser. 

Sociodemografiska faktorer innefattar faktorer som exempelvis kön, civilstånd och 

kultur, medan kontextuella faktorer är sådant som hör till en individs närmiljö som 

exempelvis jämställdhet. 

 

Ovan har vi presenterat två teorier om vilka faktorer som har störst inverkan på den 

upplevda lyckan. De faktorer som Graham beskriver kan ses som faktorer som 

innefattas i Linds teoretiska lyckofunktion då inkomst till exempel kan beskrivas som 

en ekonomisk faktor och kön och civilstånd som kontextuella faktorer.  

 

Utifrån tillgängligt datamaterial och med stöd av slutsatser från forskning som 

diskuterats ovan kommer den här studien fokusera på att studera inkomst, ålder, 

civilstånd och hälsotillstånd i relation till upplevd lycka. Faktorerna är valda utifrån de 

faktorer som Graham presenterat eftersom de även indirekt ingår i Linds teoretiska 

lyckofunktion. Vi kommer även att undersöka om den upplevda lyckan skiljer sig åt 
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mellan kön, då vi tycker att det är intressant att se om det är skillnad mellan män och 

kvinnor. I kapitel 3 förklaras utformningen av faktorerna som ingår i funktionen mer 

utförligt.  

2.3.1 Betydelse av hälsotillstånd 

Layard (2005) är en av de forskare som beskriver hälsotillståndet hos en person som en 

viktig faktor för graden av upplevd lycka. Däremot påpekar han även att hälsotillståndet 

har olika effekter på lyckan utifrån olika grader av hälsotillstånd. Till exempel om en 

person har en dålig hälsa men som inte resulterar i någon form av begränsning i 

vardagen, visar studier att det inte har någon större effekt på den självrapporterade 

lyckan. Det beskrivs bero på vår mentala förmåga att anpassa oss till fysiska 

begränsningar (Layard, 2005). 

 

Layard (2010) hävdar att när individer blir tillfrågade om hur viktigt det är med bra 

hälsa för att man ska vara lycklig, överskattas ofta betydelsen. Vidare förklarar han att 

trots en dålig hälsa har människan en förmåga att anpassa sig mentalt, vilket leder till att 

hälsofaktorn inte har speciellt stor betydelse för hur lycklig man upplever sig vara. Om 

den dåliga hälsan däremot innebär kronisk smärta eller psykiskt instabilitet går det inte 

att anpassa sig mentalt till fullo. Om det är fallet har hälsan en stor inverkan på hur 

lycklig en individ är. Dålig hälsa kan ge upphov i effekter som påverkar individen 

direkt, som exempelvis illamående, psykiskt lidande, smärta med mera. En dålig hälsa 

kan även leda till indirekta effekter som minskad skönhet och självisolering, vilket i sin 

tur kan leda till ensamhet och därmed minskad lycka (Layard, 2010). Eftersom att 

Layard (2010) hävdar att betydelsen av hälsotillstånd överskattas är det svårt att säga 

om denna faktor kommer att ha stor inverkan på den självrapporterade lyckan i vårt 

resultat. 

 

2.3.2 Betydelse av civilstånd 

 “The main benefits of marriage or cohabitation are obvious: you give each other love 

and comfort; you share resources, gaining economies of scale; you help each other” 

(Layard, 2005, sid 66). 

 

En faktor som beskrivs ha en stor effekt på hur lycklig en individ upplever sig vara är 

om personen lever tillsammans med andra människor, till exempel i ett  äktenskap. En 
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studie utförd av Layard (2005) har visat att den som är gift, generellt är lyckligare än 

den som är ogift. Tvärtom visar även en separation på en negativ effekt på en individs 

välmående. Den person som är nyligen separerad är däremot mindre lycklig än den som 

under en längre tid varit ensamstående. Brülde (2007) hävdar dessutom att den som 

skiljt sig två gånger är mindre lycklig än den som skiljt sig en gång. Med det sagt är det 

rimligt att anta att äktenskap är en faktor som har betydelse för skillnader i nivåer av 

självrapporterad lycka. Vad det är som gör att individer generellt upplever sig lyckligare 

vid äktenskap är däremot svårare att svara på.  

 

Forskning utförd av Frey och Stutzer (2006) kommer fram till ett liknande resultat som 

tidigare nämnda forskare, det vill säga att äktenskap är något som gör individer 

lyckligare. Dock hävdar de att det inte enbart är de som är gifta som är lyckligare, utan 

även sambos visar sig vara lyckligare än de som bor ensamma. Att sambos är lyckligare 

än de som bor ensamma beskrivs bero på frånvaron av ensamhet (Frey och Stutzer, 

2006). Utifrån det är det rimligt att tänka sig att de som bor tillsammans med varandra, 

till exempel genom att ha ingått äktenskap, är lyckligare till följd av att de inte känner 

sig ensamma. Teorin är relevant i den här studien då boendeförhållande kan vara en 

potentiell faktor som har påverkan på upplevd lycka. I Sverige finns en kultur där det är 

vanligare att individer är sambos än gifta vilket det inte är i många andra länder (SCB, 

2012). Det är därför mer relevant för vår undersökning att undersöka om det finns något 

samband mellan individer som lever sambos och högre självrapporterad lycka. 

 

2.3.3 Betydelse av kön 

Det finns skilda meningar om det är skillnad på den upplevda lyckan om du är kvinna 

eller man. Bland annat Brülde (2007) hävdar att det inte finns någon märkbar skillnad 

på den självrapporterade lyckan mellan män och kvinnor. En annan studie där individer 

från 44 länder undersökts, beskriver kvinnor i det hela taget vara lite lyckligare än män 

(Conger, 2009). Skillnaden på upplevd lycka mellan kvinnor och män beskrivs bero på 

olika personlighetsdrag mellan könen, då kvinnor hävdas ha en förmåga att fokusera på 

de personliga faktorerna medan män i större utsträckning koncentrerar sig på faktorer 

utanför hemmet. Studier tyder även på att de faktorer som bestämmer lyckan värderas 

olika mellan könen. ”Fysisk aktivitet, umgänge, materiellt välstånd och arbete verkar ha 
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något större effekter på mäns lyckonivåer medan fysik attraktivitet och familjerelationer 

verkar vara något viktigare för kvinnor” (Brülde, 2007. Sid 195). 

