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Måling af lykke ”eksploderer” 
!   Måling via survey af lykke og livstilfredshed er inden for de seneste par 

årtier nærmest eksploderet 

!   Regeringer fokuserer ligefrem på nationale lykkeindex på linje med 
bruttonationalprodukt 

!   Det første land var Bhutan i 1972. I dag er også lande som Frankrig og 
Storbritannien med på lykkeholdet: 

  David Cameron: 

Gauging people's wellbeing is one of the "central political issues of our time” 

“It's time we admitted that there's more to life than money, and it's time we 
focused not just on GDP but on GWB - general wellbeing." 



The view from in here 

“If we want to know how a person feels, we must begin by acknowledging the 
fact that there is one and only one observer stationed at the critical point of 
view. She may not always remember what she felt before, and she may not 
always be aware of what she is feeling right now. We may be puzzled by her 
reports, sceptical of her memory, and worried about her ability to use language 
as we do. But when all our hand wringing is over, we must admit that she is the 
only person who has even the slightest chance of describing ‘the view from in 
here’, which is why her claims serve as the gold standard against which all other 
measures are measured.” 
(Gilbert 2007, p 66) 



Begrebet ”subjective well-being” 
!   De fleste lykkeforskere opererer med to overordnede dimensioner for 

det, der ofte kaldes for ”subjective well-being” 

  En lidt ”tilbagelænet”, køligt evaluerende dimension, der ofte måles med 
tilfredshed med livet 

  En mere affektiv dimension, der ofte måles med lykke 



Operationalisering 
!   Den kognitivt evaluerende dimension: 

  Typisk formulering på engelsk:  
On the whole, are you very satisfied, fairly satisfied, not very satisfied or not at all 
satisfied with the life you lead? 

  Typisk formulering på dansk: 
I det store og hele, er du så meget tilfreds, nogenlunde tilfreds, ikke særlig tilfreds 
eller overhovedet ikke tilfreds med din tilværelse? 

!   Den affektive/emotionelle dimension: 

  Typisk formulering på engelsk: 
Taking all things together, would you say you are … med svarkategorierne Very 
happy, Quite happy, Not very happy, Not at all happy plus en ved ikke-kaegori 

  Typisk formulering på dansk: 
Alt taget i betragtning – vil De mene, at De er: meget lykkelig, Ret lykkelig, Ikke 
særlig lykkelig eller Slet ikke lykkelig? 



Alternative operationaliseringer 
!   Lykkedimensionen opfattes af nogle som bestående af forskellige typer af 

positive følelser, og i en operationalisering medtages også spørgsmål for 
negative følelser. 

!   Især tilfredshedsdimensionen ses nogle gange opdelt på forskellige sfærer, 
som f.eks. familielivet, arbejdslivet og fritidslivet – alt afhængig af 
problemstillingen selvfølgelig. 

!   Det langt mest udbredte er dog et enkelt spørgsmål til at indfange lykke 
og/eller et enkelt spørgsmål til at indfange tilfredshed med livet. 



Danskerne er superlykkelige? 
!   Danmark ligger næsten konstant i top. 

!   Dog gælder det mest tilfredshed med livet og i mindre grad lykke. 

!   Spørgsmålet er så, om man kan stole på målingerne af lykke og tilfredshed 
med livet. 

!   Specifikt er vi interesseret i sprogets eventuelle forvridende effekt. 

!   Dvs. skyldes nogle af de forskelle, som man ser mellem landende i lykke og 
livstilfredshed, rent semantiske aspekter? 

!   Konkret har vi en tese om, at der for en dansker ikke skal så meget til, 
førend han eller hun angiver  at være ”tilfreds” – dvs. at det danske ord 
”tilfreds” lægger en bias ind i forhold til tilsvarende ord på andre sprog. Til 
gengæld er det danske ord ”lykkelig” langt mere vanskeligt at tage i sin 
mund, f.eks. i forhold til et ord som ”happy”. 



Hvordan kan man undersøge dette? 
!   Naturlige eksperimenter: f.eks. sammenligning af surveyresultater mellem 

fransk-, tysk- og italiensktalende grupper i Svejts samt af sammenlignelige 
surveyresultater fra Frankrig, Tyskland og Italien (det dur ikke i 
Danmark!). 

!   Mere kvalitative undersøgelser: hvor man f.eks. mere direkte spørger 
intervievpersoner, evt. i forskellige lande, hvordan de opfatter forskellige 
ord og sætninger. 

!   Egentlige eksperimenter: hvor man f.eks. efter opdeling i 
eksperimentgrupper giver respondenterne forskellige 
spørgsmålsformuleringer. 

!   Det er ikke overvældende, hvad der findes af tidligere empiri, og 
resultaterne er ikke entydige. 



Surveyeksperimentet 
!   Vi valgte at lave et surveyeksperiment, hvor vi sendte ud til alle 

studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg 
Universitet. 

!   Efter en tilfældig (stratificeret) opdeling i otte grupper af studerende blev 
der sendt email ud med link til otte forskellige spørgeskemaer på nettet 
(hvor hver enkelt studerende selvfølgelig kun fik link til et enkelt skema). 

!   De otte spørgeskemaer var i grundtræk ens, men de fire var helt og 
aldeles formuleret på engelsk, mens de øvrige fire var på dansk, samtidig 
med at der blev brugt varierende formuleringer inden for de to sprog ved 
spørgsmål angående lykke og tilfredshed med livet. 



Eksempel på resultater fra spørgsmål om 
livstilfredshed 

Endnu et spørgsmål om tilfredshed med livet viser samme tendens, dog 
ikke signifikant. 



Eksempel på resultater fra 
lykkespørgsmål 

Endnu et spørgsmål om lykke viser samme tendens, endda endnu 
kraftigere. 



Konklusioner 
!   Hypotesen om, at ordet ”tilfreds” trækker som lidt af en magnet, blev støttet af resultaterne. 

!   Ved lykkespørgsmålene blev der ligefrem trukket kraftigt i den modsatte retning, hvilket 
sandsynligvis hænger sammen med, at det danske ord ”lykkelig” er meget stort at tage i sin 
mund, f.eks. i sammenligning med det engelske ord ”happy”. 

  Lykke: føle dyb glæde og stor tilfredshed (Den Danske Ordbog) 

  Happy: feeling or showing pleasure or contentment (Oxford Dictionary of English) 

!   Alt i alt stemmer disse fund fint sammen med, at Danmark ligger stort set konstant i top, 
hvad angår tilfredshed med livet, og knapt så stabilt i top mht. lykke. 

!   I European Social Survey ligger Danmark dog stabilt i top mht. lykke også, men det har 
muligvis også en sproglig forklaring. 

  I denne undersøgelse måles lykkefølelsen på en 0 til 10-skala, hvor polerne på dansk hedder 
”Særdeles lykkelig” og ”Særdeles ulykkelig” 

  På engelsk hedder den positive pol derimod ”Extremely happy”, og f.eks. svenskerne benytter 
ligeledes her termen ”extremt lycklig”. 

!   Sammenlignes der mellem lykke og livstilfredshed inden for hvert sprog i resultaterne, ses 
som ventet, at danskerne har langt lettere ved at erklære sig tilfredse end lykkelige (51 pct. 
meget tilfredse mod 28 pct. meget lykkelige). Ved de engelsksprogede grupper er der stort 
set ingen forskel (41 pct. mod 44 pct.) 


