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JOHAN NORBERG

Politiserad lyckoforskning
gör ingen glad

Med hänvisning till den alltmer uppmärksammade lyckoforskningen hävdas 
ofta att människan inte blir lyckligare av ökat ekonomiskt välstånd. Förutom 
att det inte fi nns empiriskt stöd för denna slutsats, tyder mycket på att fl era av 
de policyrekommendationer som lyckoforskarna lägger fram faktiskt skulle göra 
människor mindre lyckliga. Denna artikel pekar på ett alternativt synsätt: det 
kanske inte är pengar i sig som gör folk lyckligare, men processen som skapar till-
växt kan göra det. 

Det pågår en debatt om vantrivseln i det moderna västerlandet, där det häv-
das att människan inte blir lyckligare av välstånd, utan tvärtom överväldi-
gas och stressas av konkurrens, materialism och en valfrihet som blir oöver-
blickbar. Forskningen kring subjektivt upplevd lycka/välbefi nnande har en 
hel del att säga om detta och har börjat påverka den nationalekonomiska 
diskussionen. 

Flera nationalekonomer har också bidragit till debatten. Den brittiske 
ekonomen Richard Layard (2005) har populariserat ämnesområdet med 
sin bok Happiness: Lessons from a New Science  och Daniel Lind (2005) har 
argumenterat föargumenterat föargumenterat f r ett likartat perspektiv i Ekonomisk Debatt. Trots att forsk-
ningen befi nner sig i sin linda drar de långtgående slutsatser och kommer 
med direkta policyrekommendationer. 

De tar spjärn mot förn mot förn mot f reställningen att vi inte blir lyckligare av tillväxt. 
Ökad rikedom i rika länder sedan 1950-talet har inte åtfötfötf ljts av högre rap-
porterad lycka, enligt intervjuundersökningar. Den vanligaste fökningar. Den vanligaste fökningar. Den vanligaste f rklaring 
som ges är att den lycka vi får att den lycka vi får att den lycka vi f r av välstånd är relativ. Människor tänker inte 
på välstånd i absoluta termer, utan jämfömfömf r sig med hur andra har det. De 
rika i ett samhälle är lyckligare än de fattiga, fön de fattiga, fön de fattiga, f r de ser att de har inkomster 
och möjligheter som inte är självklara. Men när alla blir rikare gör det inte 
att individens inkomst i relation till andras inkomster ökar. Man vänjer sig 
snabbt vid den nya vsnabbt vid den nya välståndsnivån, och fn, och fån, och fån, och f r inte ut någon extra lycka av det.gon extra lycka av det.

Enligt detta perspektiv är lyckan som vi får av välstånd ett nollsumme-
spel. Tillväxt gör bara att vi kommer upp på en högre inkomstnivå, där de 
rika inte är gladare än de rika var fön de rika var fön de rika var f rr, och där de fattiga inte är mer nöjda än 
de fattiga var föde fattiga var föde fattiga var f rr. Alla blir rikare, men ingen blir gladare, förr. Alla blir rikare, men ingen blir gladare, förr. Alla blir rikare, men ingen blir gladare, f r alla kan inte 
vara rikare än alla andra.

En av slutsatserna är att någons stora ambitioner och hårda arbete orsa-
kar andra skada. Om någon fågon fågon f r det bättre i världen utan att någon annan 
fåfåf r det sämre ekonomiskt menar Layard att andra ändå fåfåf r det sämre – 
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mentalt. Hårt arbete och höjda inkomster kan möjligen göra den enskilde 
lyckligare, men det skapar negativa externa effekter eftersom andra blir 
avundsjuka och stressade av att halka efter. De ser sig därförförf r tvungna att 
arbeta mer föarbeta mer föarbeta mer f r att komma tillbaka till den gamla relativpositionen. Det 
blir ett hedonismens ekorrhjul, där vi arbetar allt hårdare, utan att få rdare, utan att få rdare, utan att f något 
större välbefi nnande. 

För Layard och Lind heter lösningen skatter. Att höga marginalskatter 
avskräcker extra arbetsinsatser brukar användas som argument emot dem, 
men blir i detta perspektiv själva poängen. Skatter minskar rörlighet och 
omstrukturering, som bara leder till tillväxt som vi inte blir lyckligare av, 
men skapar samtidigt osäkerhet och bristande tillit, vilket vi blir olyckliga 
av. Då kan vi få kan vi få kan vi f resurser till offentliga satsningar och samtidigt få resurser till offentliga satsningar och samtidigt få resurser till offentliga satsningar och samtidigt f mer tid 
över till det som verkligen gör oss lyckliga – familj, vänner och det goda 
livet. 