 

Brülde (2007) hävdar att kvinnor är mer emotionella och upplever olika känslotillstånd i 

en annan utsträckning än männen, vilket kan skildras genom att de reagerar starkare på 

positiva känslor, men även på negativa känslor. Båda studierna (Conger, 2009; Brülde, 

2007) visar att kvinnor ofta tenderar att uppskatta sig själv vara lyckligare än 

genomsnittsmannen, men även mindre lycklig. Med andra ord framställer studierna 

kvinnor som mer påverkade av emotionella faktorer vid redogörelse av den 

självrapporterade lyckan. Om det finns något samband mellan tidigare forsknings 

resultat och hur det är i Sverige vet vi inte, men att det ska vara någon märkbar skillnad 

mellan könen som kommer utifrån emotionella faktorer är oklart. Det är därför 

intressant att undersöka om en individs kön spelar in på den självrapporterade lyckan. 

 

2.3.4 Betydelse av ålder  

Tidigare studier har kommit fram till olika slutsatser gällande hur självrapporterad lycka 

skiljer sig mellan olika åldrar. The Economist (2010) hävdar att den självrapporterade 

lyckan som en person upplever genom livet grafiskt kan beskrivas som en U- form. 

Formen på lyckokurvan vid olika åldrar tyder på att individer generellt upplever sig 

lyckliga i början av vuxenlivet och vid 60 års ålder, men som minst lyckliga i slutet av 

40. Samma studie visar att medelvärdet globalt är 46 år för när individer bedömer sig 

vara minst lyckliga. En möjlig förklaring till att individer upplever den lägsta lyckan vid 

medelåldern kan vara att tillståndet i den åldern är påverkas av barn som blir vuxna och 

flyttar hemifrån, vilket kan vara en stor omställning i en individs liv och det kan därför 

ha en inverkan på den självrapporterade lyckan (Economist, 2010). Att individer 

bedömer sig vara lyckliga vid högre ålder är däremot något som förvånar många enligt 

The Economist (2010) då ålderdom ofta är relaterat till sämre hälsotillstånd och lägre 

inkomst. Vidare diskuterar studien att den höga lyckan relaterad till hög ålder kan bero 

på att äldre personer är bättre på att acceptera misslyckanden och emotionella faktorer 

jämfört med yngre individer.  

 

Inkomstförhållandet är däremot något som talar mot denna teori då 40 års ålder 

generellt är den period då individer har den högsta inkomsten, men även det största 

sociala umgänget, sett över en livscykel. Easterlin (2006) hävdar istället att individer av 
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den orsaken bör vara lyckligast under den åldern, vilket han påstår sig ha bevisat i sin 

studie. Studien visar att individer generellt är mindre lyckliga i början av vuxenålder, 

samt i 60 års ålder men som lyckligast när de befinner sig i 40 års ålder.  Lyckokurvan i 

studien kan därför beskrivas som ett omvänt u, vilket är det motsatta i som framkom i 

The Economist(2010). Enligt Easterlins (2006) teori att den högsta inkomsten uppnås i 

40 års ålder, relaterat till tidigare studier som påvisat ett samband mellan lycka och 

inkomst (Brülde, 2005; The Economist, 2010), är det ett rimligt antagande att personer 

är som lyckligast under denna tidsperiod. Dock vet vi inte hur det ser ut i Sverige då de 

tidigare studierna är utförda i andra länder. Hur sambandet mellan ålder och 

självrapporterad lycka ser ut i Sverige är en empirisk fråga och vi har inte någon 

hypotes hur det ser ut. 
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KAPITEL 3 

METOD 

 

 

 

 

3.1 Metoddiskussion 

Studien genomförs med en kvantitativ metod då det centrala i vår studie är det 

statistiska sambandet mellan inkomst, hälsotillstånd, ålder, kön och civilstånd i relation 

till självrapporterad lycka. Fördelar med en kvantitativ metod är att det finns möjlighet 

att utföra statistiska test samt att undersöka om det finns ett samband mellan lycka och 

de oberoende variablerna för en population. En kvantitativ metod tar däremot inte upp 

orsakssamband på djupet på samma sätt som en kvalitativ metod gör. Vi är i första hand 

intresserade av samband på en mer övergripande nivå, därför väljer vi att genomföra en 

kvantitativ metod.  

 

3.2 Presentation av datamaterial 

Datamaterialet som används i studien är sekundärdata ursprungligen insamlat via en 

enkät gjord av SOM- institutet på Göteborgs universitet. Tidsperioden för 

enkätinsamlingen sträcker sig under 1986-2011. Syftet med SOM- undersökningarna 

var “att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika 

samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden” (Weibull m.fl., 

2013). Insamlingsmetoden som användes var postenkäter och målgruppen var personer 

bosatta i Sverige med eller utan svenskt medborgarskap och de valdes slumpmässigt 

från det statliga personadressregistret.  

