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Abstrakt 

Titel: 

Det goda livet, politiken och ekonomin 

En studie om kopplingar mellan ekonomi, politik och välbefinnande 

Avhandling pro gradu i statskunskap 

Ort: Åbo. Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi 

Handledare: Guy-Erik Isaksson 

Sidor (tot.): 126 

På grund av funderingar relaterande lycka och välfärd som väcktes i samband med min 

kandidatavhandling, motiveras jag ställa frågan huruvida holistiskt välbefinnande kunde 

användas som ett policyrelevant mått om ett samhälles välfärd. Frågor av intresse gäller vad 

som utgör ett gott liv, hurdana samhällen som gynnar goda liv och var, om någonstans, 

människor lever exceptionellt goda liv. 

För den här avhandlingens ändamål, studerade jag kopplingarna mellan, för det första, tre 

ekonomiska indikatorer, vilka var BNP per capita, arbetslöshet och ekonomisk ojämlikhet. 

För det andra, tre traditionella politiska indikatorer, nämligen demokrati, korruption och 

politiskt förtroende. De ovannämnda indikatorernas förhållande till välbefinnande mättes 

sedan mot holistiskt välbefinnande utgående från PERMA-modellen som förespråkas inom 

den positiva psykologin. Studien genomfördes på tidsseriedata för åren 2014-2016. 

Det visade sig att graden av korruption hade den mest signifikanta positiva korrelationen med 

graden av välbefinnande, utgående från de länder som undersöktes. Samtliga av de mest 

korrumperade länderna representerade samtidigt de fattigaste länderna i BNP per capita. 

Länderna hade trots det en relativt hög sysselsättningsgrad och sex av elva av de mer korrupta 

länderna representerade BRICS- eller MINT-länder, vilket tyder på att de representerar nya 

okonsoliderade demokratier och snabbutvecklande marknadsekonomier. Analysens 

förklaringsgrad var trots allt låg och medan övriga skäl för högt välbefinnande diskuteras i 

avhandlingen, utgör sådana okända faktorer samtidigt orsak för vidare forskning.  

Ämnesord: Politisk teori, socialpolitik, nationalekonomi, positiv psykologi, lyckoforskning 
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1 Inledning 

 

  

Den antika greken Thales lär enligt den allmänna uppfattningen ha varit den första 

vetenskapsmannen inom den västerländska filosofiska traditionen. Han är berömd för 

sin deontologiska hypotes om att all materia man kan se och röra har sitt ursprung i 

vattnet, eftersom vattnet verkade vara väsentligt för allt liv. Redan hans lärjunge, 

Anaximander, kom trots det att ifrågasätta Thales idé med sin egen logiska deduktion 

att så inte kan vara fallet, eftersom vatten, per definition, är vått och ingenting kan 

utgöra sin egen motsägelse. Om vattnet vore grundkomponenten i all materia, kunde 

inte rimligtvis blöthetens motsats förekomma i samband med någon annan materia och 

ingenting skulle således kunna vara torrt. Denna dispyt kom, som många andra 

vetenskapliga frågeställningar, att leda till bittra tvister, men också stegvis mot en 

bättre förståelse av empirisk vetenskap. Människan hade bitit i det förbjudna äpplet 

och den kritiska traditionen sägs här ha fått sitt upphov. Det skulle ändå ta ytterligare 

200 år innan den kumulativa vetenskapen lyckades uppnå konsensus om fyra element: 

vatten, vind, eld och jord, som den fysiska verklighetens grundpelare.  (Internet 1)  

Det ovannämnda stycket skildrar en historiskt sett lång vetenskapsteoretisk utveckling. 

De gamla grekernas uppfattning om materiella företeelser var utan tvekan ett långt steg 

från den periodiska tabellen, kvantmekanik eller strängteori, men det verkar på gott 

och ont som att man tvingas acceptera att vetenskaplig utveckling är förbunden med 

sin tid och att framsteg endast kan göras inkrementellt. Samtida uppfattningar verkar 

vara alster av rådande och accepterade kontemporära uppfattningar om världsläget, 

beroende av social kontext, ekonomiska och politiska omständigheter. Man kan ändå 

se hur de tidiga grekernas abstraktion och rationalisering av sin omgivning kom att 

leda till allt ifrån vetenskapsfilosofi till naturvetenskaplig objektivism och den 

moderna samhällsvetenskapliga traditionen. 

”Allting är vatten!” 

-Thales från Miletos, ca. 585 f.Kr. 
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För att ta ett mer populärkulturellt exempel på hur samtiden kan påverka tidsandan 

ville Sovjetunionens despot Josef Stalin ersätta vad han uppfattade som ett borgerligt 

västerländskt vetenskapsetos med en så kallad proletär vetenskap, till fördel för sin 

och statsmaktens myopiska syn på fördelningspolitiken, vilket kom att ha förödande 

konsekvenser för den sovjetiska vetenskapsutvecklingen under hans tid vid makten 

(Chalmers, Månsson 2003, s. 281). Trots lärdomen av Stalins oseriösa populism, 

verkar mycket av den samtida vetenskapen också vara präglad av normativ dogmatik. 

Man ställer sällan frågan om hur medborgarna egentligen mår och hur de har det i 

västvärlden och välfärden tycks mätas i ytliga jämförelser av inkomst och tillgångar. 

Samtidigt sägs det att måttet på ett framgångsrikt samhälle mäts i relation till hur väl 

ställt de minst lyckligt lottade har det. Man frågar sig, är det då demokratiska 

värderingar man talar om eller förmögenhet, eller kan man mäta välfärden i mer 

påtagliga empiriska begrepp om psykisk välfärd, engagemang och meningsfullhet? 

Subjektivt sett är väl skönheten och moraliska uppfattningar ofrånkomligt bundna till 

aktörens uppfattning om och upplevelse av omvärlden. Man motiveras således att fråga 

sig vad som egentligen fungerar ute i världen och var folk mår holistiskt sett väl. Vad 

är förenligt med ett land där statsskicket och omgivningen framkallar ett exceptionellt 

gott liv för gemene man och medborgare? 

Viktor Frankl, logoterapins fader och en man som överlevde Auschwitz, skrev i sin 

bok Livet måste ha mening (1986), att det centrala för en individ är att hens liv måste 

ha meningsfullhet och att det i själva verket utgör den centrala drivkraften i hens väsen. 

Det innebär att man inte drivs av moralen, utan av det man anser viktigt, kärleken till 

någon annan eller en drift att tjäna det man uppskattar och värderar mest. Det kan även 

handla om ideal, materiella ting, andlighet eller pengar. Människan måste alltså ha 

någonting att leva för och hen har en inneboende tendens att söka efter denna mening 

genom existentiella frågor om kärlek och lidande och vad som kan anses gott och 

rättvist. Frankl hävdar att man utmanas att demaskera sina egna inre konflikter och sin 

egen kognitiva dissonans. Om man inte lyckas med det, kommer man att leva ett ytligt 

liv där man endast drivs av sin egen vilja att åstadkomma tillfällig perfektionism och 

tillfredsställelse på bekostnad av mer altruistiska värderingar och de andliga 

strävandena hos andra människor. (Frankl 1986, s. 110-126) 
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Var och ens personliga mening som man enligt logoterapin uppmanas att upptäcka är 

synnerligen intressant i ljuset av välfärdsdebatten som förs över den ideologiska 

politiska skiljelinjen.  Hur mycket ansvar man har om varandra och omgivningen och 

vad som kan rättfärdigas för ett gott liv för medborgarna har länge debatterats inom 

politisk teori. En internationell jämförelse verkar därmed vara på sin plats i beaktande 

av människors varierande förutsättningar för att finna meningsfullheten med hjälp av 

diverse fri- och rättigheter och primära nyttigheter, eller avsaknaden av sådana. 

Ronald Ingelhart skriver i boken Culture Shift in Advanced Industrial Society (1990) 

om hur det under efterkrigstidens år av välstånd mellan cirka 1945-1970 uppstod ett 

generationsskifte i individuella värderingar. Den unga generationens intressen sades 

ha skiftat från materiella nödvändighetsrelaterade värderingar mot postmaterialistiska 

värderingar, exemplifierat av ett förhöjt intresse för samhörighet, självuttryck och 

livskvalitet. Således uppstod det en ny samhällsklass av unga, högutbildade och 

förmögna teknokrater som förhöll sig kritiskt till det omgivande samhället. Den tysta 

revolutionen, som den även har kommit att kallas, sägs enligt författaren påverkas av 

både resursknapphet och den unga individens socialisering till en viss förhållning 

gentemot världen. Via knapphetsteorin kan man förvänta sig att goda tider sprider 

postmaterialistiska värderingar och vice versa, men människans subjektiva åsikt 

påverkas även av den kulturella omgivningen som hen befinner sig i. Knapphetsteorin 

måste därför kopplas till socialiseringsteorin som klargör att den miljö man växer upp 

i påverkar en till en mycket betydlig grad och att det är oerhört mycket svårare att 

ändra grundläggande värderingar hos en vuxen än att socialisera ett barn. Utvecklingen 

mot en postmateriell framtid är trots allt trög och materialisterna förväntades enligt 

forskningen från 1970-1988 fortfarande överstiga antalet postmaterialister ännu år 

2000. (Inglehart 1990, s. 66-68) 

Man kan bara undra hur den de facto utvecklingen har sett ut sedan dess och vilket 

som är fallet för moderna ungdomar som har växt upp under annorlunda förhållanden 

än då Ingleharts forskning presenterades. De sociala, politiska och ekonomiska 

utmaningar mänskligheten står inför, både nationellt och internationellt, kan tänkas 

vara orsak för gängse oro och dysfunktion bland med medborgarna. Det förefaller trots 

det rent intuitivt att föreställa sig ett positivt samband mellan socioekonomisk 
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jämlikhet, meningsfullhet, postmateriella värderingar och lyckligare medborgare. 

Rimligtvis kunde detta antas underbygga en återgång till mer solidariska och jämlika 

samhällen och sundare värderingar, lika de värderingar välfärdssamhällen traditionellt 

har underbyggt och representerat (Pontusson 2005, s. 5-6). Fast min avhandling inte 

direkt handlar om postmateriella värderingar, motiverar de ovannämnda 

resonemangen ändå en närmare granskning av vilka faktorer som påverkar människors 

välbefinnande.  

Inom rättviseteori finner man djuplodande argumentering om uppfyllandet av det 

allmänna goda, motarbetandet av lidande, nyttomaximering och preferensuppfyllning 

som drivkraften hos människan och som några av de mest väsentliga argumenten för 

samhällsfördraget, i mån av legitimering av representativ demokrati. Exempelvis 

Jeremy Benthams utilitarism har haft ett betydligt inflytande på både poliska och 

ekonomiska teoretiker och hans teori kan uppfattats som den mänskliga strävan att 

uppfylla individuella preferenser genom monetär rikedom, vilket mångt och mycket 

har ansetts vara synonymt med välbefinnande, men en sådan tolkning verkar snarare 

handla om livskvalité eller livstillfredsställelse. Utilitarismen belyser trots det 

människans fundamentala natur som individer med behov och drömmar och ett 

mångfacetterat medvetande, ergo. Teorin verkar trots det också belysa ett 

tillkortakommande av den rådande marknadsfundamentismen att identifiera vad det 

egentligen är som man behöver på en grundläggande nivå, utöver finansiell trygghet. 

Det verkar finnas mer eller mindre komplicerade socialantropologiska, socialpolitiska, 

psykosociala och sociologiska faktorer som borde beaktas inom demokratiska 

samhällens policyprocesser. Utmaningen verkar vara at kunna operationalisera sådana 

faktorer för att skönja vad ett gott liv egentligen innebär. Om man utgår ifrån idealen 

jämlikhet, frihet, rättvisa och självförverkligande som grundvalar för demokratin, 

hurdan är då en demokratisk medborgare under optimala omständigheter? Man kunde 

kanske tänka sig att det skulle handla om proaktiva definitioner om individen, likt 

funktionellt engagerad, meningsfullt utmanad, medveten och utbildad, delaktig, 

självständig och emotionellt uppfylld. Kan det vidare tänkas att det som möjliggör 

vuxen ansvarsfullhet inom ramen för de negativa och positiva friheter som man 

förväntar sig i demokratiska samhällen kan operationaliseras i motsvarighet med den 
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så kallade positiva psykologins välbefinnande? Kan man anta att en starkare och 

förtydligad fokus på även enskilt mänskligt välbefinnande skulle vara fruktbar mark 

för en studie av bättre samhällsskick ur en politisk synvinkel? I en tid då man kan 

urskilja en ökande otrygghet, psykiskt illamående och ojämlikhet på bekostnad av både 

miljön och gemenskapen, säger min intuition mig att någonting står till fel med 

mångens värderingar och prioriteter. 

Om de traditionella ekonomiska och mycket funktionsteoretiska välfärdsmåtten inte 

är tillräckliga för att mäta, underbygga eller informera policyprocessen om vikten av 

ett gott liv och kollektivt tänkande, motiveras jag tro att man borde syssla mindre med 

realpolitik och att lindra symptom och istället mer med att försöka identifiera och bota 

egentlig sjukdom. I min tolkning skulle det innebära att försöka underbygga en 

harmoni med både varandra och den omgivande miljön. Strävan kunde tänkas vara att 

försöka identifiera vad man de facto kan göra för att bygga samhällen där människor 

skulle ha en hög grad av välbefinnande, där de skulle må bra och där de skulle förmå 

nå sin högsta potential. Således kunde det tänkas att samhället inte bara skulle unna 

medborgarna en vag möjlighet att frodas som individer, utan att samhället även skulle 

implementera förutsättningarna för sådant frodande. Överstatliga organisationer som 

FN, EU och OECD har redan uppgett ett visst intresse för ett dylikt projekt, ergo.  

En sak står trots allt utgående från Frankls teorier klar för mig redan nu, nämligen att 

utan hopp, det vill säga framtidstro, förlorar människan en mycket viktig del av sitt 

livs meningsfullhet, värdighet och kanske till och med sin moralkompass. 

Förmögenhet och rikedom handlar om så mycket mer än pengar. För en medvetande 

varelses psykiska och materiella välfärd är det inte bara frihet och säkerhet som är av 

intresse, åtminstone inte utan en kritisk inblick i vad de egentligen betyder för var och 

en både inom politisk teori och i den vardagliga praktiken. Människor har även en rad 

andra behov som behöver uppfyllas i strävan efter personlig utveckling. 