Kritiken mot lyckoforskningen har främst handlat om ämnesområdet 
som sådant, och problemen med självrapporterad lycka och tillfredsstäl-
lelse. Det är svårt att veta vad vi egentligen fårt att veta vad vi egentligen fårt att veta vad vi egentligen f r svar på och hur det ska vägas 
mot andra uttryck fömot andra uttryck fömot andra uttryck f r vilja – t ex faktiskt agerande i marknadsekonomiska 
och politiska valsituationer. I den här artikeln kommer jag att ignorera de 
problemen och ta ämnets relevans fömnets relevans fömnets relevans f r given. I del 1 och 2 kommer jag i stäl-
let att kritiskt granska och ifrågasätta de premisser som slutsatserna bygger 
på. Närmare bestämt dessa: 

 a) Lyckan ökar inte när samhället blir rikare. 
 b) Om lyckan inte ökar med tillväxten betyder det att vi kan minska till-

växten utan att minska lyckan.1

I del 3 kommer jag slutligen att presentera ett alternativt sätt att tolka de 
data som lyckoforskningen har givit oss. 

1. Tänk om vi faktiskt blir lyckligare
I en banbrytande uppsats från 1974 observerade ekonomhistorikern och 
demografen Richard Easterlin att sambandet mellan ett lands välstånd och 
dess lycka var ”osäkert”. Den uppfattningen stod sig knappast när man räk-
nade på hans egna siffror och exempel, men den tes som överlevde var att 
tillväxt i fattiga länder kunde öka lyckan, men att ett redan välbärgat sam-
hälle inte får mer lycka av mer välstånd. Exempelvis har japanernas inkom-
ster sedan 1950 tiodubblats, men de tycks ändå inte ha blivit lyckligare 
(Easterlin 1974 och 2001, Veenhoven 1991, s 3–4). Layard, Lind och många 
andra bygger på snarlika resonemang.

Men tesen tycks vara känslig fönslig fönslig f r de länder man väljer att titta på. När 

1 Layard skulle medge att en enskild individ blir olycklig över att halka efter ekonomiskt, men 
bara därför att hon jämför sig med andra som får det bättre. Minskad tillväxt i hela ekonomin 
skulle därför inte minska lyckan.    
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England, Nederländerna, Frankrike och Tyskland efter det andra världskri-
get återuppbyggdes och fi ck hög tillväxt ökade också lyckan snabbt. Mellan 
1948 och 1975 halverades andelen som uppgav sig vara olyckliga (Veenho-
ven 1984, s 171).

Även dÄven dÄ ärefter pekar trenden uppåt. Sedan 1973 har EU-länderna regel-
bundet besvarat frågan om hur tillfredsställda de är med sina liv, och tren-
den är uppåtgående. Om man tar genomsnittet föende. Om man tar genomsnittet föende. Om man tar genomsnittet f r de fem för de fem för de fem f rsta och de fem 
senaste undersökningarna har svaren ökat med 0,3 på en tiogradig skala 
föföf r de nio för de nio för de nio f rsta medlemsländerna. Det tycks vara minst lika mycket fönderna. Det tycks vara minst lika mycket fönderna. Det tycks vara minst lika mycket f r de 
senare, även om vi inte har lika bra serier där. I USA har genomsnittet för. I USA har genomsnittet för. I USA har genomsnittet f r 
svaren på samma fråga under denna tid ökat med ca 0,4 (Veenhoven 2006).
Det kan låta lite, men eftersom lyckonivåer brukar vara föer brukar vara föer brukar vara f rhållandevis sta-
bila och dessa länder redan tillhör världens mest tillfredsställda så antyder 
det i alla fall att det är för för f rhastat att slå fast att det inte fi nns något samband 
alls mellan tillväxt och lycka. 

Märkligt nog medger Layard (2005, s 247) själv detta i bokens allra fölv detta i bokens allra fölv detta i bokens allra f r-
sta fotnot, där han skriver att europeiska undersökningar visar att ”lyckan 
föföf ljer en vagt uppåtgående trend”. Men detta faktum, som underminerar 
hans resonemang, låtsas han inte om i resten av boken, tvärtom skriver han 
på annan plats att sambanden gäller ”föller ”föller ”f r de fl esta i västländer” (Layard 
2005, s 29), utan att belägga det. 

I stället ägnar han mest uppmärksamhet åt USA, som han menar har 
föföf ljt det japanska mönstret med stagnerande välbefi nnande. Att det rikaste 
och mest dynamiska samhället inte blir lyckligare kan tolkas som ett bevis 
föföf r att tillväxt inte ger lycka. Han visar det med ett populärt diagram som 
Lind också använder en variant av, som baseras på en serie undersökningar 
som ursprungligen gjordes av American Institute of Public Opinion och 
National Opinion Research Center, studier som även Easterlin använde. 
Diagrammet visar att de amerikanska inkomsterna har tredubblats sedan 
slutet av 1940-talet, medan andelen som uppger sig vara ”very happy” kon-
stant har legat kring 25-30 procent (Layard 2005, s 30). 