 

SOM- institutet fick under insamlingstiden in svar från 73447 individer, där 38050 av 

de svarande var kvinnor och 35558 var män. Vår avgränsning av tidsperioden till 2003- 

2011 innebär att 31217 individer medverkat i undersökningen, 14794 män och 16423 

kvinnor. Mellan 1996 och 2011 medverkade 56846 personer i undersökningen, där 

29613 var kvinnor och var 27233 män vilket visas i Tabell 3.2.1. 
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Tabell 3.2.1 Svarsantal totalt, 1996-2011 och 2003-2011 

 Antal svar Män kvinnor 

Hela perioden 73447 35558 38050 

1996-20112 31217 14794 16423 

2003-20113 56846 27233 29613 

  

 

Nackdelen med att använda sekundärdata är att materialet kopplat till vår studie kan 

avvika från primärsyftet med undersökningen, då exempelvis frågorna i enkäten kan 

vara ställda på ett annat sätt mot det som önskas svaras på till den här studien. I det här 

fallet täcker undersökningsmaterialet syftet med vår undersökning vilket gör att detta 

inte blir något problem i vår studie. 

 

3.3 Modellspecifikation  

För att undersöka om variablerna som diskuterades i kapitel 2 har påverkan på 

självrapporterad lycka används en ordinal logit modell. Anledningen till att en ordinary 

least square regression inte kan användas är att den regressionen förutsätter att den 

beroende variabeln är kontinuerlig (Doughetry 2011). Ordered logit modellen är en 

regressionsanalys speciellt utformad för diskreta val då den beroende variabeln antar ett 

begränsat antal värden. I det här fallet är variabeln som beskriver självrapporterad lycka 

kodad till fyra nivåer. Modellen undersöker om variablerna har någon positiv eller 

negativ påverkan på beroende variabeln, lycka. Betakoefficienterna kan däremot inte 

tolkas på samma sätt som i en ordinary least square regression, där betavärdets storlek 

förklarar hur stor inverkan en förändring i den oberoende variabel har på den beroende 

variabeln. I en ordinal logit modell tas istället sannolikheter fram för hur sannolikheten 

att ett högt värde anges på den beroende variabeln påverkas av de olika variablerna 

(Doughtry 2011). För att se hur mycket en förändring i en enskild oberoende variabel 

påverkar den självupplevda lyckan kommer vi att beräkna marginaleffekter. 

Marginaleffekterna kommer att visa hur sannolikt det är att en individ svarar högre på 

skalan om hur lyckliga de påverkas givet en förändring i dem framtagna oberoende 

variablerna. 

Modellen som kommer att skattas ser ut enligt följande: 

                                                 
2 1996-2011 används till undersökning av BNP-capita och lycka. 
3 2003-2011 används till undersökning av samband mellan självrapporterad lycka och framtagna faktorer. 
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𝐿𝑦𝑐𝑘𝑎 =  𝛽1 + 𝛽2𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 +  𝛽3Å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝛽4𝐻ä𝑙𝑠𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑                                       

+  𝛿1𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑖 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑒𝑡 +  𝛿2𝐾ö𝑛 + 𝑒 

 

3.3.1 Beroende variabel 

Tidigare studier har visat att lycka kan definieras som hur nöjd man är med sitt liv i sin 

helhet (Brülde, 2007). I undersökningen ställdes frågan – ”Hur nöjd är du med det liv du 

lever i sin helhet?”. Svarsalternativen på frågan från SOM-enkäten var 1. ”mycket 

nöjd”, 2. ”nöjd”, 3. ”missnöjd” och 4 ”mycket missnöjd”. I resultatet kommer ordningen 

på alternativen att rankas om där mycket missnöjd kommer att representera 0 och 

mycket nöjd 3. Syftet med det är att svarsalternativen ska vara stigande och inte fallande 

i modellen samt att ordered logit modellen i den programvara som vi använt (Nlogit) 

kräver kodning från noll och uppåt. Svarsalternativen som består av fyra nivåer utesluter 

ett neutralt svar som ”varken nöjd eller missnöjd”. Det leder till att respondenterna 

tvingas svara antingen nöjd eller missnöjd, vilket å ena sidan innebär en positiv aspekt 

då de svarande blir tvungna att ta ställning till om de antingen är missnöjda eller nöjda 

med livet i sin helhet. Å andra sidan kan utfallet också bli negativt om det orsakar ett 

mätfel då möjligheten finns att respondenter svarar att de är nöjda eller missnöjda med 

livet fast de egentligen är varken nöjda eller missnöjda.  

 

3.3.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna i modellen kommer att bestå av faktorerna som diskuterades i 

kapitel 2, det vill säga inkomst, kön, hälsotillstånd och civilstånd. Faktorerna definieras 

och presenteras nedan mer ingående. 

 

Variabeln inkomst är respondenternas hushållsinkomst. Hushållsinkomst är kodad så att 

den täcker hela hushållets inkomst ifall de har gemensam ekonomi. Det innebär att om 

det bor två personer i ett hushåll omfattar den båda individernas inkomst och bor det 

bara en person i hushållet gäller bara hushållsinkomsten denne persons inkomst. 

Hushållsinkomst ger då en mer rättvisande bild om hur hela hushållets ekonomi ser ut 

och hur mycket respondenterna kan konsumera samt hur inkomst påverkar 

självrapporterad lycka. Variabeln är kodad i 5 nivåer: 1. låg 2. medellåg, 3. medel, 4. 
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medelhög, 5. hög. Under tidsperioden datamaterialet är baserat på definieras nivåerna av 

hushållsinkomst olika. I tabell 3.3.2 nedan beskrivs de olika nivåerna för perioden.  

 

Källa: Weibull m.fl, 2013 

 

Variabeln ålder anger hur gammal respondenten är. Denna variabel är inte kodad i några 

olika grupper utan visar respondentens faktiska ålder. Det intressanta med ålder är att 

tidigare forskning har visat att den självrapporterade lyckan skiljer sig beroende på hur 

gammal man är och teorierna i kapitel 2 beskriver den ålder där en individ känner sig 

som lyckligast olika. I vår regressionsmodell kommer variabeln behandlas som linjär av 

graden 1 för att se om en ökad ålder ger högre självrapporterad lycka. För att se 

tydligare hur den självrapporterade lyckan varierar vid olika åldrar kommer sambandet 

mellan ålder och självrapporterad lycka även presenteras i en figur i kapitel 4.1.1 som vi 

kommer jämföra med tidigare studier och se vilken ålder en individ upplever sig 

lyckligast i Sverige. 