Samhällsvetenskaperna har på senare tid fått ett nytt uppsving i studiet av de 

emotionella grunderna som påverkar människans handlingar, såväl gentemot hens 

omgivning som i förhållande till hens egen subjektiva välfärd. Maslows 

behovshierarki från 1943 lade fram grunden för teorin som Thomas J. Scheff sedan 
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vidareutvecklade till människans universella behov. Dessa definieras som kroppsliga 

behov om överlevnad, trygghet och säkerhet, kärlek och tillhörighet, uppskattning och 

självförverkligande. Denna fråga om universella behov kan anses ytterst viktig, 

eftersom uppfyllandet eller förbiseendet av sådana behov högst sannolikt kan antas 

påverka individens beteende och livsåskådning. Scheff menar vidare, att de subjektiva 

emotiva känslorna utgör fogmassan i den sociala sammanhållningen. Det råder 

naturligtvis oenighet om vad en känsla egentligen är och hur den ska tolkas, men det 

är inte att säga att de inte är viktiga att försöka förstå sig på. Människans känslor, 

tankar, och meningsfullheten är grundläggande i hens interaktioner med andra 

människor och nya idéer. (Wettergren, Starrin et al. 2008, s. 21-23, 31-33) 

Den logiska följden av det ovannämnda resonemanget är att ett gott och meningsfullt 

liv skulle kunna tänkas vara till fördel för alla medborgare, vare sig utilitaristiskt eller 

altruistiskt sett. Ett känslomässigt och socialt uppfyllande liv kunde således tänkas 

förbättra både den personliga subjektiva välfärden och den kommunitära 

sammanhållningen. Motsatsen och social misär kan rimligtvis antas leda till sociala 

och ekonomiska problem inom samhällen. Om människor antas vara sociala varelser 

som ständigt jämför sig med varandra, som strävar efter att uppfylla sina preferenser 

och behöver gemenskap och meningsfullhet, borde samhället rimligtvis satsa på att 

skapa sådana ramverk som skulle möjliggöra sådana goda och värdiga liv. Samhället 

borde sannolikt motverka den socioekonomiska klassklyfta som bara växer och 

orsakar ohälsa och problem för alla involverade parter. För att vidare hålla 

diskussionen inom ramen av intresset för postmaterialism och så kallade mjuka 

värderingar, motiveras också här ett argument för visdomen i att försöka underbygga 

medborgerligt välbefinnande.  

2 Syfte, forskningsfråga och hypoteser 

2.1 Bakgrund 

I min kandidatavhandling gjorde jag en studie om ekonomisk ojämlikhet och dess 

korrelation med subjektiv livsglädje. Min hypotes var där att mer jämlika länder även 

skulle uppvisa en högre grad av subjektiv livsglädje. Mina studieobjekt bestod av 
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Europas dåvarande 28 medlemsländer och de variabler jag använde mig av var Gini-

måttet och lyckodata från European Social Survey. Studiens tidsmässiga räckvidd 

sträckte sig över 10 år från 2002-2012. Min analys påvisade att den ekonomiska 

jämlikheten inom ett samhälle förklarade uppåt 12 procent av den rapporterade 

subjektiva lyckan, vilket framgår av korrelationsanalysen nedan, tagen ur min 

kandidatavhandling Socioekonomisk jämlikhet och dess effekt på livsglädjen i nationer 

(2016). 

 

Figur 1 Gini-ojämlikhet mätt mot aggregerad lycka 

Mina intresseområden finslipades därefter till att tangera bland annat politisk ekonomi, 

moralfilosofi, politisk kultur och framförallt vad som har kommit att kallas 

lyckoforskning. Det är av intresse för mig huruvida lyckoforskningsfältet kunde vara 

fruktbar mark för att komplettera och i någon utsträckning möjligtvis ersätta diverse 

rådande ekonomiska mått som bättre indikatorer om samhällelig och individuell 

välfärd. Det lär vara ett gammalt mantra, men det tål att upprepa den gamla 

folkvisdomen om att pengar inte gör en lycklig. Utgående från det som konstaterades 

ovan, var ändå förklaringsgraden av mer ekonomisk jämlikhet ganska låg i relation till 

förhållandevis subjektivt upplevda lyckliga samhällen så vad annat som krävs för ett 

gott liv utöver affektiv lycka är av ytterst intresse. 
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Reliabiliteten av subjektiva mått har trots allt kritiserats, om än inte omkullkastats, av 

vetenskapliga positivister som söker lagbundenheter inom samhällsvetenskaperna. 

Kritiken tangerar bland annat det subjektiva lyckomåttets (Hädanefter SWB) 

situationsbundna, känslomässiga natur och dess tendens att marginalisera introverta 

personers betydelse inom statistiken, ergo. Det förefaller nödvändigt att ersätta det 

med en enda variabel uppmätta och översimplifierade måttet om livstillfredsställelse. 

Det förefaller vid handen att det skulle behövas en mer mångfacetterad konstruktion 

för ett mått om individuellt välbefinnande. Utmaningen är för akademia, om än inte 

för denna avhandling specifikt, således att vidareoperationalisera begreppet och 

avgöra vilka faktorer det är i allmänhet kan antas underbygga ett gott liv. Utgående 

från vad det hittills har konstaterats i denna avhandling, har det goda livet och strävan 

efter lyckan framförallt spelat en central roll inom utvecklingen av demokratiska 

samhällen och deras ideologiska fundament.  

Det som rent vetenskapsfilosofiskt tycks föra de olika samhällsvetenskapliga 

forskningsområdena samman är det att man inom dem ofta studerar sannolikheter om 

abstrakta mänskliga företeelser och fenomen, istället för att studera positivistiska 

objektiva sanningar om naturlagar, likt naturvetenskaperna. Den kända sociologen 

Max Weber (1864-1920) menar i samband med sin handlingsteori att människan är en 

social varelse och att hen är beroende av andra människor, både gällande sin kulturella 

socialisering och sin fortsatta välfärd. Weber var trots allt pessimist och menade att 

man inte överhuvudtaget kan finna mening inom vetenskapen, utan att man bara kan 

studera företeelser i mindre sammanhang, i relation till sociala handlingar. Frågorna 

relaterar då hur människan ser på framtiden, varför man agerar som man gör, vilka 

följder ens handlingar kommer att ha och framförallt den normativa frågan om hur 

man borde leva.  

Mycket har ändå hänt under det senaste århundrandet sedan Webers bortgång. Trots 

goda försök av senare vetenskapsfilosofer som Karl Popper och Paul Feyerabend att 

utmana positivisterna och funktionalisterna, har mycket även förblivit ogjort.  Många 

horisonter inom samhällsvetenskaperna är ännu inte plottade. Max Weber var ändå 

den som menade att det är individen som står i centrum för handlingar och inte 

institutionerna runtom dem. (Chalmers, Månsson 2003, s. 118-119, 136) Enligt min 
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analys argumenterar detta för det viktiga i människans subjektiva upplevelse, 

individens inflytande på sin omgivning och hur man förhåller sig till omvärlden. 

Därför skulle vara viktigt att stöda människans möjligheter till ett sunt och gott liv 

genom att lägga mer fokus på mänskligt välmående, utöver en blind fokus på den 

ekonomiska effektiviteten av de omgivande institutionella ramverken. 

Man kan förstå att subjektiva välfärdsmått har mött en viss skepsis av mer 

funktionalistiska forskare och att bruket av enkätundersökningar medför sina egna 

problem relaterande kontext och tillförlitlighet. Subjektivitetens vikt kan ändå 

knappast avvisas som något oväsentligt, eftersom människan antas vara en social och 

intuitiv varelse, vars känslor och grundläggande biologiska behov uppstår förrän 

rationaliteten i hens interaktion med omgivningen. Policyprocessen borde existera i 

samklang med den demokratiska röstarkåren. På sådant sätt kunde den politiska 

emfasen förskjutas från ekonomisk kohandel till en satsning på mer praktiska 

behovsorienterade lösningar i främjandet av demokratiska värderingar och välfärden, 

mätt i relation till den individuella medborgarens välbefinnande.  

Om man förmår medge människans sköra natur och hens stundvis irrationella 

emotionella karaktär, borde detta öppna möjligheter för bättre policybeslut genom ett 

mer medmänskligt perspektiv på fördelningspolitik och social policy. Borde det goda 

livet rentav vara en mänsklig rättighet och kan man tolka individens redan befintliga 

rättigheter som en vädjan om medmänsklighet i främjan av det allmänna goda? 

Det verkar finnas goda grunder för den 14:e Dalai Lamans påstående om att 

mänskligheten är i behov av en övergripande sekulär etik för att vägleda mänskligheten 

framåt. Han menar att mänskligheten skulle behöva ett etos om vad som är rätt och 

gott rent deontologiskt och förespråkar vikten av ett gemensamt mål och en ädel 

strävan som alla människor kan vara överens om. De idealistiska målsättningarna 

skulle tangera självförbättring, empati och samarbetsanda. (Internet 2)  

Man kan tänka sig att sådana målsättningar rimligtvis skulle befästa människans 

handlingar och politiska beslut i mer jordnära värderingar och vägleda den samtida 

kulturen mot en mer hållbar framtid. En omställning likt det ovannämnda skulle stå i 
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stark kontrast till hur den samtida politiken inte i tillräcklig utsträckning förmår 

motverka den miljöförstöring, dysfunktionalitet och mentala ohälsa som sprider sig i 

allt högre grad även i västerländska välfärdssamhällen, oberoende deras jämförelsevis 

höga grad av ekonomisk levnadsstandard, ergo. 

Det är trots allt med intressanta grunder som Maureen O’Hara och Andrew Lyon, i 

kapitel fyra av boken Well-being and Beyond: Broadening the Public and Policy 

Discourse (2014), kritiserar samhällsvetenskapernas reliabilitet och menar att 

subjektiva välfärdsmått kanske inte räcker till för att representera subjektiva mentala 

tillstånd, utan att resultaten riskerar att reflektera forskarens partiskhet och en strävan 

efter vetenskaplig simplifiering. Författarna förespråkar att man borde utvidga 

välfärdsdiskussionen till att inkludera och utvärdera funktionaliteten av hela system 

där man genom en mer tillåtande inlärningskultur skulle destabilisera status quo till 

fördel för nya handlingsformer som skulle kunna ta sig an större problemställningar, 

sådana som ökande mental sjukdom, ökande ojämlikhet, klimatförändring och 

ekonomiska kriser. (Hämäläinen, Michaelson 2014, kap. 4)  

Jag undrar om inte exempelvis kryptografiska valutor eller deltagardemokratiska 

innovationer skulle representera sådana maktföredelande decentraliserande 

omställningar. I letandet efter en djupare förståelse för hur man kunde uppfylla 

individuella och institutionella behov och för att bättre kunna informera beslutsfattarna 

i frågor om livskvalité och hållbar utveckling, krävs det att man närmar sig en 

funktionell konsensus och en klar uppfattning om vad det är som ger framkallar 

välbefinnande och gör individen en god medborgare. 

2.2 Syfte 

Min avhandlings syfte är främst att ideologiskt och begreppsligt analysera vad ett gott 

liv innebär och hur den politiska och ekonomiska verkligheten ser ut i de länder där 

det kan tydas en hög grad av individuellt välbefinnande. Mitt intresseområde relaterar 

politisk ekonomi och tangerar således både statsvetenskapliga och 

nationalekonomiska principer. Jag använder mig även av psykologins underbegrepp 

positiv psykologi för att operationalisera begreppet välbefinnande. Detta förefaller mig 

intressant i ljuset av att mer jämlika samhällen sägs vara (läs: uppfattas som) lyckligare 
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samhällen, men även i ljuset av den välfärdens vikt för både mänsklighetens 

överlevnad och hållbar utveckling. Mitt anspråk är att ta mig an den normativa 

diskussionen som är av betydelse för hurdana ideologiska grundprinciper som borde 

föras för att underbygga principer om välfärd, vilka skulle kunna tänkas maximera 

medborgerligt välbefinnande. Intresset ligger starkast i det här skedet vid vad 

begreppet välbefinnande överhuvudtaget innebär och jag ämnar för min frågeställning 

ta avstamp både i handlingsteori, en kosmopolitisk världssyn och den eudemoniska 

filosofin. 

En uppsjö av lycko- och välfärdsforskning verkar som sagt påvisa att det finns goda 

grunder för att se mera jämlika samhällen som bättre samhällen, men vad är då 

jämlikhet? Menar man det ekonomiskt, socialt eller råder det om en kunskapsteoretisk 

frågeställning? Hur kan man förvänta sig ett konkret samspel och gemenskap i en värld 

full av människor som upplever sin omgivning ur ett teori- och värdeladdat perspektiv 

som byggs upp av samhälleliga normer, deras personliga upplevelser, kognitiva 

fördomar och uppfattningen om deras plats i världen i interpersonlig jämförelse?  

EU samlade redan 2007 ett toppmöte för att behandla inkluderingen av miljömässiga 

och sociala faktorer i välfärdsdiskussionen. Förenta nationernas generalförsamling 

framförde i sin tur i juli 2011 en resolution i vilken de föreslog att deras medlemsländer 

skulle börja mäta sina invånares livstillfredsställelse för att eventuellt förmå styra den 

allmänna politiken i en mer medmänsklig riktning. (EC. Europa, 2007) Arbetet har 

sedan dess fortsatt och målet är att utarbeta riktlinjer och tillvägagångssätt för att möta 

behovet av ett förnyat ekonomiskt paradigm. Behovet av sundare värderingar 

blottläggs genom att den samtida ekonomiska, politiska och sociala kulturen 

genomsyras av kortsiktigt tänkande, själviskhet, människans inneboende partiskhet 

om de val man gör, avsaknaden av uppfattningsmässig koherens i förhållande till den 

omgivande världen och de system och val som man förväntas införliva (Hämäläinen, 

Michaelson 2014, s. 33-43).  

Det finns samtidigt en hel del forskning som framhäver sambandet mellan människans 

mentala tillstånd, hens fysiska välmående och sociala anpassningsförmåga. Den gamla 

folkvisdomen om att en sund själ är förenad med en och sund kropp verkar hålla sträck. 
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Sociala och framförallt individuella hälsoproblem relaterade till stress, depression, 

arbetslöshet, ensamhet, och överviktighet minskar prestationsförmågan och hälsan hos 

både individen och hens omgivning. Det förefaller mig kunna tänkas vara symptom på 

ett större samhälleligt tillkortakommande, där kontakten och samverkan människor 

emellan bryts ner på grund av en alienerande existens full av faror och fiender, istället 

för vänner och samarbetspartners. Frågan återstår huruvida man överhuvudtaget kan 

bygga mera hållbara och socialt stöttande samhällen som skulle vara i bestånd att 

motverka den sociala fragmenteringen och kanske till och med göra livet i allmänhet 

lite bättre. Hur skulle något sådant se ut och finns det månntro samhälleliga förebilder? 