Men det är något som är konstigt. Efter relativt små föföf rändringar på 
årsbasis under undersökningens hela historia, nästan föstan föstan f rdubblades andelen 
som uppgav att de inte är särskilt lyckliga 1971 och andelen som var mycket 
lycklig minskade med en tredjedel. En så stor föstor föstor f rändring på ett år betyder 
antingen att en landsomfattande mental depression har inträffat, eller att 
det är något konstigt med undersökningen. Det senare är fallet. 

Varken Layard eller Lind redovisar det, men 1971 föVarken Layard eller Lind redovisar det, men 1971 föVarken Layard eller Lind redovisar det, men 1971 f rändrades plötsligt 
frågeställningen i undersökningen. Tidigare fi ck den svarande ange om hon 
var ”very happy”, ”fairly happy” eller ”not happy”, men efter 1971 fi ck hon 
i stället uppge om hon var ”very happy”, ”prettyllet uppge om hon var ”very happy”, ”prettyllet uppge om hon var ”very happy”, ”  happy” eller ”not too happy” 
(min kursivering). Den stora fö(min kursivering). Den stora fö(min kursivering). Den stora f rändringen i svaren tycks inte bero på ökad 
olycka, utan på att många tyckte att de nya svarsalternativen passade bättre 
in på deras sinnestillstånd. Fler ansåg uppenbarligen att ”pretty happy” 
beskrev deras situation bättre än ”fairly happy”, och det är inte konstigt 



n
r 1

  2
0

0
6
 å

rg
å
n
g
 3

4

47 politiserad lyckoforskning gör ingen glad

att fl er tycker att de är ”not too happy” än ”not happy”, vilket är ett mer 
extremt tillstånd. (Undersökningarna fi nns samlade i Veenhoven 2006.)

Det intressanta är att lyckosnittet ökade både föde föde f re och efter före och efter före och efter f rändring-
en av svarsalternativen; med nästan 3 procent 1947-1970 och med mer än 
6 procent mellan 1971–2004. Tesen om att tillväxten i USA inte har ökat 
befolkningens lycka bygger alltså på ett enda år, som råkar vara ett år då 
svarsalternativen ändrades. Det är en väldigt bräcklig grund att stå på när 
man likt Layard föman likt Layard föman likt Layard f reslår en omstöpning av samhället. 

Den holländske lyckoforskaren Ruut Veenhoven, som Lind rättvist refe-
rerar till som ”kanske den mest framträdande forskaren” inom detta fädande forskaren” inom detta fädande forskaren” inom detta f lt, 
menar att denna statistik sammantaget visar att det fi nns ett starkt samband 
mellan tillväxt och ökad lycka. Man anpassar sig till nya inkomster, men inte 
så mycket att det suddar ut den glädje och tillfredsställelse vi fållelse vi fållelse vi f r av dem:

Contrary to strict models of relative utility, happiness is not a zero-sum 
game. Instead, increasing the income of all does increase the happiness of does increase the happiness of does
all, but adaptation reduces the rate of increase to about half of its peak. 
(Hagerty och Veenhoven 2003, s 13).

Lika lite som ekonomi är lycka alltså ett nollsummespel. Även vid vår lev-
nadsstandard ger mer tillväxt mer lycka. Japan, då? Veenhoven fortsätter: 
”Japan är undantaget snarare än regeln” (Hagerty och Veenhoven 2003, 
s 14).

2. Till tillväxtens försvar
Den lycka och tillfredsställelse med livet som människor uppger tycks alltså 
öka något även i rika länder. Men den ökar inte lika snabbt som välstån-
det. Från internationella studier vet vi att låginkomstländer som blir rikare 
uppger snabbt ökande lyckonivåer. Lyckan tar stora kliv när ett land tar sig 
från Perus till Chiles nivå, eller från Turkiets till Greklands välstånd. Men 
därefter ger ökat välstånd inte lika mycket utdelning i form av ökad lycka. 
Om vi fördubblar vår BNP i dag blir vi inte lika mycket gladare som när vi 
gjorde det för hundra år sedan. Detta är kornet av sanning i de populära 
tolkningarna av lyckoforskningen, men det kan förklaras med avtagande 
marginalnytta snarare än med att vår lycka skulle vara beroende av att andra 
har det sämre.

Den populära tolkningen är att vi nu tryggt kan ignorera tillväxten och 
beskatta bort föbeskatta bort föbeskatta bort f rändringstrycket i ekonomin. Det föndringstrycket i ekonomin. Det föndringstrycket i ekonomin. Det f ljer emellertid inte ens 
om lyckan verkligen hade slutat öka. Att vi inte blir så mycket mer lyckliga 
efter att vi har blivit rikare är inte detsamma som att vi inte blir lyckliga av 
processen som gör oss rikare. Ett enkelt sätt att fött att fött att f rklara skillnaden är att 
föföf reställa sig att du är på gott humör därförförf r att du har en rad trevliga mid-
dagar och fester med dina bästa vänner de närmaste månaderna. Föreställ 
dig också att Layard ställer en rad frågor till dig nu när du är för för f rväntansfylld 
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och ställer samma frågor till dig efter att tillställningarna är över. Han skulle 
föföf rmodligen komma fram till att du inte är lyckligare efteråt. Följaktligen 
skulle han rekommendera dig att sluta ägna tid åt sociala evenemang, föt sociala evenemang, föt sociala evenemang, f r de 
ökar ändå inte din lycka. 