 

Variabeln hälsotillstånd är kodad utifrån datamaterialet. På en skala 0-10 fick 

respondenterna svara på sitt allmänna hälsotillstånd. 0 representerar mycket dåligt och 

10 är mycket gott. I kapitel 2 diskuterades Layards (2005) teori om att hälsa inte är den 

största faktorn som påverkar den självrapporterade lyckan hos en individ men att det 

dock har betydelse därför är det en relevant faktor att inkludera i studien.  

 

Variabeln boendeförhållande är kodad som en dummyvariabel som betyder att den 

antingen är 1 eller 0, där 1 anger att personen bor med minst en annan och 0 anger att 

Tabell 3.3.2 Hushållsinkomst mätt i tusentals SEK. 

Studieår Låg Medellåg Medel Medelhög Hög 

93-98 Max 150 151-200 151-250 251-350 Över 400 

99-05 Max 100 101-200 201-400 401-600 Över 600 

06-07 Max 200 201-300 301-400 401-600 Över 600 

08 Max 200 201-300 301-400 501-800 Över 800 

09-10 Max 200 201-300 301-500 501-600 Över 700 

11 Max 200 201-300 301-500 501-700 Över 700 
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personen inte gör det. Som diskuterades i kapitel 2 är relationer en faktor till högre 

lycka.(Layard, 2005; Brülde 2007) Detta är en intressant faktor eftersom det finns 

tidigare studier som visat att en individ som bor ensam är mindre lycklig än en individ 

som bor med någon (Frey och Stutzer 2006). 

 

Upplever sig en individ lyckligare beroende på kön? Detta undersöks i variabeln kön 

som är en dummy där 0 är lika med man och 1 är lika med kvinna. Det är speciellt 

intressant att undersöka eftersom tidigare forskning har visat att kön inte har någon 

betydande påverkan på den upplevda lyckan (Brülde, 2007).  

 

3.3.3 Statistisk signifikans 

För att undersöka om de skattade parametrarna i modellen är signifikanta använder vi 

oss av t-test. T-testet räknar ut signifikansen på variablernas betavärde, det vill säga om 

betavärdet i modellen skiljer sig från nollhypotesens. Vi jämför då betavärdet från en 

tabell (Dougherty, 2011) med vårt framtagna. Är det framtagna betavärdet då större än 

det kritiska värdet från tabellen kan vi konstatera att variabeln har påverkan på den 

självrapporterade lyckan. 

 

För att se om hela modellen är signifikant kommer vi använda oss utav ett chi-square 

test där modellens chi-square värde jämföras med ett kritiskt chi-square värde. Vi 

kommer att ta fram värden för varje undersökningsår och även jämföra dessa och se om 

det skiljer sig åt mellan dessa (Dougherty, 2011). Chi-square värdet räknas ut i 

regressionen som visas i kapitel 4.2. Hypotesen som testas är att samtliga koefficienter 

är lika med noll. 

 

3.4 Inkomstparadoxen 

Tidigare diskuterades det att den självrapporterade lyckan inte blir högre över tid även 

om inkomstnivån i ett land stiger. För att se hur detta stämmer i Sverige kommer BNP 

per capita under 1996- 2011 att jämföras med hur lyckan förändras under samma 

tidsperiod. Resultatet kommer att redovisas grafiskt i syfte att undersöka om det finns 

något samband. Hypotesen här är att den självrapporterade lyckan kommer att vara 

korrelerad med BNP per capita, det vill säga att en typisk individ känner sig lyckligare 

då BNP per capita stiger. 
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KAPITEL 4 

RESULTAT 

 

 

 

 

4.1 Deskriptiva resultat 

I det här avsnittet kommer deskriptiva resultat att presenteras. Tabell 4.1 visar 

undersökningens antal observationer, minsta värdet, största värdet, medelvärdet och 

standardavvikelsen för de variabler som används i modellen. Antal observationer för 

varje variabel varierade mellan 31217- 35496. Det minsta värdet anger det lägsta svaret 

som observerades på variablerna och största värdet representerar det högsta svaret som 

observerades för variablerna. Medelvärdet för variabeln kvinna är 0,53 vilket innebär att 

53 % av de medverkande i undersökningen är kvinnor och 47 % är män, vilket innebär 

observationerna är relativt jämt fördelade mellan könen. I hela Sverige är fördelningen 

nära 50 % män och 50 % kvinnor. Respondenternas medelålder är cirka 49 år i 

undersökningen och den är i Sverige som helhet cirka 41 år (SCB, 2014). En anledning 

till varför urvalets medelålder är högre än populationen kan vara att de yngsta som 

svarat på SOM- undersökningen var 15 år och populationsmedelåldern inkluderar 

personer yngre än 15 år.   
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Tabell 4.1 Deskriptiv data 

 Antal 

observationer 

Lägsta 

värdet 

Högsta 

Värdet  

Medelvärde Standard Avvikelse 

Självrapporterad 

lycka 

31217 0 3 2,26 0,62 

Inkomst 35496 0 5 2,73 1,51 

Ålder 35426 15 85 49,22 18,29 

Hälsotillstånd 34529 0 10 7,36 2,11 

Boendeförhållande 

(dummy) 

32781 0 1 0,80 0,40 

Kvinna(dummy) 35496 0 1 0,526 0,50 

 

4.1.1 Lycka vid olika åldrar  

Utöver att undersöka den påverkan ålder har på den självrapporterade lyckan, 

presenteras även en figur som visar sambandet mellan medelvärdet av självrapporterad 

lycka under tidsperioden 2003- 2011 jämfört med ålder. Syftet är att få en överblick för 

hur genomsnittsvärdet av självrapporterad lycka skiljer sig mellan åldrarna 15- 85 år. 