Mänskligheten menas förvisso ha gjort stora framsteg på vissa fronter relaterande 

exempelvis korruption, utbildning, barnadödlighet och arbetet mot fattigdom (Internet 

3)(Ted, Sep.2010). Dessa framsteg bleknar trots allt något i ljuset av vad jag upplever 

som ett överdådigt uppmärksammande av ekonomiska siare, vilka betraktas som 

allvetande moderna astrologer. Den kända ekonomen Paul Krugman kritiserade också 

han sina kollegers oförmåga att förutspå finanskrisen 2007, påstående att hans 

yrkeskolleger hade blivit alltför högfärdiga om sina matematiska kalkyler och grafer 

som ändå visade sig vara otillräckliga för att identifiera vad som egentligen försiggick 

på den globala marknaden (Aeon, 04.04.2016). Ekonomernas sedvanliga 

tillvägagångssätt visar sig samtidigt vara otillräckligt för att vare sig beakta eller 

motverkar de psykosociala problem som uppstår bland både fattiga och rika då stress, 

konkurranskonsumismen, prestationskrav och vardagens alla överbelastande 

förpliktelser blir alltmer svåra att hantera i moderna samhällen (Wilkinson, Pickett 

2010, s. 204-205).  

Det måste rimligtvis ändå finnas mer eller mindre exemplariska, framgångsrika och 

hållbart fungerande områden i världen (läs: länder, städer, företag och organisationer). 

En intressant fråga är därmed den om vad det är som gör att dessa fall fungerar bättre 

än genomsnittet och vidare, hur man kunde gå tillväga för att analysera deras expertis. 

Syftet med denna avhandling att först och främst identifiera ett gott liv och frodande 

samhällen med hjälp av psykosociala faktorer, det vill säga faktorer som påverkar 

människans psykiska hälsa och välbefinnande. Dessa faktorer aggregeras sedan till ett 
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medelvärde, utgående från PERMA-modellen om välbefinnande som professor Martin 

Seligman och hans kolleger har utvecklat vid Pennsylvania universitets center för 

positiv psykologi. Genom att sedan uppmärksamma länderna med höga eller låga 

grader av medborgerligt välbefinnande, vilket begreppsligt och funktionellt sett 

förmodas understöda antagandet om förekomsten av goda liv hos dessa länders 

medborgare, tänker jag sedan för det andra diskutera hur och varför de korrelerande 

oberoende variablerna påverkar de jämförda ländernas mer eller mindre välmående 

befolkning. 

Studien genomförs på ett så brett som möjligt urval länder genom att undersöka 

effekterna av tre politiska och tre ekonomiska indikatorer på nivån av välbefinnande. 

Studien inkluderar också en aggregerad tidsdimension som omspänner tre år värt av 

data för samtliga variabler. Mina oberoende variabler är bruttonationalprodukten per 

capita i köpprisparitet, graden av arbetslöshet, ekonomisk ojämlikhet, graden av 

demokrati, graden av korruption och graden av politiskt förtroende. Om 

dataunderlaget tillåter, skulle jag vara mycket intresserad av att identifiera särskilda 

regioner, städer eller byar där välbefinnandet avviker från det nationella medeltalet 

och vidare, att försöka identifiera vad det är som skiljer dem från mängden. 

2.3 Forskningsfråga och hypoteser 

Frågor som förefaller av intresse för avhandlingen är huruvida ett holistiskt 

välfärdsmått om välbefinnande skulle kunna vara en bättre indikator för mänskligt 

välbefinnande än en enda enkätfråga om subjektiv lycka. Man kan fråga huruvida ett 

sådant mått skulle erbjuda en mer nyanserad indikation om hurdana åtgärder det 

politiskt sett löna sig att satsa på i relation till beslutsprocesser och statsbildning. Den 

egentliga forskningsfrågan är huruvida det finns empiriska belägg för att något eller 

några av mina valda ekonomiska och politiska faktorer faktiskt påverkar och förhöjer 

holistiskt välbefinnande och mänskligt frodande i samhällen som påvisar en hög 

positiv korrelation mellan variablerna, i enlighet med teoretiska förväntningar. 

Min inledande uppfattning är att mer ekonomiskt jämlika och mer demokratiska länder 

med låg arbetslöshet, låga grader av korruption och högt politiskt förtroende, det vill 

säga vänsterliberala och välfärdsorienterade samhällen kommer att påvisa ett mer 
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signifikant inflytande på beroende variabeln mänskligt välbefinnande. I trots av vad 

man kunde tro förväntar jag mig ändå att bruttonationalprodukten per capita 

(hädanefter BNP) inte kommer att samvariera med välbefinnandet, eftersom tidigare 

teoribildning återkommande har fastställt att BNP inte är en bra välfärdsindikator.  

En vidare förhoppning med min avhandling är att finna ett starkare samband för min 

slutgiltiga helhetsmodell än förklaringsgraden 12 procent, vilken jag åstadkom i min 

kandidatavhandling i jämförelsen mellan Gini-koefficienten om ekonomisk ojämlikhet 

och subjektiv lycka. Orsaken är tvåfaldig: för det första kunde det vara värdefullt för 

forskningsfältet att hitta flera inflytelserika indikatorer om välbefinnande och för det 

andra är jag själv också ytterst nyfiken om vilka indikator och företeelser som fattas 

eftersom förklaringsgraden var så låg. Mina hypoteser och deras respektive 

nollhypoteser lyder som följer. 

Hypotes 1: BNP per capita korrelerar negativt med graden av välbefinnande. 

Hypotes 2: Graden av arbetslöshet korrelerar negativt med graden av välbefinnande. 

Hypotes 3: Graden av ekonomisk ojämlikhet korrelerar negativt med graden av 

välbefinnande. 

Hypotes 4: Graden av demokrati korrelerar positivt med graden av välbefinnande. 

Hypotes 5: Graden av korruption korrelerar negativt med graden av välbefinnande. 

Hypotes 6: Graden av politiskt förtroende korrelerar positivt med graden av 

välbefinnande. 

Hypotes 7: Hög BNP per capita, en hög grad av arbetslöshet, en hög ekonomisk 

ojämlikhet och hög korruption korrelerar negativt med en jämförelsevis hög grad av 

välbefinnande.  

Hypotes 8: En statistiskt sett hög grad av demokrati och en hög grad av politiskt 

förtroende korrelerar positivt med högt välbefinnande. 
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Hypotes 9: Den slutgiltiga multipla regressionsanalysen av de relevanta variablerna 

med ett högt p-värde ger ett utfall med en högre förklaringsgrad av PERMA-

välbefinnande än förklaringsgraden på 12 procent som jag åstadkom i min 

kandidatavhandling i analysen av ekonomisk ojämlikhet mätt mot subjektiv lycka. 

Nollhypotes 1: Det förväntade sambandet mellan BNP per capita och välbefinnande 

finns inte. 

Nollhypotes 2: Det förväntade sambandet mellan graden av arbetslöshet och 

välbefinnande finns inte. 

Nollhypotes 3: Det förväntade sambandet mellan graden av ekonomisk ojämlikhet och 

graden av välbefinnande finns inte. 

Nollhypotes 4: Det förväntade sambandet mellan graden av demokrati och 

välbefinnande finns inte. 

Nollhypotes 5: Det förväntade sambandet mellan graden av korruption och 

välbefinnande finns inte. 

Nollhypotes 6: Det förväntade sambandet mellan graden av politiskt förtroende och 

välbefinnande. 

Nollhypotes 7: Det förväntade sambandet mellan variablerna i hypotes 7 och 

välbefinnande finns inte. 

Nollhypotes 8: Det förväntade sambandet mellan variablerna i hypotes 8 och 

välbefinnande finns inte. 

Nollhypotes 9: Förklaringsgraden av de statistiskt relevanta variablerna i den 

slutgiltiga analysen överstiger inte 12 procentenheter. 

En intressant fråga, om än inte direkt relevant för omfånget av denna avhandling, är 

frågan om huruvida en större satsning på välfärdspolitiken och offentlig konsumtion 
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skulle leda till en bredare spridning av post-materiella värderingar? Dessutom, om en 

sådan satsning skulle förbättra människors inställning till gemenskap, samhälleligt 

engagemang, demokratiskt deltagande, medborgarorganisationer, välgörenhet och 

icke-vinstdrivande aktivitet? Sådana engagemang kunde tänkas förbättra 

medborgerligt välbefinnande och också medföra positiva möjligheter till 

självförverkligande och utveckling av både individens och samhällets sociala-, 

kulturella- och yrkesmässiga kapital. Det ovannämnda skulle te sig ligga i enlighet 

med exempelvis Ronald Ingleharts och Robert D. Putnams teser (s. 3, 34). Man kan 

vidare fråga sig ifall ett mer markant beaktande av välbefinnandet i den politiska 

policyprocessen skulle kunna förbättra individens grundtrygghet, hens tilltro till 

demokratin och hens välbefinnande? Jag ämnar i den mån det är möjligt även 

spekulera kring och presentera eventuella lösningar till problematiken utifrån de 

förslag som finns tillgängliga inom såväl litteraturen, på Internet som genom min egen 

ödmjuka erfarenhet och ansträngt rationella analys. 

2.4 Metod 

Min avsikt med den här avhandlingen är alltså att ifrån ett så brett som möjligt utbud 

olika statsskick som mitt datamaterial tillåter för försöka finna kausala samband 

mellan ett antal teoretiskt intressanta ekonomiska-, respektive politiska oberoende 

variabler och min beroende variabel om medborgerligt välbefinnande.  

För att kunna fastställa ett tillförlitligt kausalt samband måste jag emellertid komma 

över de fyra hindren på vägen till att kunna argumentera för ärendets sanningsenlighet. 

Utmaningen blir därmed att besvara fyra frågor i underbyggandet av dessa ambitioner 

om korrelationen mellan X och Y och de lyder: 

1. Finns det en trovärdig kausal mekanism som kopplar X till Y? 

2. Kan jag utesluta att Y orsakar X? 

3. Förekommer det samvariation mellan X och Y? 

4. Har jag kontrollerat för alla förvirrande variabler Z som kunde tänkas 

ifrågasätta det kausala sambandet mellan X och Y?  

(Kellstedt, Whitten 2013, s. 55) 
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Eftersom mina insamlade data är angivna i siffror på intervall- och kvotnivå och 

representerar kontinuerliga variabler, måste jag använda mig av kvantitativa metoder 

för att utreda de kausala sambanden, närmare bestämt OLS-regressionsanalyser 

(Ordinary Least Square). Min förväntning är också att dessa grafiska 

regressionsmodeller kommer att underlätta tolkningen av resultaten och underlätta mitt 

arbete. Efter det kommer jag att göra en multipel regressionsanalys för att se vilken 

eller vilka av mina oberoende variabler som har den största inverkan på den beroende 

variabeln. Regressionsanalyserna är dessutom ytterst viktiga för att besvara frågorna 

tre och fyra om kausalitetssambanden. I mån av att reda ut orsak och verkan, utgör 

jakande svar på frågorna 1 och 4 i sig de viktigaste delarna av hela forskningsprojektet.    

Min ambition är att försöka identifiera relativt enkla samband mellan mina X- och Y- 

variabler. Vidare, måste jag också kontrollera för X-variablerna i samspel med 

varandra för att förtydliga vilken eller vilka av dem som egentligen är av signifikans 

för vidare spekulationer kring lösningsinriktade normativa tankar kring optimala 

statsskick, policy- och välfärdsfrågor. För att fastställa de kausala sambanden måste 

jag trots allt lägga grunden för arbetet genom att försvara valet av oberoende variabler 

genom redan befintlig teoribildning. Den teoretiska kopplingen mellan X- och Y-

variablerna borde besvara den första frågan och den frågan återkommer jag till i kapitel 

4. Jag hoppas kunna besvara den andra frågan utgående från elementär logik, men 

eftersom den första frågan är den viktigaste frågan att besvara jakande, utgör den andra 

frågan inte ett hinder för att föra arbetet vidare. För att besvara de två sista frågorna 

måste jag därefter utföra själva analysarbetet. I det skedet ämnar jag använda mig av 

både enkel bivariat regressionsanalys och multipel regressionsanalys, i enlighet med 

OLS-metoden. För det första måste jag i det skedet försöka framhäva samvariationen 

mellan mina oberoende variabler skilt för sig och den beroende variabeln då jag 

besvarar den tredje frågan. Om jag här inte kan fastställa ett trovärdigt orsakssamband 

mellan X och Y, måste jag gå vidare med yttersta försiktighet för att inte måla upp en 

empirisk verklighet utgående från ett skensamband. För det andra måste jag utöver 

uppmätandet av korrelation mellan X och Y också testa mina oberoende variablers 

inflytande på beroende variabeln i förhållande till de övriga oberoende variablerna (Z-

variabler eller confounding variables). Detta genomförs för att se om min relevanta 

hypotes om sambandet mellan X och Y faktiskt håller vägt i jämförelse med andra 
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tänkbara kausala faktorer. Punkterna ett och fyra är som sagt de viktigaste att besvara 

jakande för att kunna belysa en statistisk verklighetsbild av intresse för den empiriska 

statskunskapen, annars måste hypoteserna korrigeras eller förkastas och arbetet måste 

börjas om från början. (Kellstedt, Whitten 2013, s. 55-57) 

Sammanfattningsvis, eftersom jag har att göra med kontinuerliga kvantitativa data på 

jämförbar intervall- och kvotnivå, ter sig regressionsanalys som den mest lämpade 

metoden för min avhandlings jämförande ändamål. I kapitel 4 tar jag upp tidigare 

teoribildning och kopplar mina hypoteser till forskningsobjektet. I samma kapitel 

kommer jag också att försöka härleda den kausala riktningen för mina variabler. I 

kapitel 5 ska jag sedan försöka påvisa kovarians, eller avsaknad därav, mellan mina 

oberoende variabler och den beroende variabeln genom enkla OLS-

regressionsanalyser. Avslutningsvis ämnar jag kontrollera variablerna mot varandra 

och jämföra effekten av mina oberoende variabler på utfallet via multipel 

regressionsanalys. Andra eventuella statistiska metoder som må behövas kommer 

endast att användas vartefter behovet presenteras. 

2.5 Material 

Materialet som jag ska använda mig av i den här avhandlingen kommer ifrån åtta olika 

källor, vilka jag sedan ska sammanställa i programmet SPSS för analysarbetet.  

Jag fick efter mången om och men tillgång till internationella forskningsresultat från 

en flerårig studie om psykologiskt välbefinnande som gjordes under 2010-talet i 

samarbete mellan Martin Seligmans fakultet för tillämpad positiv psykologi, vid 

Pennsylvania University och en grupp forskare som publicerade sina fynd i Journal of 

Well-being (IJW, 03.11.2016). Speciellt tack tillägnas professor Peggy Kern vid 

Melbournes universitet för att hon hjälpte mig få tillgång till datamängden 

överhuvudtaget. 