Alla inser att det skulle vara en absurd tolkning. Du hade nämligen inte 
varit så lycklig från början om du inte hade middagarna och festerna att 
se fram emot. Glädjen över de framtida föver de framtida föver de framtida f rbättringarna upplever du redan 
innan de äger rum. Med andra ord är Layards perspektiv alldeles för Layards perspektiv alldeles för Layards perspektiv alldeles f r sta-
tiskt, och fåtiskt, och fåtiskt, och f ngar inte hur mycket hoppet om en bättre morgondag och tron 
på framtiden påverkar vår lycka. Och denna beror bl a på vår tro på framtida 
tillväxt. 

En sådan tolkning skulle kunna födan tolkning skulle kunna födan tolkning skulle kunna f rklara varförklara varförklara varf r ökningen i lycka har sak-
tat ned i de fl esta industriländer efter att ha ökat snabbt fram till 1950-talet. 
Det var nämligen då framsteget efter en epok av krig och depressioner blev 
en naturlig del av människans liv, och man tydligt kunde se fönniskans liv, och man tydligt kunde se fönniskans liv, och man tydligt kunde se f rbättring-
arna i sin egen livstid. Förbättringar som sedan dess i stort sett har fortsatt. 
Det faktum att fortsatt tillväxt när vi är relativt rika inte ökar lyckan lika 
mycket gör i så fall inte denna poänglös. Det är tvärtom de kontinuerliga 
framstegen som gör att lyckan fortsätter att vara så stor som den är i de rika 
länderna. Det är vad som gör att vi har något att se fram emot. Även Layard Även Layard Ä
(2005, s 235) medger att ”we in the West are probably happier than any 
previous society”.

Det fi nns en stark korrelation mellan lycka och tro på en bättre framtid. 
Av EU-kommissionens Eurobarometer föAv EU-kommissionens Eurobarometer föAv EU-kommissionens Eurobarometer f rstår man t ex att den som letar 
efter lyckliga européer bör fråga dem som tycker att de har det bättre i dag än 
föföf r fem år sedan, eller ännu hellre de som tror att de kommer att ha det bättre 
om fem år än i dag (European Commission, 2000, kap 1). En annan, aktuell 
studie jämfömfömf r EU med USA. 65 procent av amerikanerna tror att deras situa-
tion kommer att fötion kommer att fötion kommer att f rbättras, jämfömfömf rt med bara 44 procent av européerna. 
Samtidigt är 58 procent av amerikanerna mycket tillfredsställda med sina 
liv, jämfömfömf rt med bara 31 procent av européerna (Harris 2005). 

Detta samband mellan möjligheter/hopp och lycka kan också föföf rklara 
statistiken om fattigare länder. I u-länder med korruption, brist på utbild-
ning, infrastruktur och demokratiska och marknadsekonomiska möjlig-
heter fi nns få heter fi nns få heter fi nns f möjligheter att påverka sitt eget liv. Då fi nns föfi nns föfi nns f ga tro på att 
man ska kunna skapa en bättre morgondag, och då frodas hopplösheten och 
olyckan.   

Mest föMest föMest f rödande födande födande f r lyckan var det system där individer hade minst möj-
ligheter att styra sitt liv, kommunismen. Ronald Ingleharts World Values 
Survey-projekt hann göra två studier av befolkningar som levde under 
kommunistiska diktaturer, Ungern samt en representativ region i Sovjet-
unionen (Tambov Oblast). Lagstadgade välfälfälf rdsrättigheter och bristen 
på ekonomisk rörlighet skapade inte tillfredsställelse. Tvärtom. De båda 
befolkningarna var i början av 1980-talet betydligt olyckligare än i länder på 
motsvarande välståndsnivå, och låg efter alla industrialiserade samhällen. 
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De sovjetiska siffrorna var sämre än de i t ex Turkiet, Indien och Bangladesh 
(Inglehart och Klingemann 2000).

Den gemensamma nämnaren mellan de fl esta låginkomstländer och 
kommunistiska stater är att för att för att f rmågan att påverka sitt eget liv är minimal. 
Tron att ens egna handlingar kan påverka tillvaron och att morgondagen 
kommer att bli bättre uteblir. Motsatsen inträffar när ett fattigt land plöts-
ligt växlar in på ett högre tillväxtspår och stigande inkomster, när arbetstill-
fäfäf llen, tjänster och varor blir överkomliga. Man ser att man kan påverka sitt 
eget liv till det bättre, och kan med stor säkerhet säga att ens barn kommer 
att få att få att f en bättre tillvaro än man själv har. Då växer framstegstron. 