Modellerna senare i kapitlet kommer enbart att beskriva hur stor inverkan ålder har på 

lycka som en linjär funktion. Det vill säga om man exempelvis blir lyckligare när man 

blir äldre men det kommer inte visa hur den självrapporterade lyckan skiljer sig mellan 

olika åldrar. Sambandet mellan genomsnittlig lycka vid olika åldrar går att se i figuren 

nedan. 
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Figur 4.1.2 Genomsnittlig lycka mellan åldrarna 15- 85 

Figuren visar sambandet mellan den genomsnittliga lyckan under tidsperioden 1996- 

2011 mellan åldrarna 15- 85.  

 

I kapitel 2 diskuterades två teorier gällande lycka vid olika åldrar. Teorierna talar för att 

den självrapporterade lyckan vid olika åldrar antingen kan beskrivas som ett u (The 

Economist, 2010) eller som ett upp- och nervänt u (Easterlin, 2010). Figuren visar i sin 

helhet ett M och om vi delar figuren i tre delar ser vi att mellan 15 och 45 års ålder samt 

mellan 65 och 86 års ålder har vi ett upp- och nervänt u medan mellan 35 och 65 års 

ålder har vi ett vanligt U. Grafen visar att genomsnittsindividen i regel är mindre lycklig 

i början av vuxen ålder och under 40- 50 men att de upplever sig i högre grad lycklig i 

30- års ålder samt mellan 60 och 70. Med det sagt styrker resultatet från den här studien 

dels The Economists (2010) teori om att lyckonivåer vid olika åldrar grafiskt ser ut som 

ett u. Å andra sidan visar åldern mellan 50 och 80 på ett upp- och nedvänt u som även 
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styrker Easterlins (2010) teori. Det innebär att resultatet från den här studien visar på 

likheter från båda tidigare nämnda studier.  

 

Att personer generellt är mindre lyckliga under 40 och 50 års ålder är något som kan 

antas återspegla att lyckan inte enbart är bestämd av inkomsten. Easterlin (2006) hävdar 

att åldern 40- 50 generellt är karakteriserad som den tid då individer har som högst 

inkomst, vilket då borde innebära en betydligt högre självrapporterad lycka. Varför 

självrapporterad lycka är som lägst i den åldern är svårt att säga. Som tidigare diskuterat 

kan det vara en effekt av förändringar i livet, såsom barn som flyttar hemifrån eller 

andra effekter.   

 

4.1.2 Lyckans paradox i Sverige 

Tidigare presenterades begreppet lyckans paradox, som först introducerades av Easterlin 

(2010). Paradoxen innebär att det är skillnad mellan den självrapporterade lyckan vid 

inkomstökningar och inkomstökning i form av ökat BNP per capita. Det är intressant att 

undersöka eftersom paradoxen visar att det är skillnad mellan hur lyckan förändras vid 

olika typer av inkomster. I Figur 4.1.3 presenteras hur den självupplevda lyckan och 

BNP per capita följs i Sverige. 
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Figur 4.1.3 Genomsnittslyckan och BNP per capita utveckling (mätt i SEK) under 

1996- 2011 

Figuren visar sambandet mellan BNP-tillväxt och förändringar i genomsnittslyckan 

under åren 1996- 2011.  

 

Som visas i figur 4.1.3 har medelvärdet av självrapporterad lycka ökat under perioden 

1996-2011 vilket Sveriges BNP per capita även gjort. BNP per capita-kurvan visar en 

stabil ökning relativt lyckokurvan, med en nedgång under finanskrisen 2008. 

Lyckokurvan tenderar att variera men visar dock en stigning, liksom BNP per capita 

kurvan. Vad fallen i kurvan beror på är svårförklarat och kan bero på tillfälligheter. Ett 

samband som däremot går att tyda är vid krisen 2008. Där gick båda kurvorna ner, 

vilket kan visa på ett samband mellan BNP per capita och lyckonivå åtminstone vid det 

tillfället. Varför det är tydligt vid just det tillfället kan bero på att finanskrisen var så 

pass omfattande att den lägre BNP påverkade befolkningen i Sverige mer 

genomgripande och på så sätt påverkade den självrapporterade lyckan mer tydligt. 

Syftet med figur 4.1.3 var dock att se om den självrapporterade lyckan har stigit i 
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Sverige över tid vilket även BNP per capita gjort. Vi kan se att båda kurvorna är 

stigande. Den procentuella ökningen i BNP per capita är dock betydligt högre än 

ökningen i den självupplevda lyckan. Med andra ord så visar den här studien på 

motsatsen på vad som framgick i Easterlins (2010) studie. En anledning till att vår 

studie visade på ett annat resultat kan bero på att det är skillnad hur BNP per capita är 

fördelad i de olika länderna. Korrelationskoefficienten är 0,052. 

 

4.2 Ekonometriska resultat  

Nedan kommer resultaten från estimeringen av den ordinala logit modellen att visas. 

Modellen är uppdelad i tre olika undersökningsår, vilket innebär att det inte kommer 

visas en specifik modell för hela tidsperioden, utan modeller baserade på ett specifikt år. 

Syftet med det är att jämföra om resultaten är samma från år till år. En annan anledning 

till uppdelningen är att materialet var för stort för programmet som fanns att tillgå för 

genomförandet av modellen. Åren som kommer att presenteras är 2003, 2009 och 2011. 

De åren valdes med tanke på att 2003 är första året i undersökningen och 2011 är sista, 

sedan är det intressant att se om det är någon skillnad i resultatet efter finanskrisen 

2009. Anledningen till varför inte 2007 användes är på grund av att datamaterialet 

skiljde sig från de andra åren.  

