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Två	  typer	  av	  lycka	  

•  Livs;llfredsställelse	  	  
– En	  subjek;v	  värdering	  av	  livet	  i	  sin	  helhet	  
– Lyckans	  kogni;va	  komponent	  

•  Subjek;vt	  välbefinnande	  
– Övergripande	  hedonisk	  nivå	  
– Lyckans	  affek;va	  komponent	  	  



Tidigare	  forskning	  

•  Fokus	  på	  livs;llfredsställelse	  och	  global	  lycka	  
•  Studier	  avseende	  subjek;vt	  välbefinnande	  
(affekt)	  ovanliga	  

•  Visst	  trendbroH:	  	  
– Kahneman	  et	  al	  (2004)	  Day	  reconstruc;on	  method	  
– Killingsworth	  &	  Gilbert	  (2010)	  A	  Wandering	  Mind	  
is	  an	  unhappy	  mind	  



•  SOM	  2010:	  Hur	  nöjd	  är	  du	  på	  det	  hela	  taget	  
med	  det	  liv	  du	  lever?	  	  

•  Svarsalterna;v:	  Mycket	  nöjd,	  ganska	  nöjd,	  inte	  
särskild	  nöjd,	  inte	  alls	  nöjd.	  

•  ESS	  2008:	  



Cantril’s	  ladder	  



•  ”På	  det	  hela	  taget,	  hur	  lyckligt	  skulle	  du	  säga	  
aH	  du	  är?”	  	  

•  Mycket	  lycklig,	  ganska	  lycklig,	  inte	  särskilt	  
lycklig,	  inte	  alls	  lycklig.	  	  





Affektbalans	  (Net	  affect)	  



Globalt	  välbefinnande	  





Har	  livs;llfredsställelse	  högre	  reliabilitet	  
än	  subjek;vt	  välbefinnande?	  

•  (Krueger	  &	  Schkade,	  2008)	  	  
•  “In	  a	  sample	  of	  228	  women,	  the	  two-‐week	  
test-‐retest	  reliability	  for	  life	  sa;sfac;on	  was	  .
59	  and	  for	  an	  affect	  balance	  measure	  based	  on	  
the	  DRM	  was	  .64.”	  



Specifika	  problem	  vid	  
välbefinnandemätningar	  

•  Människor	  har	  svårt	  aH	  retrospek;vt	  
rapportera	  hur	  de	  känt	  sig	  	  

•  Ju	  längre	  ;dsram	  som	  människor	  förväntas	  
minnas	  desto	  lägre	  ;llförlitlighet	  i	  mätningen	  

•  Momentana	  måH	  (Experience	  sampling)	  är	  
”the	  golden	  standard”	  

•  Ju	  längre	  ;dsperiod	  (ex.	  månad)	  desto	  mer	  
sammanfaller	  måHet	  med	  livs;llfredsställelse	  



Globala	  måH	  eller	  affektbalans?	  

•  Affektbalans=posi;v	  affekt	  –	  nega;v	  affekt	  
•  Problem	  1:	  Vilka	  adjek;v	  ska	  ingå	  i	  måHet?	  

•  Problem	  2:	  Fångar	  affektbalans	  den	  
övergripande	  nivån	  av	  välbefinnande?	  

•  Fördel:	  aH	  mäta	  många	  specifika	  affekter	  kan	  
ge	  en	  rikare	  bild	  av	  människors	  
känsloupplevelser	  



Empiriska	  skillnader	  mellan	  
livs;llfredsställelse	  och	  välbefinnande?	  

•  Stor	  begreppsförvirring	  
•  Vanligt	  antagande	  aH	  de	  båda	  typerna	  av	  lycka	  
sammanfaller	  (Layard,	  NeHle)	  

•  UnderförståH	  antagande:	  Människor	  väger	  
bara	  in	  hur	  de	  mår	  när	  de	  bedömer	  livet	  

•  	  Studier	  av	  livs;llfredsställelse	  tolkas	  vanligen	  i	  
termer	  av	  välbefinnande	  



Hur	  starkt	  är	  sambandet	  mellan	  
livs;llfredsställelse	  och	  välbefinnande`?	  
•  Kahneman	  &	  Kreuger	  2006:	  Affektbalans	  
(DRM)	  och	  LS:	  0,4	  

•  	  Fors	  analys	  av	  ESS	  2006:	  Affektbalans	  (Senaste	  
veckan)	  och	  LS:	  0,43	  

•  Fors	  &	  Brülde	  SOM	  2010:	  Globalt	  
välbefinnande	  och	  LS:	  0,52	  



Empiriska	  skillnader?	  



Kahneman	  &	  Riis	  (2005)	  



Kahneman	  &	  Deaton	  (2010)	  



Arbetslöshet	  eH	  illustra;vt	  exempel	  

•  Skillnad	  i	  lycka	  mellan	  arbetslösa	  och	  
förvärvsarbetande:	  

•  SOM-‐undersökningen:	  LS:	  1,5	  enheter,	  VB:	  0,8	  
enheter	  (skala	  0-‐10)	  

•  ESS	  Västeuropa:	  LS:	  1,6	  enheter,	  AB:	  0,8	  
enheter	  (skala	  0-‐10)	  

•  Knabe	  et	  al	  (2010):	  DRM-‐studie,	  tyskland.	  LS:	  2	  
enheter,	  AB:	  ingen	  skillnad	  



Förklaring?	  	  