Datamängden om välbefinnande som jag fick tillgång till innehöll data från åren 2014-

2017, men för året 2017 fanns inte hela året representerat.  Det var ändå viktigt att 

åstadkomma en flerårig komparativ studie för att starkare underbygga den empiriska 

kopplingen mellan mina oberoende variabler och den beroende variabeln. På grund av 
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den tidsmässiga begränsningen för datamängden om välbefinnande och delvis på 

grund av att det inte fanns relevanta data för året 2017 för alla mina oberoende 

variabler, kommer jag för mina oberoende variabler att använda mig av data för åren 

2014, 2015 och 2016. De relevanta datamängderna aggregeras sedan för att jämföra 

ett enda medelvärde per land och per variabel för den sammanfattade ovannämnda 

tidsperioden. 

För beroende variabeln om välbefinnande använder jag med andra ord aggregerade 

enkätsvar från en online-undersökning sammanställd av University of Melbourne i 

Australien och avdelningen för tillämpad positiv psykologi vid University of 

Pennsylvania i USA. Då jag inledde det här arbetet rådde det inom akademia ett stort 

intresse för vidareoperationalisering av begreppet välbefinnande. Tanken var att kunna 

ge den så kallade lyckoforskningen mer användbara och deskriptiva dimensioner (Se 

kapitel 3.2). Den positiva psykologin påstod sig kunna komma till undsättning i den 

frågan och utgående från deras PERMA-modell om välbefinnande, med emfas på 

mänskligt frodande, har Seligmans forskare i några års tid samlade data från diverse 

okända respondenter från olika håll världen genom en nätbaserad enkätundersökning 

på Authentic Happiness hemsidan. Materialet som jag har fått tag på är obehandlat och 

i rått format och kommer att vidarebehandlas enligt behov. Materialet finns inte att 

ladda ned på nätet, men jag kan med goda grunder och glimten i ögat bifoga en länk 

till enkäten på professor Seligmans hemsida. Länken återkommer i källförteckningen 

och är markerad (Avhandlingsmaterial 1).  

För min första oberoende variabel BNP per capita i köpprisparitet så är 

köpprispariteten justerad för året 2011. Samtliga år av intresse för min avhandling, det 

vill säga 2014, 2015 och 2016 fanns representerade för samtliga länder som ingår i 

studien.  Jonas Lagerström på avdelningen för nationalekonomi vid Åbo Akademi 

menade vidare att just det är just BNP per capita som är den mest använda och 

intressanta varianten av relevanta data. Den för min avhandling relevanta 

informationen hämtade jag emellertid från världsbankens hemsidor och anpassade 

sedan datamängden till de avgränsningar som jag ska ta upp i nästa underkapitel. En 

mer detaljerad beskrivning av begreppet BNP återkommer jag till i kapitel 4.1. 

Bedömningsskalan för indikatorn presenteras utan vidarebehandling, eftersom det 
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skulle försvåra tolkningen av analysresultaten om de uppmätta summorna inte 

framkommer tydligt. Materialet som jag kommer att använda mig av kan uppsökas 

genom länken i källförteckningen som är markerad (Avhandlingsmaterial 2). 

För min andra oberoende variabel om graden av arbetslöshet, hämtade jag den 

relevanta datamängden från International Labour Organization (ILO). De data jag har 

valt att använda mig av är trots allt inte oproblematiska på grund av flera skäl. Bland 

annat mäter de bara data för människor som anses i arbetsför ålder från i snitt 15 år 

uppåt. Siffran är också sammanställd utgående från hushållsdata eller censusrapporter 

och den tar inte i beaktande demografiska problemställningar om kön, etnicitet eller 

socioekonomisk bakgrund. Indikatorn om arbetslöshet säger inte heller någonting om 

huruvida det råder om cyklisk eller strukturell arbetslöshet. Vidare framkommer det 

inte hurdant arbete det är fråga om och det innebär att låga arbetslöshetssiffror kan 

dölja betydlig fattigdom, eftersom människor kanske tvingas in i lågavlönade 

temporära arbeten utan utsikter om social mobilitet. Sist men inte minst, kan det råda 

stora skillnader mellan hur länder väljer att mäta arbetslöshetsdata och tillförlitligheten 

om hur situationen egentligen ser ut på fältet kan också ifrågasättas. Frågan uppstår 

om arbetslöshetssiffror utgående från hushålls- och censusdata överhuvudtaget kan 

anses bra indikatorer om samhällelig välfärd, eftersom höga anställningssiffror 

alldeles tydligt inte reflekterar hela den objektiva sanningen. ILO:s 

arbetslöshetsindikator sägs i själva verket i allmänhet användas för att uppmärksamma 

konjunkturcykler och situationen på arbetsmarknaden. (Internet 4)  

Bedömningsskalan om arbetslöshet går från noll procent till högre procentenheter och 

likt BNP per capita så presenteras uppgifterna utan att vidarebehandlas, eftersom klara 

procentenheter för variabeln underlättar den slutgiltiga tolkningen av resultaten. Mer 

information om arbetslöshet och dess relevans för forskningen kan uppsökas i kapitel 

4.2. De data jag kommer att använda mig av finns att ladda ned från ILOSTAT:s 

hemsidor och kan återfinnas under länken i källförteckningen som är markerad 

(Avhandlingsmaterial 3). 

För min tredje oberoende variabel, om ekonomisk ojämlikhet, ska jag använda mig av 

ett tvåfaldigt mått som grundar sig på både Palma-indexet och Gini-koefficienten, 
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vilka data jag sedan kommer att aggregera till ett enda sammanfattat värde om 

ojämlikhet. Jag ämnade först använda mig endast av Palma-indexet, eftersom det 

mäter den ekonomiska ojämlikheten (andelen av brutto national inkomsten) mellan 

den högsta tionde delen av befolkningen, dividerad med den lägsta fyrtionde delen av 

befolkningen. Palma sägs således vara ett bättre ojämlikhetsmått än Gini-koefficienten 

i och med att det beaktar skillnaderna i inkomstfördelningens extremvärden, där de 

betydliga diskrepanserna sägs ligga. Måttet kan därmed anses vara ett mer lämpligt 

mått om ojämlikhet i en alltmer stratifierad värld med växande förmögenhetsklyftor. 

(Thebrokeronline, 05.04.2013)  

Gini-koefficienten är ändå ett internationellt välkänt och mycket använt mått på 

ekonomisk ojämlikhet och måttet mäter nationellt insamlad hushållsdata om 

disponibla bruttoinkomster, det vill säga faktorinkomster, subtraherade med 

inkomstskatter, adderade med ekonomiska bidrag och socialförsäkringsersättningar. 

Gini-värdet har trots det kritiserats för att bland annat dölja fördelningspolitiken inom 

hemmet, gömma fenomen som svart arbete och för att måttet inte i tillräcklig grad 

beskriver de betydliga inkomstskillnaderna mellan de högsta och lägsta 

inkomstklasserna i samhället. Övriga problem med Gini-måttet kan sammanfattas 

motsvara dem som nämns i samband med redovisningen för arbetslöshetsdata. 

Bedömningsskalan för Gini-värdet går från 0 till 100, där noll indikerar total jämlikhet 

och 100 indikerar total ojämlikhet. Jag valde trots allt att koda om variabeln till en 

skala från 0 till 10 för att anpassa Gini-värdets skala till de andra oberoende variablerna 

och således underlätta tolkningen av resultaten. Palma-värdet passade också bra ihop 

med mina övriga data, eftersom det presenterades på en kvotskala från 0 till 10. 

Eftersom både Palma- och Gini-måtten därmed blev förenliga, valde jag att använda 

bägge variabler i min studie. För att trots allt undvika multikolinearitet, kommer jag 

att använda mig av ett enhetligt index om bägge variabler genom att aggregera 

variablernas sammanfattade värden. 

Mer information om ekonomisk ojämlikhet kan uppsökas i kapitel 4.3. Båda de 

relevanta datamängderna kommer från World Income Inequality Database (WIID) 

som är en av de främsta databaserna som samlar in data om ekonomisk ojämlikhet. De 
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relevanta uppgifterna fanns bara tillgängliga i redan aggregerad form för tidsperioden 

2010-2015, men uppgifterna är annars väl anpassade till datamängderna tillgängliga 

för mina övriga oberoende variabler. Datamaterialet finns att ladda ned från WIID:s 

hemsidor under länken i källförteckningen som är markerad (Avhandlingsmaterial 4). 

För min fjärde oberoende variabel om demokrati ska jag använda mig av The 

Economist Intelligence Units (hädanefter EIU) data om graden av demokrati i mina 

fallstudieländer. Den ifrågavarande datamängden verkade för mig vara mer intressant 

än tidigare försök till klassificering och rangordning, eftersom forskarna vid EIU 

lägger mer tonvikt på aktivt engagemang och befolkningens upplevelser i sin 

jämförelse av olika mer eller mindre demokratiska statsskick. För mera detaljer om 

denna problemställning hänvisar jag till kapitel 4.4. Den relevanta bedömningsskalan 

presenteras på ett spektrum från 0 till 10 och passar således bra överens med de övriga 

oberoende variablerna. Datamängden om graden av demokrati fanns trots allt inte att 

ladda ned, men den presenterades på EIU:s hemsida och inbegrep de åren som var av 

intresse för min avhandling, det vill säga 2014-2016. Efter kontakttagande fick jag 

trots allt lov att använda mig av EIU:s data i min jämförande analys. Det relevanta 

datamaterialet som jag kommer att använda mig av åskådliggörs på EIU:s hemsida 

som finns tillgänglig under länken i källförteckningen som är markerad 

(Avhandlingsmaterial 5). 

För min femte oberoende variabel om graden av korruption har jag valt att använda 

mig av Transparency International organisationens Corruption Perceptions Index 

(hädanefter CPI) och det är utan tvivel den mest använda databasen som existerar om 

korruption till dags dato. Trots det är inte heller den här datamängden oproblematisk, 

eftersom det överlag är väldigt svårt att mäta ett fenomen som korruption. Korruption 

sägs vara en mångfacetterad företeelse som sammanbinder både ekonomiska och 

sociala fenomen på olika nivåer. Det största problemet med CPI-indexet är att medan 

forskarna har inkluderat subjektiva bedömningar i materialet så har dessa hämtats ur 

World Economic Forums (WEF) databaser, närmare bestämt Executive Opinion 

Survey enkäten (Internet 5, s. 11).  Min reservation om det ovannämnda är att 

samhällens högavlönade personers korruptionsbedömningar möjligtvis skiljer sig en 

hel del från den övriga befolkningens bedömningar. Det förefaller mig också 
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tvivelaktigt att ett fenomen som korruption nödvändigtvis påverkar den subjektiva 

upplevelsen av välbefinnande för en utfrågad medborgare i ett visst land. Den 

befintliga teoribildningen skulle förvisso i många fall påstå att just så är fallet, men 

frågan verkar i min mening vara starkt kontingent på vem det är man ställer till svars, 

vilken form av korruption som mäts och vilken grad av korruption som accepteras som 

kutym av respondenterna i det studerade samhället. Det är framförallt inte sällan man 

anses leva i en värld där det allmänt anses att målen helgar medlen och att 

moralbedömningar inte är binära, utan situationsbetingade. 

Med det ovannämnda i åtanke har jag även här valt att försöka försäkra mig om att 

framkalla ett mer befolkningsmässigt representativt index och därför har jag valt att 

använda mig av både CPI och världsbankens Control of Corruption index (CoC). 

Forskaren Fredrik Malmberg vid avdelningen för statskunskap vid Fakulteten för 

samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi menade under kursen Corruption 

and Development att CoC-indexet inkluderar vanliga medborgares åsikter. Därför 

verkar det vara ett lämpligt komplement till CPI-indexet, vars enkäter endast mäter 

åsikterna av personer i ledningspositioner. Eftersom CoC-indexets värden mäts på en 

skala från -2,5 till +2,5, är jag tvungen att koda om variabeln till en skala från 0 till 10. 

CPI-indexets bedömningsskala går emellertid från 0 (total korruption) till 100 (total 

rättrådighet) och jag väljer här att standardisera uppgifterna till en skala från 0 (total 

rättrådighet) till 10 (total korruption) för att anpassa gränsvärdena till CoC-indexet och 

mina övriga oberoende variabler. Därefter aggregerade jag de båda korruptionsmåtten 

till ett enda index som ter sig välanpassat till mina andra oberoende variabler, således 

underlättande tolkningen av resultaten. För mer information om problemställningen 

hänvisar jag till kapitel 4.5.  

De data som kommer att används för undersökningen härstammar från Transparency 

Internationals- och världsbankens Good Governance hemsidor och materialet finns att 

återhämta under länkarna i avhandlingens källförteckning som är markerade 

(Avhandlingsmaterial 6), respektive (Avhandlingsmaterial 7).  

För min sista oberoende variabel om politiskt förtroende har jag försökt hitta data som 

trovärdigt skulle kunna anses representera befolkningsbaserna i mina fallstudieländer. 
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För ett såpass brett datamaterial som mitt och utan att uppsöka varenda censusbyrå 

skilt för sig, visade sig detta dessvärre utgöra en för stor övning i tålamod. Materialet 

som jag trots allt hittade och kommer att använda mig av kommer från WEF:s årligt 

återkommande publikation The Global Competitiveness Report.  

Som det nämndes ovan i samband med beskrivningen av korruptionsindikatorn, 

representerar de utfrågade respondenterna yrkeslivets toppskikt och därmed förblir det 

ifrågasatt huruvida den valda datamängden kan anses vara representativ av 

befolkningen i stort (Internet 6). Det uppdagas återigen ett problem relaterande 

subjektiva uppfattningar där det blir svårt att härleda trovärdiga och tillförlitliga 

resultat på grund av respondenternas situationsbundna förhållningar till den 

omgivande politiska kulturen och dess maktstrukturer. Eftersom jag även här ändå ska 

aggregera data som är insamlade över tre års tid, borde residualspridningen minska 

och datamängden därmed bli mer deskriptiv.  

Bedömningsskalan för politiskt förtroende var här 1 till 7, där nummer ett representerar 

ytterst lite förtroende och nummer sju extremt mycket förtroende, men jag väljer här 

att programmera om skalan till 0 till10 så att skalan stämmer överens med det övriga 

materialet och uppvisar ett lättolkat medianvärde. För mera detaljer om det politiska 

förtroendets betydelse hänvisar jag till kapitel 4.6. Materialet fanns bara att ladda ned 

i PDF-format, men jag fick även här rätt att använda mig av WEF:s data och deras 

enkäter kan uppsökas under länken i källförteckningen som är markerad 

(Avhandlingsmaterial 8). 

2.6 Avgränsningar 

PERMA-datamaterialet innehöll från början uppgifter insamlade från 174 länder under 

tiden 15 Maj 2014 till 20 Augusti 2017. Materialet inbegrep hela 56 802 respondenter 

och innehöll också tacksamt med kategoriska variabler om de enskilda respondenterna, 

samtliga enkätfrågor som var relevanta för uppmätningen av PERMA-modellens 

dimensioner, inklusive några frågor om negativa affektioner. För enkätsvaren om P-, 

E-, R-, M- och A-variablerna aggregerade jag sedan medeltalet för var och en av 

respondenterna och aggregerade sedan ytterligare medborgarnas sammanfattade 

medelvärde till ett nationellt index om välbefinnande. Därmed skapade jag ett index 
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som verkade ligga mer i linje med den positiva psykologins uttalade behov om en 

multidimensionell holistisk måttstock om mänskligt välbefinnande. 