 

Koefficienterna visar om variablerna har någon positiv eller negativ påverkan på graden 

självrapporterad lycka. Samtliga koefficienter för variablerna är större än 0 vilket 

innebär att det är större chans att en individ svarar högt på hur lyckliga de är än att de 

svarar lågt vid en enkätundersökning. Det går även tolka resultatet som att samtliga 

variabler har positiv inverkan på den självrapporterade lyckan. I tabell 4:2 visas att 

koefficienternas storlek är relativt liknande mellan 2003, 2009 och 2011. 

 

Resultatet från tabell 4.2 visar att alla undersökta faktorer har en statistiskt signifikant 

påverkan på den självrapporterade lyckan. Storleken på koefficienterna i en ordinal logit 

modell är däremot inte avgörande för hur stor inverkan faktorerna har på den 

självrapporterade lyckan, utan vi kan enbart utifrån koefficienterna avgöra om de 

oberoende variablerna har påverkan på beroende variabeln. Om koefficienten visar ett 

positivt värde innebär det att faktorn påverkar den självrapporterade lyckan positivt. 

Som slutsats kan vi bland annat utläsa att de som bor med någon generellt är lyckligare 

än de som bor ensamma, vilket stämmer överens med tidigare forskning av bland annat 
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Frey och Stutzer (2006). Även de övriga faktorerna visar sig ha en positiv inverkan på 

den självrapporterade lyckan, vilket delvis stämmer överens tidigare forskning. Däremot 

visade tidigare forskning olika resultat gällande betydelse av kön. Det framkom att det 

antingen inte är någon skillnad på den självrapporterade lyckan mellan män och kvinnor 

(Brülde, 2007), eller att kvinnor är aningen lyckligare (Conger, 2009). Tabell 4.2 visar 

positiva tal gällande kön variabel för alla undersökta åren. Eftersom variabeln är en 

dummy där kvinna representerar 1 och man 0 så visar modellen att kvinnor generellt är 

lyckligare än män. Det stämmer alltså överens med Congers (2009) teori. Anledningen 

till det hävdade Conger (2009) bland annat bero att män och kvinnor tenderar att 

värdera olika ting olika och att kvinnor upplever känslor starkare än vad män gör. Det 

huvudsakliga resultatet som noteras från tabellen är dock att inkomsten inte verkar vara 

den huvudsakliga faktorn som avgör hur lycklig en individ är, 

 

Tabell 4.2 Databeskrivning 

Undersökningsår 2003 2009 2011 

 

Antal 

observationer 

2075 4685 2897 

Variabler Koefficie

nt 

T-värde Koefficient T-värde Koefficient T-värde 

Inkomst 0,03 1,40  0,07 3,08 0,09 3,15 

Ålder 0,01 6,50 0,01 7,63 0,01 6,94 

Hälsotillstånd 0,24 22,25 0,46 25,57 0,51 22,04 

Boendeförhållande 0,30 5,03 0,53 6,19 0,61 5,67 

Kvinna 0,12 2,72 0,17 2,86 0,23 2,93 

Undersökningsår 2003 2009 2011 

Log likelihood 

function 

-2333 -3830 -2248 

Log restricted log 

liklihood 

-2634 -4296 -2610 

Chi-square 602,30 932,60 724,88 

Tabellen visar koefficienternas värden och signifikansvärden för inkomst, ålder, 

hälsotillstånd, boendeförhållande samt kön framtagna för åren 2003, 2009 och 2011. 
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För att se vilken nivå som koefficienterna är signifikanta på används variablernas t-

värde. I tabellen visas att koefficienterna för ålder, hälsotillstånd och boendeförhållande 

är signifikanta på 0,1 % nivå för varje år, vilket säger att det med 99,9 % sannolikhet 

går att uttrycka att variablerna har haft inverkan på hur lycklig en individ rapporterar sig 

vara. Inkomstkoefficienten var 2003 signifikant på 10 % nivå, 2009 var den signifikant 

på 1 % nivå och 2011 var den signifikant på 0,02 % nivå. Det innebär att med 90 % 

sannolikhet 2003, 99 % sannolikhet 2009 och 99,8 % sannolikhet 2011 har inkomsten 

haft inverkan på hur lycklig en individ anser sig vara. Könkoefficienten är signifikant på 

1 % nivå för samtliga år vilket säger att med 99 % sannolikhet har kvinnor högre 

självrapporterad lycka än män. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Dougherty, 2011 

 

För att se om hela modellen är signifikant mellan åren används chi-square värdet för de 

skattade modellerna för respektive år. Chi-square värdet jämförs med ett kritiskt värde 

för att se på vilken nivå modellen är signifikant. Chi-square är uträknat utifrån Log-

Likelihood värdena, där skillnaden mellan värdena gånger -2 är lika med chi-square 

värdet. Kritiska värdet hittas i tabellen nedan och är på 0,1 % signifikans nivå och 30 

frihetsgrader är 59,703 vilket är mindre än Chi-square värdet som är framtaget för 

samtliga år. 30 frihetsgrader är högsta möjliga i som finns tillgängligt. Variablerna i 

modellen har alltså med 99,9 % sannolikhet påverkan på den självrapporterade lyckan. 