•  Människor	  tänker	  delvis	  på	  sin	  arbetssitua;on	  när	  de	  
bedömer	  siH	  liv	  

•  AH	  vara	  arbetslös	  är	  eH	  misslyckande	  
•  Om	  de	  arbetslösa	  sällan	  tänker	  siH	  liv	  i	  vardagen	  
kommer	  denna	  nega;va	  bedömning	  sällan	  påverka	  
deras	  välbefinnande	  

•  Knabe	  et	  al	  (2010):	  De	  arbetslösa	  ägnar	  sin	  ;d	  åt	  mer	  
njutningsfulla	  ak;viteter	  

•  Det	  totala	  välbefinnandet	  mellan	  grupperna	  jämnar	  
dock	  ut	  sig	  eqersom	  de	  arbetslösa	  njuter	  mindre	  på	  
helger	  och	  på	  kväller	  än	  de	  som	  förvärvsarbetar	  



•  Diskrepansen	  mellan	  livs;llfredsställelse	  och	  
välbefinnande	  är	  tydligare	  i	  de	  fall	  där	  måHen	  
på	  välbefinnande	  är	  momentana	  eller	  rör	  
gårdagen	  



Slutsatser	  från	  ESS	  och	  SOM-‐data	  

•  Socioekonomisk	  status	  är	  överlag	  starkare	  
relaterat	  ;ll	  livs;llfredsställelse	  än	  ;ll	  
välbefinnande	  
–  Inkomst,	  arbetslöshet,	  social	  klass,	  yrkesstatus	  	  

•  Sociala	  rela;oner	  verkar	  ha	  ungefär	  samma	  
betydelse	  för	  båda	  lyckotyperna	  

•  Svagt	  samband	  mellan	  utseende	  och	  LS	  i	  SOM-‐
data	  dock	  inget	  samband	  mellan	  utseende	  och	  VB	  

•  Indika;oner	  om	  aH	  Neuro;cism	  är	  något	  starkare	  
kopplat	  ;ll	  VB	  än	  ;ll	  LS	  

•  Psykisk	  hälsa	  starkare	  kopplat	  ;ll	  VB	  än	  ;ll	  LS	  



•  Specifika	  affekter	  relaterar	  ;ll	  socioekonomisk	  
status	  på	  olika	  säH:	  	  

•  Exempel:	  AH	  känna	  sig	  ”uHråkad”,	  ”ledsen”	  och	  
”deprimerad”	  är	  speciellt	  vanligt	  bland	  arbetslösa	  
och	  låginkomsHagare.	  ”Oro”,	  ”Spänd”	  och	  
”Stressad”	  är	  lika	  vanligt	  eller	  vanligare	  bland	  
individer	  som	  arbetar	  och	  har	  höga	  inkomster	  

•  EH	  summet	  index	  av	  affekt	  blir	  därför	  känsligt	  för	  
vilket	  urval	  av	  affekter	  som	  ingår	  

•  Kahneman	  et	  al	  (2010):	  Hög	  socioekonomisk	  
status	  är	  relaterad	  ;ll	  känslor	  av	  hög	  
ak;veringsgrad	  



Slutsatser	  

•  Skillnaden	  mellan	  livs;llfredsställelse	  och	  
subjek;vt	  välbefinnande	  bör	  uppmärksammas	  

•  Livs;llfredsställelse	  och	  subjek;vt	  
välbefinnande	  samt	  dess	  bestämningsfaktorer	  
bör	  studeras	  separat	  

•  Olika	  måH	  på	  välbefinnande	  generar	  sannolikt	  
olika	  resultat	  	  
– Globala	  vs.	  index	  av	  specifika	  affekter	  
– Momentana	  vs.	  Retrospek;va	  



•  Policyförslag	  som	  baseras	  på	  lyckoforskningen	  
bör	  specificeras	  u;från	  vilken	  typ	  av	  lycka	  som	  
man	  vill	  påverka	  
– Ex:	  Det	  finns	  starkare	  skäl	  aH	  fokusera	  på	  aH	  
minska	  arbetslösheten	  om	  vi	  utgår	  från	  
livs;llfredsställelse	  ;ll	  skillnad	  från	  välbefinnande	  



•  ”Lyckofrågan”	  bör	  undvikas	  eqersom	  den	  är	  
tvetydig	  

•  MåH	  på	  välbefinnande	  bör	  helst	  vara	  
momentana	  

•  Retrospek;va	  måH	  som	  rör	  gårdagen	  är	  eH	  
bra	  alterna;v	  ;ll	  momentana	  måH	  

•  Välbefinnande	  bör	  precis	  som	  
livs;llfredsställelse	  mätas	  globalt	  



Fram;da	  forskning?	  

•  Större	  fokus	  på	  subjek;vt	  välbefinnande	  
•  Globala	  måH	  på	  välbefinnande	  kan	  
implementeras	  i	  storskaliga	  enkäter	  

•  Fler	  undersökningar	  med	  momentana	  måH:	  
– För	  småskaliga	  studier:	  SMS-‐metoden	  