Eftersom jag vill göra en jämförande empirisk analys länder emellan är det viktigt att 

begrunda antalet respondenter per land. Det visade sig att PERMA-materialet innehöll 

allt från 1 till 27 505 respondenter per land, vilket betyder att tillförlitligheten i en 

sådan jämförelse blir fullkomligt ohållbar. Datamängden som jag kommer att använda 

mig av fick jag tillgång till i obehandlat rått format, men oberoende möjliga 

komplikationer så vill jag ändå bygga upp studien kring att studera just PERMA-

indexet och inte allmän livsglädje eller tillfredställelse, så jag måste arbeta med de data 

som jag har till hands. Frågan blir då hur många respondenter som skulle vara 

tillräckligt för att kunna säga någonting om en större population och hur många fall, 

det vill säga länder med aggregerade PERMA-värden jag behöver för att kunna 

genomföra en multipel regressionsanalys. För en multipel regressionsanalys med sex 

eller flera indikatorer anses det absoluta minimiantalet vara 10 fall, men de får gärna 

vara uppåt 30 (Harris 1975). Docent Krister Lundell vid institutionen för statskunskap 

vid Åbo Akademi menade dock att 12 fall borde vara lämpligt. Utgående ifrån det 

senare gränsvärdet, blir resultatet ett datamaterial om 77 länder (fall) på grund av ett 

för ändamålet bestämt minimikriterium på 9 respondenter. 

Efter det tog jag bort alla respondenter som inte hade fyllt i alla relevanta data (missing 

values) och förkastade därmed 3 504 respondenter. Därefter måste datamaterialet 

anpassas till det övriga materialet för de oberoende variablerna och deras antal. 

Utgående ifrån länderna med tillräckligt antal respondenter saknades jämförbara data 

om BNP per capita för Taiwan och Venezuela. Arbetslöshetsdata saknades för 

Afghanistan, den antarktiska regionen, Elfenbenskusten, Förenta staternas mindre öar 

i Oceanien och Västindien och Jungfruöarna. Gini-koefficienten saknades för 

Förenade Arabemiraten. Data om graden av demokrati saknades för Guam. Relevant 

korruptionsdata saknades för Nordkorea och Yugoslavia som inte längre existerar, 

men fanns inkluderad som geografisk region i datamaterialet. 

Sammanfattat återstår det därmed 66 länder och 36 991 respondenter. Jag håller mig 

därmed innanför minimigränsvärdet för multipel regressionsanalys om 10 
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respondenter angivet av Richard Harris. Representativiteten och tillförlitligheten av 

datamängden verkar vid närmare granskning inte vara i bästa slaget och högt ifrågasatt, 

vilket framgår i appendix 2 i bilagorna. Jag får trots allt jobba vidare i hopp om att 

bilda en bättre uppfattning om vad som fungerar ute i världen i relation till mina 

ekonomiska och politiska indikatorer och jag får återkomma till 

representativitetsproblemet i samband med analysen. 

Härnäst följer begreppsförklaringar om skillnaderna mellan moralfilosofisk-, 

eudemonisk- och policy relevant lycka och sedan ska jag i korthet redogöra för 

välbefinnandet som en multidimensionell indikator om individuell välfärd.  

 

3 Begreppsförklaringar 

3.1 Lycka 

”Vi håller dessa sanningar som självklara, att alla människor är skapade lika, att de 

av sin skapare har utrustats med vissa oförytterliga rättigheter och att bland dessa 

finns liv, frihet och uppsökande av lyckan.”  

                                          – Den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776.  

Det följande underkapitlet representerar en formalisering av begreppet lycka, utgående 

ifrån kapitel 2 i Torsten Thuréns bok Etik och politik, moralfilosofi i praktiken (2015). 

3.1.1 Konsekvens- och pliktetiken 

Jeremy Bentham (1748-1832), av Brittisk börd, var en av modernitetens viktigaste 

moralfilosofer och fadern till utilitarismen, vars centrala tes gick ut på att åstadkomma 

den största möjliga lyckan för det största möjliga antalet människor. Teorin fastställer 

även att etikens mål är mänsklig lycka och att alla människors lycka är lika viktig. 

(Thurén 2015, s. 12) 

Konsekvensetiken, även kallad den teleologiska etiken, grundar sig emellertid på att 

människan ska göra moraliska bedömningar om sina handlingar utgående ifrån 
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handlingarnas konsekvenser. Enligt konsekvensetiken får man bryta mot moralnormer 

för att uppnå sina mål, men bara såvida konsekvenserna av ens handlingar främjar det 

goda. Vad som utgör det goda må vara en tolkningsfråga, men konsekvensetiken kan 

ses i en bekant dager i relation till jämlikhetsprinciper genom dess strävan att uppnå 

välfärd, med emfas på lycka, genom politisk kohandel och utilitaristiska 

överenskommelser. (Ibid., s.12-13) 

Bland andra Friedrich Nietzsche invände trots allt att människan inte nödvändigtvis 

strävar efter enbart lycka, utan att hen även kan ha andra mål i siktet, till exempel att 

uppoffra sig altruistiskt eller att handla på ett visst sätt för att hämnas eller vanära. Här 

kom preferensutilitarismen senare att ge svar på tal genom korrigeringen om att den 

ultimata mänskliga strävan kanske inte bör definieras som lycka i alltför allmänna 

termer, utan som en strävan till att uppfylla preferenser. Man kan här tyda tanken om 

att var och en själv vet bäst vad som gör hen lycklig. En individ kan ändå lida av vad 

man inom politisk teori kallar för falskt medvetande och då vet hen kanske inte vad 

som är bäst för sig själv. Med tanke på det, argumenterar somliga för att den egentliga 

strävan borde handla om att minska mänskligt lidande, men även detta resonemang 

kan övergå i cyniskhet om världens missförhållanden, eftersom det exempelvis kan 

anses vara till fördel att låta barn från dåliga förhållanden dö så fort som möjligt för 

att undvika mer lidande. (Ibid., s. 13-15) 

Utilitarismen har trots allt haft ett stort inflytande på eftervärldens teorier och den kan 

till och med tänkas vara en viss tröst för den idealist som jobbar hårt för att förbättra 

sina medmänniskors omständigheter, men inte förmår rädda alla Guds barn. 

Realpolitik anses ofta vara synonymt med utilitarismen och den teorin handlar om att 

man i verkligheten ofta hamnar att använda lögn, löftesbrott, våld, hemlighetsmakeri 

och hyckleri för att uppnå goda ändamål inom den verkliga politiska arenan. Här talar 

man ofta om att målen helgar medlen. Dessa medel kan exemplifieras av att begå 

våldsamheter mot diktatorer eller terrorister och även om det kan anses fel, uppnås det 

goda på sikt i och med frigörandet av utsatta folkslag. Konsekvensetiken kan alltså 

trots allt få otrevliga konsekvenser och därför finns det ytterligare skikt av skydd mot 

kränkningar av individuella friheter genom både plikt- och rättighetsetik. Plikt- och 

rättighetsetiken faller under termen deontologi, vilket i sin tur specifikt handlar om 
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personliga skyldigheter gentemot det omgivande samhället, respektive handlingar som 

inte kan accepteras i försvar av andra personers värdighet, integritet och 

självbestämmanderätt. Inom deontologin måste man utföra moraliska handlingar i 

överensstämmelse med rådande etiska normer. (Ibid., s. 15-18) 

Det råder en viss tudelning i samhället mellan konsekvensetiker och pliktetiker, men 

konsekvensetikens utilitarism verkar inom den politiska sfären i allmänhet fortfarande 

ses som en nödvändighet och en fullkomligt vardaglig företeelse. I mån av att uppnå 

så stor lycka som möjligt genom politiska handlingar, utgör dessutom de pliktetiska 

lagar som har stiftats, gällande rättigheter och skyldigheter, ytterligare skikt av 

försäkring mot maktmissbruk. Den mänskliga strävan kan då tänkas vara att göra var 

och en så lycklig som möjligt på grund av en omutbar respekt för mänskliga rättigheter 

och rättviseprinciper (Ibid., s.19). 

Moderna rättviseteoretiker som John Rawls och Robert Nozick har intressant nog 

utvecklat det rättviseteoretiska resonemanget på var sida om den politiska skiljelinjen, 

men de överensstämmer om att aggregerad nytta inte är tillräckligt för att skipa 

rättvisa. Mycket av debatten kretsar än i denna dag kring fördelningspolitisk 

egalitärism kontra rätten till självägarskap och privategendom. Samtliga teoretiker är 

trots allt i grund och botten eniga om att det kanske föreligger en etisk förpliktelse till 

att hjälpa sina medmänniskor, men den normativa förpliktelsen kan anses handla mer 

om vikten av medmänsklighet än en rättviseteoretisk frågeställning.   

3.1.2 Eudemonismen 

Aristoteles (384–322 f.Kr.) är förmodligen en av de mest kända antika grekiska 

vetenskapsfilosoferna. Ett av hans främsta arv åt eftervärlden var eudemonismen, en 

etisk skola som argumenterar för att ett liv värt att leva måste levas för någonting som 

är eftersträvansvärt som ett ändamål i sig själv. Allt annat eftersträvansvärt måste 

således vara eftersträvansvärt i uppnåendet av det centrala egenvärdet och det 

eftersträvansvärda har enligt senare tolkningar kommit att förstås som ett gott liv. Det 

grekiska ordet eudaimonia har ofta tolkats betyda lycka, men mer sakkunniga 

lingvister menar att begreppet lycka, i sin beskrivning av ett tillfälligt sinnestillstånd, 

inte räcker till för att sammanfatta vad Aristoteles menade. Samtida 
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vetenskapsfilosofer menar att ordet snarare finner sin motsvarighet i ordet 

välbefinnande, eller frodande, från engelskans flourishing. Enligt Aristoteles 

eudemonism kan det högsta mänskliga goda därmed tolkas som synonymt med god 

mänsklig funktion. God mänsklig funktion, i sin tur, kan tolkas vara synonymt med ett 

utmanande och utövande av det mänskliga förnuftet, det vill säga en rationell själs 

engagemang i samspel med dygden. (Internet 7)  

Den eudemoniska filosofin intresserar sig till skillnad från både deontologin och 

konsekvensetiken på det goda istället för på det rätta. Eudemonismen ställer därmed 

frågan om hur man borde leva utöver hur man borde handla. Moderna eudemoniska 

filosofer menar att politiken inte ska vara deduktiv och förstås i termer av abstrakta, 

allmängiltiga principer, utan att den ska grunda sig i en holistisk livsåskådning. Det 

viktiga är mänskligt självförverkligande, moralisk mognad och karaktärsutveckling. 

Det goda menas relatera hela den mänskliga tillvaron och den normativa 

frågeställningen om hur man bör leva motiveras av tanken att ett gott liv är likvärdigt 

med att vara en god människa. Den eudemoniska filosofin ställer sig i stark kontrast 

till de traditionella politiska tankemönstren i och med att den är gemenskapstillvänd, 

erfarenhetsgrundad och situationsbetingad. Den eudemoniska filosofiska skolan 

menar simplifierat att det goda livet är något man förvärvar genom livserfarenhet och 

vidare, att det på grund av livets kontextuella natur är ytterst svårt att skapa universella 

regler för vad som utgör ett gott liv. Att kultivera en dygdig personlig karaktär är ändå 

en grundpelare inom eudemonismen. (Beckman, Mörkenstam 2009, s. 96-98)  

Eudemonismen har säkerligen haft en viss inverkan även på utvecklingen av de 

psykologiska inriktningarna som introspektion och den moderna kognitiva psykologin. 

I stark kontrast till den under 1900-talet populära behaviorismen, menar den kognitiva 

psykologin att man inte formas av sina erfarenheter, utan istället att man formas av 

vad man gör av sina erfarenheter och att var och ens psyke på gott och ont skapar den 

verklighet som man upplever (Karlsson, Rydén 2012, s. 26). Den kognitivt 

psykologiska inriktningen kan i min mening tolkas som en återgång till de tidigare 

vetenskapsfilosofiska idéerna om att människans själsliv står i centrum för hens 

beteende och handlingar. Detta paradigmskifte utgör en frigörande brytning från de 

tidigare behavioristiska uppfattningarna om psykologin som naturvetenskap, i 
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samband med vilken man trodde sig kunna förutspå och kontrollera människans 

beteende, likt Pavlovs hund (Hämäläinen, Michaelson 2014, s. 272). De senaste rönen 

inom hjärnforskning har också skänkt tilltro till att människans inre värld är viktigare 

än den yttre och det menas, i enlighet med det ovannämnda, att människans 

epigenetiska biologiska natur, hens erfarenheter och undermedvetande styr hur hen 

förhåller sig till världen (Bigthink, 11.10.2015).  

Den eudemoniska filosofins försvar av värdighet, ansvar och dygdighet känns som en 

frisk vind av optimism i en samtid präglad av politisk stagnation, ojämlikhet, orättvisa, 

krig, förtryck, miljöproblem, egennytta och moralisk omogenhet. Kanske 

eudemoniska principer är något man kunde försöka kultivera? 