 

 

Tabell 4.2: T- kritiskt värde vid olika signifikansnivåer (Dougherty, 2011) 

Signifikansnivå: T-kritiskt värde vid 600 frihetsgrader 

0,1 % 3,291 

0,2 % 3,090 

1 % 2,576 

2 % 2,326 

5 % 1,960 

10 % 1,645 
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Tabell 4.2.1: Kritiska chi-square nivåer 

Signifikansnivå: X2 – Kritiskt värde vid 30 frihetsgrader 

0,1 % 59,703 

1 % 50,892 

5 % 43,773 

 

Källa: Dougherty, 2011 

 

För att undersöka hur stor påverkan faktorerna har på den självrapporterade lyckan 

använder vi oss av marginaleffekter. Marginaleffekterna visar hur stor effekt en 

förändring i de oberoende variablerna har på den självrapporterade lyckan. Det som kan 

utläsas från marginaleffekterna är dels att alla faktorer har en positiv påverkan på den 

självrapporterade lyckan, men även hur stor den påverkan är. Tabell 4.2.2 visar att den 

faktor som har störst inverkan på lyckan är boendeförhållande. Även hälsotillstånd och 

inkomst är faktorer som verkar ha en större inverkan på den självrapporterade lyckan, 

medan ålder och kön är faktorer som förvisso har betydelse men som inte är lika stor 

som de övriga faktorerna.  

 

I Tabell 4.2.2 visas marginalnyttan åren 2003, 2009 och 2011 för de olika faktorerna vid 

fyra olika nivåer av självrapporterad lycka. Tabellen visar för samtliga faktorer 2003 

och 2009 att sannolikheten att någon ska vara mycket lycklig ökar när faktorerna ökar. 

Vi kan även utläsa att sannolikheten att en individ inte är mycket lycklig minskar då 

marginaleffekten för de övriga svarsalternativen är negativa vid en förändring av 

faktorerna. Vi kan även notera att resultaten för år 2011 skiljer sig från de övriga där 

samtliga marginaleffekter är negativa. Anledningen till det är oklar. 
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Tabell 4.2.2: Marginaleffekter  

2003  

Variabel Y=0 Y=1 Y=2 Y=3 

Inkomst -.0002 -.0017 -.0047 .066 

Ålder -.001 -.0007 -.0020 .0029 

Hälsotillstånd -.0031 -.0239 -.665 .0934 

Boendetillstånd -.0041   -.0316 -.0659    .1016 

Kön -.0014   -.0107   -.0294    .0414 

2009  

Variabel Y=0 Y=1 Y=2 Y=3 

Inkomst -.0005   -.0042   -.0118    .0164 

Ålder -.0001   -.0007   -.0020    .0028 

Hälsotillstånd -.0025   -.0229   -.0647    .0901 

Boendetillstånd -.0040   -.0317   -.0680    .1037 

Kön -.0011   -.0096   -.0269    .0375 

2011  

Variabel Y=0 Y=1 Y=2 Y=3 

Inkomst -.0035 -.003 -.01584 -.01919 

Ålder -.0000 -.00054 -.00287 -.00348 

Hälsotillstånd -.01759 -.01759 -.09272 -.11237 

Boendetillstånd -.003 -.02505 -.09581 -.12386 

Kön -.00094 -.00798 -.04141 -.05033 
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KAPITEL 5 

SLUTSATS 

 

 

 

 

Syftet med den här studien var att undersöka om individer upplever sig lyckligare vid 

högre inkomstnivåer samt om ålder, kön, boendeförhållande och hälsotillstånd även 

spelar in på den upplevda lyckan. Studien har utförts genom en kvantitativ metod 

baserad på sekundärdata som insamlats genom en nationell enkät under tidsperioden 

1986-2011 av SOM- institutet vid Göteborgs universitet. 

 

Resultatet från de ordinala logit modeller som redovisats i kapitel 4 visar att inkomst har 

en positiv inverkan på den självrapporterade lyckan med säkerheten 90 % år 2003 

respektive 99,8 % år 2009 och 2011. I modellen ingick även variablerna ålder, 

hälsotillstånd, boendeförhållande och kön. Resultatet antyder att samtliga variabler har 

påverkan på den självupplevda lyckan. Om värdet på variablerna blir högre, ökar den 

självupplevda lyckan eftersom att koefficienterna är positiva. Det visades även att 

variablerna med hög signifikansnivå är trovärdiga.  

 

I kapitel 2.4 introducerades begreppet lyckans paradox som beskriver att ett land inte 

upplever högre lycka vid en tillväxt i BNP per capita. Resultatet vi fick fram från denna 

studie var lite svårtolkat då lyckokurvan grafiskt fluktuerade runt BNP per capita, utan 

något urskiljbart samband, med undantag för finanskrisen 2008 då båda kurvorna sjönk. 

Det som däremot går att tyda från resultatet är att då BNP per capita har ökat under 

tidsperioden 1996- 2011, har även genomsnittslyckan på individnivå ökat. Det visar 

med andra ord inte samma resultat som framkom i lyckans paradox. Det kan dels vara 

en effekt av att de 17 sydamerikanska länderna i Easterlins studie har en relativt stor 

klyfta mellan fattiga och rika, vilket kan innebära att är de med hög inkomst har blivit 

rikare, varav högre BNP per capita har ökat. Om så är fallet speglar inte BNP per capita 

en ökad inkomst för hela befolkningen då de med låg inkomst inte blivit rikare.   
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Förutom de ekonomometriska resultaten som visats genom ordinala logit modeller, kan 

vi även se en indikator till att inkomsten inte är den huvudsakliga faktorn till lycka i 

Sverige genom en plottad figur som visar sambandet mellan genomsnittlig lycka mellan 

åldrarna 15- 85. Figuren visar att genomsnittsindividen upplever den lägsta lyckan vid 

40-50 års ålder då de generellt har den högsta inkomsten sett över en livscykel 

(Easterlin, 2010). Det är då ett rimligt antagande att det även är andra faktorer utöver 

inkomsten som bestämmer den självrapporterade lyckan. Denna är jämförbar med Linds 

(2005) teori vilken visar att lyckan grafiskt kan beskrivas som u-formad.  