Att vi inte blir så mycket gladare efter att vi har fåmycket gladare efter att vi har fåmycket gladare efter att vi har f tt mer välstånd innebär 
inte att vi skulle kunna bevara vår lycka med mindre välstånd. Om vi mins-
kade eller avbröt tillväxten nu skulle vi föxten nu skulle vi föxten nu skulle vi f rlora övertygelsen om en bättre 
morgondag, och fömorgondag, och fömorgondag, och f rmodligen bli mindre tillfredsställda. 

Om det är något som lyckostudierna entydigt visar är det att vi uppger 
mindre välbefi nnande i lågkonjunktur och mer i högkonjunktur. Lyckoni-
våerna i USA ökade med en tiondel mellan lågkonjunkturens 1990 och IT-
boomens 2000. Ett motsatt exempel är hur de argentinska lyckonivåerna 
föföf ljde ekonomin i raset – minus 16 procent mellan 1999 och 2002 (Veen-
hoven 2006). I de östeuropeiska länderna rapporterades sjunkande välbe-
fi nnande under det tidiga 1990-talets djupa kris, föfi nnande under det tidiga 1990-talets djupa kris, föfi nnande under det tidiga 1990-talets djupa kris, f r att sedan börja stiga i 
takt med ekonomin (Sanfey och Teksoz 2005). Även om vi inte skulle bli  Även om vi inte skulle bli  Ä
lyckligare av att bli rikare, är det troligt att vi skulle bli olyckligare av att bli 
fattigare.

Det är inte ens troligt att minskad tillväxt skulle minska jakten på status 
och position. Uppenbarligen jämfömfömf r vi oss i två dimensioner – med hur vi 
själva hade det i går och med hur andra har det i dag. Som Harvardekonomen 
Benjamin Friedman (2005) har konstaterat talar mycket föBenjamin Friedman (2005) har konstaterat talar mycket föBenjamin Friedman (2005) har konstaterat talar mycket f r att det fi nns en 
trade-off mellan dem. Vi letar alltid efter jämfömfömf relsepunkter, och om vi inte 
ser att vi har det bättre än fön fön f rr (tack vare tillväxt) kommer vi att rikta allt 
mer intresse mot jämfömfömf relsen med andra, och då föföf rstärker vi avundsjukan 
och statusjakten snarare än minskar den. Det är mycket möjligt att välstånd 
har givit oss mer postmaterialistiska värderingar – vilket förklarar tillväx-
tens avtagande marginalnytta – som skulle ersättas med en aggressiv kamp 
om resurser om samhället inte blev rikare. I sitt verk The Moral Consequences 
of Growth belägger Friedman hur perioder av hög ekonomisk tillväxt i USA 
och Europa har öppnat föppnat föppnat f r ökad tolerans och jämlikhet, medan tider av låg 
tillväxt har skapat intolerans och xenofobi, eftersom utebliven tillväxt inne-
bär att vissa bara kan få r att vissa bara kan få r att vissa bara kan f det bättre genom att andra fåttre genom att andra fåttre genom att andra f r det sämre.

En tänkbar invändning är att det är en meningslös eller ovärdig mänsk-
lig drivkraft att ständigt eftersträva mer, inte fäva mer, inte fä öva mer, inte föva mer, inte f r välståndet i sig, utan bara 
föföf r den positiva känslan att vi fånslan att vi fånslan att vi f r det bättre. Men det föttre. Men det föttre. Men det f rutsätter att man 
argumenterar föargumenterar föargumenterar f r att denna aspekt av den mänskliga naturen är ovärdig och 
meningslös och att mänskligheten bör genomgå en föen föen f rändring, som gör att 
vi eftersträvar lyckan pävar lyckan pä å andra sätt. Det är fritt fram att argumentera så, men 
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den som gör det måste då i logikens namn lämna anspråken på att ha visat att 
människan faktiskt inte blir lycklig av tillväxt. Och det är de anspråken som 
gav den politiserade lyckoforskningen dess stora legitimitet och lockelse.

3. Ett alternativt synsätt
Båda de premisser som de populära tolkningarna av lyckoforskningen för-
utsätter är alltså bristfälliga. Lyckan har inte slutat att öka i de rika länderna, 
och även om den skulle ha gjort det så kan tillväxten ändå ha bidragit till att 
vi är så lyckliga som vi är. 

I ljuset av detta bör vi återigen titta på de rekommendationer som Ric-
hard Layard och andra presenterar på grundval av sina teorier. Om tillväxt 
befordrar välbefi nnande fölbefi nnande fölbefi nnande f r de fl esta i ett samhälle faller naturligtvis argu-
mentet att det är bra med höga marginalskatter som begränsar tillväxten. 
Om det inte fi nns något väldigt lyckounderskott i västvärlden som måste 
föföf rklaras så kanske mycket av kritiken av det moderna, liberala samhället 
också är felaktig?