3.1.3 Den subjektiva lyckan och politiken 

Eftersom människan har makten att skapa konflikt, resolution eller stagnerade 

förhållanden genom sina handlingar gentemot det övriga samhället, verkar den 

normativa frågan om hur man bör leva blir ytterst viktig. John Rawls, i sitt 

rättviseteoretiska epos A Theory of Justice (1971), skrev utförligt om vikten av 

medmänsklighet, om människans förpliktelser mot varandra och om vikten av 

normativ systematik i förhållande till hur man bygger upp statsskick för att garantera 

den sociala rättvisan. Fast Rawls bok är ett vänsterliberalt verk, understöder senare 

studier faktiskt idén om att vänsterliberala parlament har en tendens att satsa mera 

resurser på välfärdspolitik. Rawls menar samtidigt också att grundläggande 

samhällelig välfärd och trygghet är förutsättningar för att det demokratiskt centrala 

begreppet frihet ska kunna ta prioritet utöver egennyttiga drifter. (Swift 2014, s. 22-

25, Beckman, Mörkenstam 2009, s. 57, Rawls 1973) 

Om en förutsättning för frihet är att medborgarna har lika möjlighet eller 

fördelningspolitiska garantier att uppfylla sina grundläggande primära nyttigheter, 

skulle jag vela tro att mer egalitära värden för mina ekonomiska och politiska 

indikatorer borde påvisa en högre grad av aggregerat nationellt välbefinnande. Det här 

antagandet verkar annars också stämma bra överens med sådana idéer om fri 

konkurrens och välfärdsvärderingar som presenterades av både Schumpeterska 

marknadsfundamentalister och post-materialister. 
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Hur man beter sig i världen är naturligtvis en viktig fråga i sig och jag anser det ligga 

i enlighet med mina egna värderingar att utgå från att välfärd och medborgerligt 

välbefinnande är en förutsättning för demokratisk fred, lojalitet och legitimiteten av 

och till de institutioner som förekommer i samhället. Frågan om hur man kan 

underbygga ett gott liv för gemene man borde i min skattning tilldelas större tonvikt i 

det politiska beslutsfattandet, speciellt till fördel för de mindre lyckligt lottade 

medborgarna. Utgående från vad det hittills har konstaterats, verkar lyckan vara en 

viktig del av de överenskommelser, rättviseprinciper och etiska normer som 

underbygger demokratiska samhällen och strävan efter det goda livet. Med tanke på 

det, har flera forskare, över- och icke-statliga aktörer faktiskt också åberopat 

alternativa tillvägagångssätt för att komplettera och förtydliga diskrepanserna mellan 

ädla mål och traditionella medel. Mått som Human Development Index, World 

Happiness Report, World Values Survey, Happy Planet Index och den Sydostindiska 

östaten Bhutans Gross National Happiness är några exempel på olika försök att svara 

på detta kall. 

I relation till frågan om livskvalité, verkar dessvärre inte den subjektiva lyckan räcka 

till för att vare sig bedöma eller pragmatiskt informera den politiska policyprocessen. 

Dess tillkortakommande är enligt psykologen Martin Seligman trefaldig. För det första 

förknippas lycka per definition med att vara på ett gott humör och utvärtes lycklig. 

Begreppet är således inte nödvändigtvis förenligt med en bredare operationalisering, 

det vill säga en bredare definition av ett gott liv, vilket enligt Seligmans positiva 

psykologi antas representeras av en kombination av positiva känslor, engagemang, 

positiva relationer, meningsfullhet och den belönande känslan av åstadkommande. För 

det andra mäter en endimensionell bedömning av subjektiv livstillfredställelse 

huvudsakligen ett tillfälligt sinnestillstånd. Seligman menar att en förfrågan om 

livstillfredsställelse över ett bredare sampel de facto till hela 70 procent mäter hur man 

mår just i stunden och därmed bara till 30 procent hur bra man bedömer sitt liv i dess 

helhet. Utöver det ovannämnda är det sannolikt att en för stor fokus på glädje 

marginaliserar uppåt hälften av jordens befolkning som är introverta eller affektivt 

lågpositiva, vilka individer ändå kan anses ha meningsfulla och givande liv.  För det 

tredje skriver författaren att det skulle behöva finnas utrymme för ett bredare urval av 



  

32 

 

begreppsliga definitioner om vad folk finner viktigt i sina liv och kan anses medföra 

en högre grad av individuellt välbefinnande. (Seligman 2012, s.13-14)  

Vad är då detta välbefinnande och hur kunde begreppet operationaliseras? Det ska jag 

försöka besvara härnäst. 

3.2 Välbefinnande 

I studien What Percentage of People in Europe are Flourishing and what 

Characterises them (2009), genomförd vid institutet för välbefinnande vid Cambridge 

universitet, konstaterade forskarna Felicia Huppert och Timothy So att hur människor 

upplever sina liv sannolikt är värdefull information och en viktig information om 

policyrelevant beteende som kan utvecklas hos medborgarna. Författarna menar att 

välbefinnande till och med kan vara en viktigare determinant om sannolikt beteende 

än diverse objektiva fakta om samma människors liv, sådana som detaljer om deras 

inkomst, bostadstillgänglighet eller hur mycket resurser de har tillgång till. En 

intressant insikt är att vissa människor faktiskt kan må bra trots att de lever under svåra 

förhållanden. Människor som frodas, med andra ord de som har en hög nivå av 

psykologiskt välbefinnande, lär sig mer effektivt, arbetar mer effektivt, de har också 

bättre sociala relationer, kontribuerar sannolikt mera till sina samhällen och uppvisar i 

regel bättre hälsa och förväntad livslängd. Författarna menar därmed att data om folks 

subjektiva välbefinnande mycket möjligt kan komplettera objektiva data om BNP, 

hälsa, sociala och miljörelaterade faktorer. (Huppert, So, 2009, s. 1)  

I deras studie argumenterar författarna för att ett enda subjektivt mått om 

livstillfredställelse inte räcker till för att bedöma ett frodande liv, det vill säga 

individuellt välbefinnande, vilket framgår ur bilden nedantill. 
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Figur 2. Korrelationen mellan livstillfredställelse och välbefinnande 

Utgående från det datamaterial som författarna använde sig av i sin jämförelse av 

samvariationen mellan livstillfredställelse och frodande var korrelationen mellan 

variabeln och forskarnas definition av välbefinnande bara 7,2 procent. (Ibid., s. 6) 

Att må bra, det vill säga att frodas, verkar rent begreppsligt antyda på någonting annat 

än att vara lycklig. Visst är man säkert tillfredsställd och kanske till och med glad om 

man kan anses ha sitt liv i skick, men att vara lycklig är inte samma sak som att uppleva 

välbefinnande. Kausalitetssambandet mellan uppfyllande handlingar och lycka är inte 

heller helt klart, eftersom vissa studier indikerar att lyckligare människor ofta upplever 

bättre framgång i livet, men huruvida ett uppfyllande liv leder till lycka eller vice versa 

har hittills visat sig vara svårt att fastställa (Psychology Today, 07.11.2011). Vissa 

människor kan visserligen ha en gynnsam genetisk disposition mot att vara 

förhållandevis lyckliga individer till ytan, men för de allra flesta av människor måste 

man väl ändå anta att livstillfredsställelsen är något man måste jobba emot för att 

uppnå. Professor Seligman, vid Pennsylvania universitets center för positiv psykologi, 

påvisade ändå ett positivt samband mellan ökad optimism och både psykologisk och 

fysisk hälsa utgående från några ihärdighets- och stresshanteringsövningar som han 

utförde med hjälp av hans mest pessimistiska studenter (Seligman 2012, s. 205).  

Det verkar i dagens läge vara alltmer av en utmaning för människan att ha tid att skapa 

mental sinnesro nog för att hinna balansera och uppfylla alla sina individuella behov. 

Om man trots det lyckas identifiera sina särbehov och namnge sina demoner, borde de 
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mista sin makt över en. Inte bara det, utan att satsa mer på fritid, hälsa och välfärd 

borde också ge människan mer tid för självutveckling och sådan lyx skulle sannolikt 

öppna upp möjligheter för mer empati och ödmjukhet i mänskliga relationer. 

I relation till lyckan, bekräftade den nyligen bortgångne sociologen Zygmunt Bauman 

lyckans tillfällighet. Han menade att medan människan minns lyckliga stunder, minns 

man inte vare sig lyckliga dagar, veckor eller längre perioder. Han uppmanade sina 

läsare att betrakta livet som en lång kamp och att varje problem som man lyckas lösa 

ersätts av ett annat. Trots att biverkningarna ofta kan vara otrevliga i det korta loppet, 

finns det orsak för optimism på långsikt (Vimeo, 05.01.2017). Bauman myntade också 

begreppet om flytande modernitet (liquid modernity) och om då livet kan ses som en 

föränderlig kamp, innefattande endast tillfällig lycka, men våra handlingar ändå 

samtidigt har en hermeneutisk mening, vad annat kan då det goda livet inbegripa? 

Meik Wiking, vice direktör för Danmarks Happiness Research Institute, med en 

bakgrund i statskunskap och företagsledning, menar orubbligt att mätningar av 

välbefinnande måste innehålla såväl utvärderande (livstillfredsställelse), affektiva 

(känslomässiga) och eudemoniska (meningsfulla) faktorer (TedXCopenhagen, 

10.05.2016). Det var också Wikings påstående, resonerande i samklang med mina 

egna funderingar kring det goda livets subjektivitet och dess innebörd som motiverade 

mig att leta efter en modell för välbefinnandet ur psykologins teoriskolor.  

Mot bakgrunden av de ovannämnda insikterna verkar man kunna tolka det goda livet 

som ett flerdimensionellt begrepp mycket likt exempelvis frihet och väderfenomen. 

De inbegriper ett urval av varandra oberoende egenvärden som alla ger mervärde till 

den begreppsliga helhetsbilden (Seligman 2012, s. 14-15). Det verkar som sagt inte 

vara så att man kan mäta ett gott liv genom hur lycklig någon är i stunden, utan jag 

tror att det kan vara mer fruktbar mark att använda sig av välbefinnande inom 

forskningsområdet, i enlighet med Seligmans PERMA-modell från den positiva 

psykologin. PERMA-modellen lägger inte heller längre lyckan i huvudrollen, utan 

modellen inbegriper det subjektiva emotiva måttet endast som en del av 

välbefinnandets komponenter. Man kan även konstatera att Seligmans PERMA-

modell om välbefinnandet inte är vare sig den enda teorin om välbefinnande eller att 
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den skulle vara okritiserad, men modellen har hittills accepterats inom fältet för positiv 

psykologi (Quora, 25.08.2016). Jag erhåller vissa förhoppningar om att modellen 

också skulle svara på Felicia Hupperts och kall om en konsensus om strukturen för ett 

allmängiltigt mått på individuellt välbefinnande (Huppert, So 2009, s. 6). 

PERMA-modellen består av fem komponenter. De relevanta komponenterna anses 

enligt forskningen hittills bestå av positiva emotioner, engagemang, positiva 

relationer, meningsfullhet och upplevelsen av åstadkommande. Komponenterna ska 

enligt Seligman uppfylla tre kriterier, nämligen att de för det första skall kontribuera 

till begreppet välbefinnande. För det andra, att de ska kunna eftersträvas som 

egenvärden i sig själva. För det tredje, att de skall kunna analyserar som oberoende av 

de övriga komponenterna. Meningsfullheten och syfte sägs vara de mest centrala 

drivkrafterna i en människas liv och komponenten om meningsfullhet ersätter 

livstillfredsställelsen som det centrala i teorin om välbefinnande. Intressant nog var 

detta också vad logoterapeuten Viktor Frankl förespråkade i sin bok Livet måste ha 

mening, vilket jag lyfte fram i kapitel ett.  

Medan positiva emotioner och engagemang mäts som subjektiva värden i PERMA-

modellen, menas såväl upplevelsen av meningsfullhet och engagemang (flow), 

positiva relationer och känslan av åstadkommande innehålla både subjektiva och 

objektiva dimensioner. Seligman exemplifierar detta med fallet president Abraham 

Lincoln, som sägs ha lidit av djup melankoli och inte själv kunde uppfatta sitt liv som 

meningsfullt. Det förefaller intressant eftersom eftervärlden mångt och mycket har 

bedömt hans liv som ytterst meningsfullt. Argumentet om vikten av positiva relationer 

grundar sig i att det positiva sällan upplevs i social isolering, utan att sociala relationer 

medför mycket i mån av välbefinnande. Seligman menar vidare, att akten av 

hjälpsamhet eller att ge någon någonting medför ett av de största uppsvingen i 

individuellt välbefinnande. Människans hjärna sägs ha utvecklats för att hantera 

sociala relationer och kommunikativa aspekter av gruppsamarbete. Akten av att kunna 

förmedla ett budskap inför en större grupp människor på ett roligt sätt och på ett vis 

som möjliggör att även en motvillig människa förstår poängen och inte förolämpas, 

kräver en hel del hjärnkapacitet, men det är ändå en handling som många människor 

ganska naturligt gör i vardagen. Förutsättningarna för människans överlevnad har 
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annars också historiskt sett varit bättre då man har agerat i grupp än då man agerar 

ensam. (Seligman 2012, s. 16-23) Problemet kan exemplifieras vidare, genom hur 

kroniskt utanförskap kan leda till fysisk smärta och reaktionen sägs vara en evolutionär 

skyddsmekanism, det vill säga kroppens sätt att meddela att något är fel och att man 

borde söka sig tillbaka till sin grupp (Bigthink, 06.01.2017).  

Mot bakgrunden av det ovannämnda verkar det som om bland annat motarbetandet av 

marginalisering eller att satsa på integrationen av invandrare rimligtvis borde profilera 

högt uppe på den politiska agendan och sådana lösningar borde till och med vara 

kostnadseffektiva investeringar. Andra positiva politiska lösningar kan även tänkas 

exemplifieras av dekriminalisering av offerlösa brott eller erbjudandet av gratis 

preventivmedel i den tredje världen. Det finns både bättre och sämre fallstudier på hur 

man kan sköta motsvarande situationer (så kallade beklagliga externaliteter i 

nationalekonomiska termer) från olika håll i världen. Avsikten var här trots allt endast 

att exemplifiera mitt resonemang om behovet av att ta välfärdsdiskussionen på allvar. 

I dessa dagar då åtstramningsåtgärder, reformer och privatisering hotar förstöra 

välfungerande offentliga tjänster och alltfler människor förskjuts nedåt på den 

socioekonomiska skalan, uppstår det ett allt större behov av en mer medmänsklig 

politik. I avhandlingens sista kapitel ska jag försöka återkomma och sammanfatta 

diskussionen mer utförligt och eventuellt gå in på andra policyrelevanta lösningar som 

man kunde tänka sig att skulle möjliggöras av en större satsning på välbefinnande, i 

enlighet med PERMA-modellen och dess komponenter.  

Sammanfattningsvis verkar det enligt den omfattande litteraturen på området finnas 

goda grunder för att betrakta välbefinnande som inte endast något individuellt utan 

också samhälleligt, eftersom människan på gott och ont är en social varelse. 

Människan behöver kunna samarbeta och se den omgivande världen som något gott 

och kognitivt koherent. Det tycks alltså utöver den individuella aspekten även finnas 

en politisk dimension till diskursen om välbefinnande och den ska jag diskutera mer 

ingående i teoridelen av avhandlingen i nästa kapitel. 
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4 Teoribildning och tidigare forskning 

För att övergå till teoribildningen ska jag nu ta mig an tidigare forskning, i hopp om 

att belysa ett samband mellan de utvalda ekonomiska och politiska variablerna och 

aggregerat välbefinnande. Mitt anspråk är här att åstadkomma en teoretisk koppling 

mellan forskningsvariablerna. Jag skulle även vela analysera problematiken ur en 

normativ synvinkel där jag skulle söka svar om hurudan omställning det skulle krävas 

för att åstadkomma idealsamhället, men jag är rädd för att denna avhandlings 

begränsade omfång inte kommer att tillåta för ett så ambitiöst projekt. Förhoppningen 

är ändå att konstruera en mer ingående uppfattning om välbefinnande och dess 

betydelse för den politiska diskursen och policyprocessen. 