 

Som avslutning kan vi notera att vår studie tyder på att alla undersökta faktorer har en 

positiv effekt på självrapporterad lycka. Som vi skrev i inledningen är den ekonomiska 

och välfärdspolitiken viktig för att ett land ska fungera, där det främsta syftet är att 

skapa ett fungerande samhälle med en befolkning som mår bra. Därför anser vi att 

lyckoforskningen är viktig just för att politiker ska kunna föra en passande politik för att 

på så sätt kunna använda ett lands resurser på bästa sätt. Resultat från den här studien 

visar dels att det finns ett samband mellan högre inkomstnivåer och nivåer av upplevd 

lycka. Däremot tyder marginaleffekterna från den ordinala regressionen att det inte är 

inkomst som är den viktigaste faktorn för lycka. De faktorer som visade sig ha en högre 

inverkan på den självrapporterade lyckan är boendeförhållande, hälsotillstånd och kön. 

Faktorerna boendeförhållande och kön är självskrivet svårt att maximera genom 

politiska åtgärder, men hälsotillstånd kan vara en faktor som bör fokuseras på i syfte att 

få en lyckligare befolkning. Denna uppsats har däremot inte tagit hänsyn till kostnaden 

för att, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv öka dessa faktorer vilket kan vara 

intressant vidare forskning. 

 

Denna studie har visat att det till viss det att köpa lycka, men inte fullt ut, då det även 

finns faktorer som inte går att köpas för pengar som bidrar till en högre upplevd lycka.   
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BILAGOR 

 

Fördelning Inkomstgrupp och Lycka 

 

 Nöjd med livet på sin helhet Total 

Mycket 

Missnöjd 

Missnöjd Nöjd Mycket 

Nöjd 

Inkomst-

grupp 

0 47 252 1953 1207 3459 

1 119 420 2102 952 3593 

2 61 409 2659 1200 4329 

3 58 625 5507 3055 9245 

4 36 291 3950 2573 6850 

5 16 111 1826 1788 3741 

Total 337 2108 17997 10775 31217 

 

 

Fördelning Kvinna(dummy variabel) och Lycka 

 

Antal Nöjd med livet på sin helhet Total 

Mycket 

Missnöjd 

Missnöjd Nöjd Mycket 

Nöjd 

Kvinna(dummy) 0 168 1074 8578 4974 14794 

1 169 1034 9419 5801 16423 

Total 337 2108 17997 10775 31217 

Fördelning Boendeförhållande(Bor med någon, dummy variabel)) och Lycka  

 

 Nöjd med livet på sin helhet Total 

Mycket 

Missnöjd 

Missnöjd Nöjd Mycket 

Nöjd 

Bor med 

någon 

0 134 670 3587 1395 5786 

1 177 1287 13075 8558 23097 

Total 311 1957 16662 9953 28883 
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Fördelning Hälsotillstånd och Lycka  

 

 Nöjd med livet på sin helhet Total 

Mycket 

Missnöjd 

Missnöjd Nöjd Mycket 

Nöjd 

Hälso-

tillstånd 

0 68 50 58 25 201 

1 30 62 66 17 175 

2 55 155 258 60 528 

3 46 305 671 117 1139 

4 21 250 831 150 1252 

5 37 339 1984 480 2840 

6 13 203 1530 387 2133 

7 26 265 3288 1110 4689 

8 18 268 4998 2627 7911 

9 8 112 2719 2603 5442 

10 10 75 1320 3033 4438 

Total 332 2084 17723 10609 30748 
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Fördelning Ålder och Lycka  

 

Ålder 

 

Nöjd med livet på sin helhet Total 

Mycket 

Missnöjd 

Missnöjd Nöjd Mycket 

Nöjd 

 15 6 16 139 108 269 

16 10 28 184 158 380 

17 7 39 235 167 448 

18 5 47 241 144 437 

19 3 40 225 116 384 

20 5 34 209 118 366 

21 5 32 206 89 332 

22 9 26 203 84 322 

23 6 29 217 115 367 

24 6 30 177 124 337 

25 5 35 189 113 342 

26 6 25 201 127 359 

27 5 23 210 123 361 

28 0 38 205 138 381 

29 5 26 231 141 403 

30 1 28 212 153 394 

31 3 42 238 169 452 

32 5 34 236 150 425 

33 5 38 254 169 466 

34 5 31 275 166 477 

35 3 29 276 181 489 

36 4 36 249 182 471 

37 5 35 271 193 504 

38 3 39 281 187 510 

39 4 28 283 174 489 

40 6 39 312 171 528 

41 4 38 285 137 464 

42 9 45 296 164 514 

43 7 36 335 163 541 

44 8 39 360 144 551 
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45 6 34 309 145 494 

46 6 31 320 161 518 

47 5 51 318 151 525 

48 6 39 328 151 524 

49 6 44 332 157 539 

50 11 39 285 160 495 

51 9 36 320 169 534 

52 5 36 317 162 520 

53 11 52 319 174 556 

54 4 39 323 163 529 

55 10 35 368 167 580 

56 2 47 374 191 614 

57 7 46 395 176 624 

58 12 38 323 211 584 

59 7 45 353 226 631 

60 5 48 364 198 615 

61 5 33 360 215 613 

62 5 31 360 222 618 

63 4 23 334 242 603 

64 2 27 328 228 585 

65 3 21 311 230 565 

66 2 26 292 245 565 

67 1 27 252 226 506 

68 4 16 253 200 473 

69 1 20 248 190 459 

70 4 21 236 166 427 

71 1 17 216 171 405 

72 1 12 237 141 391 

73 3 19 207 115 344 

74 2 14 217 131 364 

75 2 11 195 128 336 

76 2 13 182 98 295 

77 4 20 172 98 294 

78 2 17 186 114 319 

79 1 8 150 85 244 
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80 8 11 121 91 231 

81 2 9 127 81 219 

82 0 14 112 75 201 

83 3 11 116 61 191 

84 4 11 116 44 175 

85 4 11 86 48 149 

Total 337 2108 17997 10775 31217 