Layards genomgång av olika moderna och tillväxtrelaterade fenomen 
som drar ned vår lycka (rörlighet geografi skt och på arbetsmarknaden) lider 
av bristen att sambanden är indirekta. Han pekar t ex på att mycket arbete 
leder till att familjelivet sätts på undantag, och att omfl yttningar leder till 
minskad tillit och ökad brottslighet. Med andra ord kan han inte visa att 
arbete och rörlighet i sig leder till minskad lycka, bara att de ökar riskerna fökar riskerna fökar riskerna f r 
andra saker som brukar leda till minskad lycka. Men det är ett högst indirekt 
samband, som bortser från att det fi nns andra positiva konsekvenser av att 
arbeta så mycket som vi vill och att fl ytta till en plats vi fömycket som vi vill och att fl ytta till en plats vi fömycket som vi vill och att fl ytta till en plats vi f redrar, som kanske 
kompenserar fökompenserar fökompenserar f r dessa ökade risker. Tvärtom tycks de som arbetar mest och 
har den mest aktiva livsstilen uppge högst välbefi nnande. Tills Layard pre-
senterar direkta samband är hans förmanande ord som att säga att vi inte bör 
laga tänderna, eftersom det gör ont, och smärta är ju något negativt.

Om individualism och valfrihet är skadligt, hur kommer det sig då att 
det är i individualistiska samhällen i Nordamerika, Nordeuropa och Austral-
asien som människor säger sig vara mest tillfredsställda med livet? Om rör-
lighet och omstrukturering är så farligt, hur kommer det sig att mer rörliga 
och fl exibla länder som USA, Kanada och Australien tillhör världens lyck-
ligaste, medan de mindre fl exibla Medelhavsländerna är olyckligast bland 
de rika länderna? Det kan vara värt att skissa på en tolkning som passar 
forskningens resultat bättre.  

En föEn föEn f rklaring är att det liberala och marknadsorienterade samhället ger 
människor större frihet att välja fritt och då är det troligare att vi kommer att 
välja att leva, arbeta och umgås på sätt som passar oss. Om vi vänjer oss vid 
att tänka och välja själva ökar också chansen att vi träffar allt bättre val och 
fi nner en identitet som vi trivs med. I traditionella och antiliberala samhäl-
len är det tvärtom individen som ska anpassas efter förtom individen som ska anpassas efter förtom individen som ska anpassas efter f rutbestämda roller 
och krav, och det är svårare att anpassa dem när smak och vilja för smak och vilja för smak och vilja f rändras. 
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Naturligtvis passar inte alla inslag i det moderna samhället alla männis-
kor, men frihet innebär också friheten att välja bort. Om du inte tror att du 
blir lyckligare av att prioritera materiellt välstånd framfönd framfönd framf r allt annat så kan 
du låta bli. En amerikansk undersökning visade 1995 att 48 procent av de 
vuxna under de senaste fem åren antingen hade minskat sin arbetstid, tackat 
nej till en befordran, minskat sina materiella fönej till en befordran, minskat sina materiella fönej till en befordran, minskat sina materiella f rväntningar eller fl yttat till 
ett lugnare grannskap (Fogel 2004, s 72). Fast-food eller slow-food, no logo 
eller pro logo? I ett liberalt samhälle är det individen själv som väljer. 

Detta strider mot ofta använda argument om att människan inte är gjord 
föföf r denna enorma mängd valmöjligheter i varje situation och föjligheter i varje situation och föjligheter i varje situation och f r varje pro-
dukt vi ska handla. Det sägs att kravet att ständigt analysera och välja växer 
oss över huvudet och skapar stress och obehag (t ex Schwartz 2005). Visst 
kan det kännas så ibland, och om vi verkligen behövde välja i varje vaket 
ögonblick skulle det överväldiga oss mentalt. Men just därförförf r utvecklar vi 
också medvetet eller omedvetet effektiva strategier fömedvetet eller omedvetet effektiva strategier fömedvetet eller omedvetet effektiva strategier f r att hantera den väl-
diga mängden valmöjligheter. När jag ska handla schampo går jag inte ige-
nom de 346 olika sorterna på marknaden och jämfömfömf r pris och funktion. När 
jag behöver ett nytt plockar jag nästan automatiskt ned ett schampo som jag 
är rätt nöjd med från butikshyllan. Det är för för f rst om jag blir missnöjd med det 
av något skäl som jag börjar testa mig fram förjar testa mig fram förjar testa mig fram f r att hitta ett bättre, eller om 
det kommer något nytt, spännande alternativ på marknaden. 