4.1 Bruttonationalprodukten och dess inverkan på 

välbefinnande 

”Pengar återspeglar och främjar ett sätt att tänka som är abstrakt, opersonligt, 

objektivt och kvantitativt, det vill säga just sättet att tänka inom den moderna 

vetenskapen – och vad kunde vara mer rationellt än det?”  

                                                                                                         (Nars 2006, s. 47) 

Under den moderna historien har man tillägnat BNP stor vikt som måttet om vad man 

något missvisande kallar levnadsstandard. BNP är trots det ändå endast en 

produktionsekonomisk indikator som bara intresserar sig för värdet av total 

konsumtion av varor, tjänster, bruttoinvesteringar och export, subtraherat med 

importen under ett år, eller som ofta i företagsvärlden, under ett kvartal, en månad, 

vecka, dag, timme, minut och så vidare. Människan har mer bråttom än någonsin och 

anammar sig stressrelaterade psykosociala problem i sin jakt på effektivitet och 

rikedom. När man ska hinna ta hand om sig själv är inte en viktig del av ekvationen. 

Varför denna fokus på materia och mammon? Blir man lyckligare av pengar? Tänk 

om man fick satsa på att utveckla sin passion istället för förpliktelsen att betala 

räkningar. Livet är förvisso en avvägning om olika förpliktelser och utmaningar och 

under rådande paradigm är det vad man får betala för att ha rätt att leva på denna jord, 

hör jag generationsvis av folkvisdom viska genom tidevarven. Om man bara jobbar 
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tillräckligt hårt och flitigt kanske man hinner satsa på vad man egentligen vill göra 

med sitt liv sedan en vacker dag. 

Det sägs visserligen förekomma ett starkt positivt samband mellan BNP per capita och 

mått på levnadsstandard och hälsa, men det säger ingenting om lycka eller 

välbefinnande. BNP per capita beräknas som den sammanfattade förmögenheten som 

skapats inom en nation under ett års tid, dividerat med dess invånarantal. Således säger 

BNP per capita väldigt lite, om någonting överhuvudtaget, om den individuella 

välfärden vare sig socialt eller ekonomiskt, eftersom siffran inte belyser de 

fördelnings- eller socialpolitiska situationerna inom landet eller förhållandena inom 

dess institutioner. Vartefter den ekonomiska ojämlikheten ökar och medelklassen 

minskar, verkar det uppdagas ett alltmer akut behov av att börja fråga sig var 

mänsklighetens värderingar egentligen ligger. I en nyligen utgiven rapport av Brittiska 

Oxfam, menas det nu att åtta av de absolut rikaste människorna i världen äger lika 

mycket som världens fattigaste hälft av världspopulationen, det vill säga lika mycket 

som 3,8 miljarder människor (Oxfam, 16.01.2017). 

Det står pinsamt klart att BNP aldrig har varit ett välfärdsmått. Vad måttet mäter är 

produktion och det var vad John Maynard Keynes hade som avsikt då han först började 

utveckla måttet för att utvärdera Storbritanniens krigsberedskap på 1940-talet. Allt går 

givetvis inte att räkna i pengar och det kan exemplifieras av att det råder stor skillnad 

i värde mellan en smarttelefon och ett skrivet brev och att det representerar ett värde 

som inte tillåter sig mätas i endast pris. (Economist, 30.04.2016) 

Det är ett mycket omtalat faktum inom lyckoforskningen att BNP:s inverkan på 

åtminstone den subjektivt mätta lyckan avtar och planar ut vid några tiotal tusen dollar 

per capita på en årlig nivå. (Hämäläinen, Michaelson 2014, s. 222-225) Korrelationen 

mellan BNP per capita och livsglädjen framgår ur det nedanstående diagrammet. 

Bilden är tagen ur Martin Seligmans bok Flourish (2012).  
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Figur 3: Den avtagande korrelationen mellan BNP per capita och medeltalet av 

livstillfredsställelsen i ett urval länder 

Vad man ser här är att sambandet avtar och att ett lands ekonomiska status i 

verkligheten inte längre gör människor betydligt mer lyckliga utöver gränsvärdet om 

några tiotusen dollar i BNP per capita. Det här fenomenet kallas även Easterlin 

paradoxen, vilken menar att även om människor med högre lön inom ett land tenderar 

att rapportera högre livstillfredsställelse, sinar effekten ut i internationella jämförelser. 

(Seligman 2012, s. 224) Författarna Richard Wilkinson och Kate Pickett grundar detta 

fenomen i vad de kallar jämförelse-effekten och de menar att människans psykosociala 

välbefinnande påverkas av hens närkrets och dess framgång eller dess avsaknad därav. 

(Wilkinson, Pickett 2010) 

Jag föranleds på grund av Wilkinsons och Picketts forskning anta att svåra och 

utmanande omständigheter kan ha en förödande effekt på sammanhållningen inom ett 

samhälle, om exempelvis ojämlikheten är hög. Jag ska därför granska huruvida BNP 

per capita de facto har en betydlig förklaringsgrad i relation till välbefinnande. Det 

skulle också vara mycket intressant ifall det skulle visa sig förekomma annorlunda och 

mer informativa resultat än de resultat som tidigare lyckoforskning har sammanställt, 

i trots av idén om BNP som samtidens primära mått om samhällelig välfärd. 

Det förhåller sig som Robert Kennedy sade redan 1968, något innan hans lönnmord. 
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“…The gross national product does not allow for the health of our children, the 

quality of their education or the joy of their play.  It does not include the beauty of 

our poetry or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate or 

the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage, 

neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to 

our country, it measures everything in short, except that which makes life 

worthwhile.” 

                                                                                           (The Guardian, 24.05.2012) 

I Jonas Pontussons bok Inequality and Prosperity (2005), konstaterar författaren 

kortfattat att slagordet för liberala marknadsekonomier, i motsats till sociala 

marknadsekonomier, har gällt ett något högre antal människor i arbetskraften under de 

senaste decennierna. Den fördelen urholkas trots allt hastigt genom insikten som 

uppstår av att mäta sambandet mellan storleken av BNP och antalet utförda 

arbetstimmar. Författaren menar här att det verkar som att man exempelvis i USA har 

bytt ut fritid mot stress. Därmed tilldelas fördelen de sociala marknadsekonomierna, 

eftersom dessa länder uppvisar en genomsnittligt högre BNP per utförd arbetstimme. 

De sociala marknadsekonomierna är föga förvånande också den grupp där de nordiska 

välfärdsstaterna profilerar sig märkbart. (Pontusson 2005, s. 8-11) Pontussons metod 

kunde för övrigt vara intressant att uppfölja i andra globala komparativa jämförelser. 

I svar på fråga två om kausalitet vågar jag inte med säkerhet utesluta att Y-variabeln 

inte kunde tänkas orsaka X-variabeln. Enligt ett gammalt ordspråk är ett välmående 

samhälle likställt ett produktivt samhälle och den omvända kausala riktningen ter sig 

anknyta till högre BNP siffor mycket väl.  

4.2 Arbetslöshetsnivån och välbefinnande 

För att ännu hålla mig till de för avhandlingen relevanta ekonomiska faktorerna, måste 

jag återgå till Max Webers teori om den protestantiska etiken. Enligt Weber är 

resultaten av människans handlingar impregnerade med mening och handlingarna 

måste därför utsättas för hermeneutisk tolkning förrän man kan redovisa för orsakerna 

till deras orsaker och effekter. Detta är även är en grundläggande utgångspunkt för min 

frågeställning om vad som påverkar den meningsfullhet som människan upplever. 
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Weber menade att kapitalismen hade uppstått lite i misstag, i samband med att arbetet 

redan under 1600-talet blev alltmer av ett kall för de protestantiska sekterna. Materiell 

framgång blev likställt med ett gott och fromt liv och det ansågs att man på så vis 

kunde undvika evig förtappelse och arbetet antog således en religiös mening för de 

involverade parterna. Protestanterna avsade sig till en början njutning av alla slag och 

deras extrema värderingar begränsade den privata konsumtionen, men vartefter 

människorna blev rikare så uppstod det också mer handel och behov av lyxvaror. 

Kapitalismens framgång, menade Weber, var således en oavsedd biverkning av de 

religiösa protestanternas etisk-religiösa värderingar och den utvecklande borgerliga 

livsstilen. (Chalmers, Månsson 2003, s. 118-120) 

Man har länge sedan gett upp det Keynesianska hoppet om full sysselsättning och den 

så kallade nationalekonomiska Phillips kurvan påvisar att full sysselsättning inte 

någonsin var ett ekonomiskt sett vettigt mål (Internet 8). Det är säkerligen ändå viktigt 

för många medborgare att dra sitt strå till stacken, göra något vettigt sina liv och att 

vara rakryggade medborgare. Sysselsättning är trots allt för många människor 

likvärdigt med ett meningsfullt liv. En populär Human Resources guru vid namn Dave 

Ulrich uttryckte det på följande sätt: ”När folk hittar mening i sina liv är de mer 

levande, kreativa och produktiva. Mycket av denna mening kommer från deras arbete 

... själv beskriver sig som arbetsnarkoman ... om 30 är det nya 20 så kan väl 75 tänkas 

vara det nya 65” (DN, 19.02.2012).   

Olavi Riihinen, i boken Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus 

(2011), skriver i citerande av William Beveridges idé från 1942, om att välfärdsstatens 

huvudsakliga intressen på den tiden ansågs borde handla om att bekämpa brist, 

sjukdom, okunnighet, livsmiljöns elände och mänsklig passivitet (läs: arbetslöshet). 

Riihinen menar vidare att välfärdsstatens mål länge var att garantera medborgarna 

frihet och säkerhet, men enligt Riihinen ligger fokusen numera på rättvisa, vilket 

förknippas med principer om behov, självägarskap och förtjänst. Behovsprincipen 

handlar om gemensamma behov och lika mänskliga rättigheter vis-à-vis uppfyllandet 

av primära nyttigheter, medan förtjänstprincipen handlar om rättfärdigande av 

fördelningspolitiska åtgärder och att ge folk en skälig ersättning för deras 

ansträngningar och insatser. Riihinen nämner ändå att det ännu förekommer problem 
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inom äldrevården och bland annat långtidsarbetslöshet och uttrycker oro om dess 

inverkan på både hälsa och marginalisering. Riihinen lyfter fram att problemen inte 

har förbättrats trots livlig diskussion och en snabb ekonomisk tillväxt. (Kontula, 

Kontula 2011, s. 16, 20) 

Hela 82 procent av de finska respondenterna i gallupundersökningar från 1992-2009 

ansåg att välfärdsstaten är värd sin höga kostnad, men opinionsundersökningarna 

påvisade också att de mer högutbildade medborgarna motsatte sig en mer egalitär 

inkomstfördelningspolitik betydligt mer än övriga medborgare. Motsättningarna 

påvisar att det förekommer meningsskiljaktighet mellan högavlönade och 

arbetarklassen och intressant nog, sammanfaller det ovannämnda med den empiriska 

verkligheten, eftersom OECD-mätningar från och med 1980-talet faktiskt visar att 

skillnader i hälsa och inkomstskillnader mellan socioekonomiska klasser fortsätter att 

öka. (Ibid., s. 20-21) 

Författarna Wilkinson och Pickett menar som det nämndes tidigare att medborgarna 

exempelvis i USA verkar ha blivit tvungna att byta ut fritid mot arbete och vidare, att 

konsumismen skapar konstgjorda värderingar och habegär hos befolkningen som inte 

verkar kunna mättas. Vidare menar författarna att jämförelse-effekten förlägger 

människor i en konstant kamp om att överträffa sina medmänniskor och den 

konkurrensen tycks inte vara bra för vare sig mental eller psykisk hälsa, utan rentav 

förvärrar alla tänkbara psykosociala problem inom ett samhälle. Timo J. Hämäläinen 

instämmer och menar att ett överflöd av valmöjligheter tycks försämra människans 

uppfattning om koherens, det vill säga hens förståelse och känsla av kontroll över sin 

omgivning (Hämäläinen, Michaelson 2014, s. 26-33, Wilkinson, Pickett 2010).  

I Robert D. Putnams bok Bowling Alone (2000), tog han upp diskussionen om hur det 

sociala kapitalet har minskat i USA och han menade att människor verkar ha tappat 

förtroendet för varandra och känner sig alltmer alienerade (Putnam 2000). Medan 

Putnam förkuserar på föreningsverksamhet, menar hans kolleger att det är det sociala 

förtroendet som är av intresse, mycket i enlighet med Wilkinson och Picketts 

resonemang. Statsvetaren Eric Uslaner menar också att det möjligtvis ligger till på det 

viset, att orsaken till att människor drar sig ur det sociala livet är att de har tappat 
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förtroendet för gemenskapen (Bäck 2011, s. 24). Diskussionen om interpersonlig tillit 

och politiskt förtroende som jag kommer att behandla i kapitel 4.6 och 4.7 handlar om 

huruvida det är det sociala kapitalet som påverkar förtroendet, eller vice versa. Både i 

Finland och Sverige och speciellt i USA ser man ändå stigande arbetslöshetssiffror, 

sjunkande ideell föreningsverksamhet (om än inte partiaktivism) och sjunkande 

förtroende (Kontula 2011; Bäck 2010; Putnam 2000; Politiken, 28.08.1998). 

Arbetslösheten påverkar både gamla och unga och antas vara något som påverkar såväl 

människans självförtroende, framtidstro, ens attityd om omgivningen och samtliga 

andra individuella möjligheter till ett gott och meningsfullt liv. Det kan säkerligen 

argumenteras för att det finns många olika former av arbete och deltagande, men 

yrkesverksamheten och förvärvande av inkomst har ändå kommit att prägla 

människans motiv i konkurrenskonsumismens era. Min hypotes är här att höga 

arbetslöshetssiffror korrelerar med ett sänkt välbefinnande, men det ska i alla fall bli 

intressant att ta reda på ifall sysselsättning och välbefinnande faktiskt har något 

samband och hurdana insikter analysen kan framhäva. 

I svar på fråga två om kausalitet, vågar jag med försiktig övertygelse tro att Y-

variabeln, i snitt, inte orsakar X-variabeln i dagens läge. Man kan förvisso spekulera 

om inflytandet av framtida utopistiska framsteg där någon form av basinkomst har 

blivit en institutionell företeelse och lönearbetet således har mist sin betydelse, eller 

om en framtid där robotar gjorde allt arbete ställföreträdande människan, men än så 

länge är lönearbetet i stora drag en tvångsmässig förutsättning för en värdig existens.  