Teoretiker kan få Teoretiker kan få Teoretiker kan f mänskliga val att låta obegripligt svåra på papperet. I 
verkligheten är vi väldigt bra på det, och födet, och födet, och f retag har ett intresse av att hjälpa 
oss genom att informera och presentera så att vi lättare kan navigera genom 
utbudet. Naturligtvis är det otroligt knepigt att välja mellan mängder av 
triviala alternativ som vi inte har ordentlig information om. Men just därförförf r 
struntar vi i att välja i de fallen. Välja i de fallen. Välja i de fallen. V rdet av valfriheten är inte att vi hela tiden 
måste göra välövervägda beslut, utan att vi kan välja ut något som passar oss 
(t ex ett schampo föex ett schampo föex ett schampo f r att det är billigt, väldoftande, mot mjäll eller föll eller föll eller f r fett 
hår), och sedan håller oss till det. Sedan gör vi mer specialiserade val inom 
de områden som är särskilt viktiga förskilt viktiga förskilt viktiga f r oss. En person tycker att det är spän-
nande med öl, och testar ständigt olika, exotiska alternativ, men är nöjd med 
en skjorta om den är blå och passar sådär. Någon annan skulle utan att tänka 
på det beställa en stor stark, men ägnar i stället timmar till att pröva olika 
skjortmodeller.

Det är möjligt att den mänskliga naturen faktiskt är ganska väl lämpad 
att hantera valfrihet och alternativ. På samma vis som evolutionen har givit 
oss en kropp som mår bra av fysisk motion, tycks den ha givit oss en själ som 
mår bra av intellektuell motion. Det skulle inte vara så konstigt eftersom 
människan utvecklades som jägare/samlare, som ständigt tvingades fatta 
beslut i en komplex och föbeslut i en komplex och föbeslut i en komplex och f ränderlig miljö. Studier visar att enformigt arbete 
inte bara är tråkigt, utan också kan vara en hälsofara. En del butiker som har 
föföf rsökt avskaffa extrapriserna fökt avskaffa extrapriserna fökt avskaffa extrapriserna f r att i stället ha ett enhetligt, lägre pris, har 
upptäckt att omsättningen sjunker. I en viss utsträckning vill vi söka och 
jaga efter möjligheter i butiken, och blir uttråkade av enhetlighet. Våkade av enhetlighet. Våkade av enhetlighet. V ra sam-
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lande fölande fölande f rfärfärf der kunde röra sig över väldiga områden under en dag, på ständig 
utkik efter ett 80-tal olika grödor och ett dussintal små djur och insekter, 
samtidigt som de tog hand om sina barn och såg upp fög upp fög upp f r faror. Kan man 
tänka sig någon bättre miljö föföf r att utveckla en mänsklig natur som trivs 
med mångfald och valfrihet? (Hine 2003, kap 2 och s 105f)

Denna tolkning anknyter till psykologen Mihaly Csikszentmihalyis 
överraskande upptäckt (1996, kap 7) att människor som vid slumpmässiga 
tillfätillfätillf llen under dagarna fi ck uppge hur de mådde var som lyckligast på job-
bet, inte i familjen med de nära och kära. Det visade sig bero på att den verk-
liga glädjen uppstod i kreativa ögonblick, när människor var absorberade av 
en aktivitet och kände att den var utmanande och ändå hanterbar. Det är då 
vi kämpar och anstränger oss, och sedan tittar upp och undrar vart timmar-
na egentligen tog vägen. Om det man gör är för för f r enkelt blir man uttråkad, 
och om det är för för f r svårt blir man orolig och frustrerad. Om jag blir ombedd 
att skriva en artikel om ett ämne som jag inte riktigt behärskar blir jag orolig 
och stressad, och om jag skriver om något väldigt enkelt blir jag uttråkad. 
Det är när jag hittar den rätta balansen och skriver om något komplext, men 
som jag ändå behärskar, som det uppstår en känsla av lycka och kreativitet 
som Csikszentmihalyi kallar fl ow.

Arbetslivet ger oss många tillfänga tillfänga tillf llen till fl ow, eftersom det ofta ger oss ett 
system av utmaningar, incitament och feedback, som ger oss en känsla av 
att vi styr utfallet, att våra handlingar har en mening. Det kan jämfömfömf ras med 
en fritid som ofta bara tillbringas i passivitet framföen fritid som ofta bara tillbringas i passivitet framföen fritid som ofta bara tillbringas i passivitet framf r TVn. Detta är enligt 
Csikszentmihalyi anledningen till att människor ofta gör fritiden mer kom-
plicerad genom att läsa böcker, spela spel eller laga nya maträtter. Se bara 
hur barn uppfi nner regler föhur barn uppfi nner regler föhur barn uppfi nner regler f r sina lekar. Det gör lekarna mer komplexa och 
därmed också roligare.

Det är för för f rståeligt att känslan av kontroll över komplexa skeenden och 
föföf rmåga att hantera utmaningar ger välbefi nnande eftersom det måste ha 
befordrat mänsklighetens överlevnad. Människans behov av ansvar och 
utmaningar föutmaningar föutmaningar f rklarar varförklarar varförklarar varf r lottovinnare inte verkar vara lyckligare än 
andra människor, vilket är obegripligt om man tror att pengar i sig skapar 
lycka (Brickman m fl  1978). Om man inte genom egna insatser har uppnått 
ett resultat så är det inte lika tillfredsställande, medan mindre resultat som 
föföf ljer av utmaningar kan vara fantastiskt givande. Undersökningar har  visat 
att vi har en tendens att överskatta båda hur glada och hur ledsna vi skulle bli 
av olika tänkbara framtida utfall – en ny anställning, ett krossat hjärta eller 
en sjukdom, föen sjukdom, föen sjukdom, f r vi tänker inte på att det allra viktigaste föatt det allra viktigaste föatt det allra viktigaste f r hur vi utvärderar 
vad som sedan faktiskt händer inte är utfallet, utan vägen dit och därifrån 
(Gilbert m fl  1998). Aristoteles verkar ha varit något viktigt på spåren när 
han konstaterade att lycka är något man gör, inte något man fågot man fågot man f r.

Det kan föDet kan föDet kan f rklara det överraskande resultatet att framväxten av omföxten av omföxten av omf rde-
lande välfälfälf rdsstater inte verkar ha ökat människors lycka. Detta har visats 
i en serie studier av den tidigare nämnde lyckoforskaren Ruut Veenhoven. 
Hans avsikt var från början att visa motsatsen, förjan att visa motsatsen, förjan att visa motsatsen, f r att polemisera mot eko-
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nomer som hade visat att en hög grad av omfög grad av omfög grad av omf rdelning och generösa social-
föföf rsäkringar var dåliga föliga föliga f r ekonomin:  

Against that loss at a material level I hoped to set the gain in psycholo-
gical wellbeing. The result was not what I had expected, however. There 
proved not to be any wellbeing surplus.  (Veenhoven 2000, s 3, se också 
Veenhoven och Ouweneel, 1995, Bjørnskov m fl  2005). 

Även om välfärdsstaterna har skapat en mer jämlik tillgång på resurser och 
omsorg (som ökar lyckan – allt annat lika), så tycks det motverkas av att 
människor får den tryggheten utan egen insats, och att det fi nansieras av att 
det blir svårare att förbättra sitt liv genom egna insatser – arbete och före-
tagsamhet. Veenhovens resultat visar till och med att ökad statlig omfördel-
ning inte ens har lyckats skapa en mer jämlik fördelning av lyckan. På sätt 
och vis gör välfärdsstaten oss till blygsamma lottovinnare: Vi får ett ekono-
miskt resultat utan att vi aktiverar oss för att få det. 

Att våra handlingar leder till belöningar eller problem är inte bara bra 
föföf r att det får att det får att det f r oss att fatta bättre beslut, utan också föföf r att det ger oss en 
känsla av kontroll över våra liv – vad vi gör får får f r konsekvenser för konsekvenser för konsekvenser f r vad som 
händer. Utan denna återkoppling ökar känslor av hjälplöshet och utsatthet. 
Det gör inte att vi blir mer aktiva, produktiva eller i kontroll av tillvaron, 
möjligen tvärtom. 

5. Avslutning
Lyckoforskningen bidrar med intressanta perspektiv för att komplettera 
nationalekonomins traditionella metoder. Samtidigt är den alldeles för 
provisorisk och skissartad för att låna sig till policyrekommendationer. Ett 
tecken på det är att de mest populära tolkningarna av forskningen uppvi-
sar stora brister. När Richard Layard och andra ekonomer på området gör 
gällande att tillväxten inte har ökat lyckan fi nner de inte stöd i det egna 
materialet. Som jag har visat i denna artikel tycks den rapporterade lyckan 
fortsätta att öka i de rika västländerna, om än långsammare än när de bör-
jade bli rika. Dessutom kan tillväxtprocessen mycket väl leda till högre väl-
befi nnande, även om lyckan i sig inte skulle ha stigit. 

Möjligen har forskningsfäjligen har forskningsfäjligen har forskningsf ltet som sådant fådant fådant f tt lida av att många har sökt 
sig dit fösig dit fösig dit f r att hitta en välutrustad arsenal fölutrustad arsenal fölutrustad arsenal f r att utkämpa politiska strider. 
Ett tecken på att vi ska vara mycket föatt vi ska vara mycket föatt vi ska vara mycket f rsiktiga med att omforma forskningen 
till policyrekommendationer är att ett alternativt synsätt, som räddar insik-
ten att det inte är pengar i sig som köper lycka, men som pekar på värdet 
av tillväxt, dynamik och valfrihet, tycks fi nna större stöd i forskningen om 
lycka. Det intressanta är att om den senare tolkningen är mer korrekt, är de 
skatter och regleringar som Layard och andra föskatter och regleringar som Layard och andra föskatter och regleringar som Layard och andra f reslår rent skadliga för rent skadliga för rent skadliga f r män-
niskors välbefi nnande. 
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