4.3 Samhällets grad av ekonomisk jämlikhet och dess relevans 

för välbefinnande 

”Kravet att behandlas jämlikt är ett centralt tema i det politiska tänkandets historia 

och idén om att människors värde i grunden är detsamma oavsett hudfärg, kön, sexuell 

läggning, religion, fysisk förmåga eller ekonomisk ställning har gradvis etablerats 

som en given utgångspunkt för moraliska och politiska överväganden. Ett mått på 

jämlikhetstankens betydelse är att den återfinns i de flesta demokratiska staters 

konstitutioner, liksom i konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter. 

Redan den första paragrafen i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter slår fast att 
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’alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter’. Respekten för 

människors lika värde anses därför vara allmänt erkänd och en grundpelare för 

demokratiska samhällen”. (Beckman, Mörkenstam 2009, s. 37) 

I boken Jämlikhetsanden: därför är mera jämlika samhällen nästan alltid bättre 

samhällen (2010), menar författarna Richard Wilkinson och Kate Pickett att de sociala 

relationerna i ett samhälle bygger på materiella grundvalar. De menar att 

inkomstskillnaderna har ett starkt inflytande på relationerna människor har till 

varandra och vidare, att det är jämlikheten som har den starkaste effekten och utgör 

den centrala politiska hävstången för förbättrandet av alla människors psykiska 

välbefinnande. (Wilkinson, Pickett 2010, s. 16)  

Det sägs trots det inte vara förmögenhetsskillnaderna som är av största signifikans i 

deras forskning, utan ojämlikhetens negativa effekt på samhället, i samverkan med hur 

människor upplever sin plats i världen genom jämförelse-effekten som är avgörande 

(s. 40). Problematiken framhävs ytterligare utifrån vad David Harvey, i sin bok A Brief 

History of Neoliberalism (2005), kallar konkurrenskonsumismen, som han menar att 

förbiser människans sociala natur, hens biologiska och materiella behov och endast är 

till skada för både naturen och välfärden (Harvey 2005). 

Jämlikheten spelar av allt att tyda en viktig roll inom politisk teori, oberoende om man 

är individualist eller kollektivist. Problemet med att förklara jämlikhet är trots det inte 

bara filosofiskt, utan också rent pragmatiskt. Bland annat Thomas Piketty, i sin bok 

Capital in the Twenty-First Century (2014), lamenterade avsaknaden av kvantitativ 

förmögenhetsdata som skulle kunna erbjuda en bättre uppfattning om egentliga 

förmögenhetsskillnader (Piketty 2014). Sådana data är något jag också hellre skulle 

använda mig av än data om inkomster. Det förefaller sannolikt att någon som är rik 

också förmodligen är åtminstone finansiellt tryggare i livet och att de således har bättre 

förutsättningar för att påverka sitt utfall i livet (The Week, 19.12.2013). Att vara rik 

antas vara lättare och erbjuda bättre förutsättningar för ett gott liv än motsatsen, men 

det är inte att säga att pengar garanterar ett gott liv . Det sägs ändå i folkmun att det är 

roligare att gråta i en Ferrari än på bussen, men jag erhåller rätten till vissa 

reservationer om det påståendet, eftersom bussen kanske inte är lika alienerande. 
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Figur 4: Skandia Internationals enkätresultat om finansiell trygghet 2012 

Ur Skandia Internationals Wealth Sentiment Monitor 2012 rapport framgår det en 

avsaknad av trygghetskänsla hos en betydlig del av de studerade ländernas befolkning. 

(Internet 9) Detta är trots det inte ett argument för ekonomisk jämlikhet, fast det 

naturligtvis är en av härledningarna, utan vikten ligger delvis vid mitt uttalade intresse 

om att mäta förmögenhetsskillnader och delvis vid att understryka att människors 

trygghetsbehov ofta verkar förbli ouppfyllda, oberoende av den allmänna 

uppfattningen om att arbete ger mening. Kunde man på samhällelig nivå månntro 

komplettera avsaknaden av trygghet genom andra mer kommunitära metoder och är 

det överhuvudtaget vettigt att fästa den politiska tonvikten på endast arbete och pengar 

och motarbetandet av konjunkturcykler? 

Felicia Huppert nämnde i deras studie om Europeiskt välbefinnande att medan 

intresset för välbefinnandet hade fått mycket gehör vid millennieskiftet, avmattades 

diskussionen snabbt i samband med finanskrisen 2007, ett år efter att European Social 

Survey hade implementerat en enkätmodul specifikt om välbefinnande. Huppert 

menar att det kunde ha varit värdefullt för forskningen att ha fått insamlat 

standardiserade mångdimensionella data om människors förändrande grader av 

välbefinnande under den dåvarande lågkonjunkturen (Huppert, So 2013). 

Då man mäter ojämlikheter menas det även att konsumtionsmönster är mer deskriptiva 

om den egentliga välfärden, men sådan konsumtionsdata finns inte heller lika redigt 

till hands som de data som finns om rika länder och inkomstskillnader. Ett problem 

med både inkomst- och konsumtionsrelaterade mått om välfärd är exempelvis att de 

inte beaktar sådana saker som hushållens sparmönster, svart arbete, personliga lån, det 
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ökande värdet av fritid, långsiktig uppföljning av hushållens egentliga 

konsumtionsmönster eller skattefinansierade kostnadsfria välfärdstjänster. Ytterligare 

skulle en mer klassiskt betonad inriktning på studiet av social klasstillhörighet i 

kombination med inkomstskillnader också kunna utgöra värdefull forskning. 

Inkomstskillnader anses ändå förtydliga ojämlikheten inom samhällen och finansiellt 

kapital kan med goda grunder antas vara likställt andra individuella kapitalstockar, 

som social- och humankapital, i dess påverkan av individens sociala mobilitet. Gini-

måttets fokus på hushållsinkomster är problematiskt även ur det perspektivet att det 

inte säger någonting tillförlitligt om individuella inkomstskillnader och man kan 

således inte säga om inkomsterna fördelas jämt inom hushållet. Gini-måttet anses ändå 

fånga upp samtliga individers relativa nivå av disponibla inkomster. (Bergh, Nilsson 

et al. 2012, s. 24-26, 29) 

Argumenten för mitt val att använda ett aggregerat värde av Palma-indexet och Gini-

koefficienten kan återfinnas i kapitel 2.5 (s. 21). 

Palma-indexet och Gini-koefficienten är endast två jämlikhetsmått och det finns även 

andra jämlikhetsindex, sådana som LIS, SWIID och EU-SILC, Theil-, Hoover- och 20 

20-indexet. (Bergh, Nilsson et al. 2012) Jag är ändå nöjd med mitt val av 

världsbankens Palma- och Gini-index för mitt forskningsändamål. 

Hur mycket man än kan anse grundläggande välfärdsåtgärder nödvändiga, råder det 

ändå meningsskiljaktigheter bland höger- och vänsterinriktade rättviseteoretiker om 

huruvida människor överhuvudtaget är berättigade till lika eller ens tillräckligt gott 

utfall i livet. Jag antar ändå att jämlikheten borde vara av grundläggande vikt med 

tanke på människans förutsättningar för ett gott liv. Det återstår att se om det kommer 

att synas ett samband mellan mer ekonomiskt jämlika länder och högre grader av 

välbefinnande. 

I besvarande av fråga två om kausalitet, vågar jag inte utesluta att Y-variabeln kunde 

tänkas orsaka X-variabeln. Med tanke på argumentationen om moderniseringsteorin 

och hur den kristna protestantismen i misstag ledde till kapitalism och ökad ekonomisk 

ojämlikhet, kan det mycket väl hända att ojämlikhet är en biverkning av 
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rationalisering, effektivering och konkurrenskonsumism och högre grader av 

välbefinnande. Välbefinnande borde trots det också forma och utbilda individen till 

dygdiga medborgare som borde förstå sig på de inflatoriska läsidorna av ekonomisk 

ojämlikhet och därmed välja att åtgärda eventuella problem relaterande ekonomisk 

ojämlikhet genom fördelningspolitiska åtgärder. 

4.4 Graden av demokratisk frihet i relation till välbefinnande  

Gällande de politiska variablerna av relevans för min avhandling, känns det som ett 

naturligt steg att lägga fokus på vad som här kommer att definieras som demokrati, 

med emfas på dess spridning i världen. Ordet demokrati tycks vara ett mycket 

värdeladdat begrepp där själva definitionen av begreppet blir avhängigt på vilken 

politisk inriktning, vilka särintressen och vilka värderingar den utfrågade respondenten 

representerar. Här tål det att understryka Herbert Tingstens tolkning av demokratin 

som en överideologi för de olika politiska ideologierna. Tingsten menade att begreppet 

uttryckligen handlar om medborgarnas uppfattning om statsstyrelsens form och om 

tekniken för politiska avgöranden och således inte om innehållet av de politiska 

besluten eller samhällets struktur (Tingsten 1945). För min avhandlings ändamål vill 

jag här vidare framhäva en definition av demokrati ur ett värdesubjektivistiskt 

perspektiv för att koppla temat starkare till vikten av individuellt välbefinnande. 

Den allmänna konsensusen tycks vara att demokrati ska utgå ifrån folkstyre genom val 

av folkledamöter i allmänna och öppna val. De invalda ledamöterna ansvarar sedan i 

slutändan inför röstarkåren, det vill säga medborgarna. På grund av 

demokratibegreppets värdeladdade natur, har man sedermera övergått till att tala om 

representativ demokrati, eller polyarki, under vilken det medges att besluten fattas av 

olika eliter inom det politiska väsendet. Systemet upprätthålls och kontrolleras således 

i princip av befolkningen, deras rösträtt, politiska medvetenhet och deras politiska 

engagemang. Det kan anses rättfärdigat att tala om demokratin som ett medel, där 

målet är att i så vid utsträckning som möjligt främja medborgarnas frihet, 

självförverkligande och välfärd. (Beckman, Mörkenstam 2009, s. 15-21). Man kan 

således redan skönja en problemställning mellan idealet om folkstyre och den ojämlika 

politiska verkligheten.  
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Inom demokratiska statsskick finns det emellertid också många olika former av 

maktfördelning mellan folket och bland de beslutsfattande, verkställande och dömande 

makthavarna. Det finns än flera uppsättningar demokratiska lösningar som alla kan 

anses mer eller mindre demokratiska mätta mot de ideal de säger sig representera. Det 

förekommer inom olika länder också olika grader av partipolitisk mångfald, olika 

representativa riksdags- och regeringstyper, auktoritära regimer, diktaturer, sultanat, 

stater med religiösa ledarskap, presidentiella, semi-presidentiella och parlamentariska 

beslutsfattningssystem. Det förekommer även ett brett utbud valsystem med mer eller 

mindre pluralistiska drag och olika grader av proceduriell tillförlitlighet. Det 

förekommer varierande vikt på klass-, etnicitetsrelaterade, kvinno-, hållbarhets- och 

välfärdsfrågor och en alltjämt känslig debatt om representation och jämlikhet i det 

politiska beslutsfattandet. Det kan ändå anses viktigt att underbygga 

påverkningsmöjligheterna för gemene man och medborgarnas rätt att få följa sina 

drifter utan förtryck och samtidigt underlätta det för dem att kunna uppnå både 

individuella drömmar och maximal nytta för både staten och medborgarna. 

Beträffande ideologierna kopplas de olika verksamma partierna till allt från liberalism, 

socialism, konservatism, libertarianism, fascism och ett flertal olika varianter av de 

ovannämnda. Francis Fukuyama, i sin bok The End of History and the Last Man 

(2006), menar att det var just den marknadsfundamentala liberalismen och dess 

framhävande av den fria marknadsekonomin som kom att segra i den ideologiska 

kampen i dess upplyftande av demokratiska fri- och rättigheter. Därmed kan det 

konstateras att även skiljelinjerna mellan de olika -ismerna alltmer miste deras 

betydelse, eftersom det är just marknadsaktörerna och den ekonomiska konkurrensen 

mellan rationella aktörer som nuförtiden styr den politiska dagordningen. Även 

Fukuyama skrev trots ett ord i varning om de ekonomiskt sett diametralt åtskilda 

medborgarklassernas ojämlikhet i värdighet, vilket än idag utgör en svår utmaning för 

olika länder att lindra, vare sig via en minimal eller omspännande offentlig statlig 

apparat. (Fukuyama 2006, s. 45, 228-229)  

Förbundet mellan demokrati och liberalism är alltså en något obekväm allians. 

Liberalismen var i allra högsta grad ett medel för elitister och individualister att 

gardera demokratin mot majoritetstyranni genom att grundlagsfästa vissa 
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medborgerliga rättigheter i försvar av speciellt frihet och rätt till privat egendom. 

Emfasen för liberalismen ligger därmed på privaträttsliga fri- och rättigheter genom 

konstitutionella demokratiska procedurer, medan fokusen för demokratin å sin sida 

teoretiskt sett handlar mer om underbyggandet av vad som kunde tolkas som ett gott 

liv och främjandet av jämlikhetsprinciper, rättvisa och lika utfall i livet. (Beckman, 

Mörkenstam 2009, s. 26-27) Liberalism är med andra ord inte synonymt med 

demokrati trots att termen liberal demokrati är den härskande ideologin i moderna 

demokratiska länder, speciellt i västerländska konsoliderade demokratier med långa 

demokratiska traditioner. 

Det är ett allmänt känt faktum inom statsvetenskapen, politisk ekonomi och 

socialpolitik att den främsta skillnaden inom parlamentpolitiken idag tar avstamp i den 

rättviseteoretiska diskussionen som fördes av John Rawls och Robert Notzick och 

frågan om distributiv rättvisa, där medborgerligt ansvar sätts på prov och man frågar 

sig hur långt ansvaret normativt sett borde sträcka sig för att uppnå de ovannämnda 

demokratiska idealen (Kontula, Kontula 2011, s. 16). FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter nämner demokratin som en förutsättning för att kunna uppfylla diverse 

civila fri- och rättigheter. Eftersom tonvikten av den praktiska diskursen trots allt 

fastnar i marknadsliberalismens ramverk, förs diskussionen i den politiska 

dagordningen lätthänt vilse. Man behandlar inte längre högtflygande ideal om 

jämlikhet, frihet, rättvisa, välfärd, självförverkligande och långsiktighet, utan istället 

handlar den mer om ekonomisk distributionspolitik och politisk kohandel mellan 

diverse maktgrupper som har lyckats få fotfäste på den politiska arenan, lämnande 

väldigt lite utrymme för praktiska diskussioner som skulle främja folkhälsan. Det som 

trots allt fortsättningsvis legitimerar demokratin som det bästa statsskicket kan sägas 

vara en ädel strävan mot högre värderingar och moralisk kunskap, även om det inte 

kan anses finnas några objektiva moraliska sanningar eftersom moraluppfattningen 

sägs vara bunden till var och ens förnuft. Demokratins mot juste kan i princip ändå 

sägas vara att följa det kollektiva samvetet. (Beckman, Mörkenstam 2009, s. 23, 35-

36) Huruvida det faktiskt är fallet kan endast förtydligas i en mer ingående jämförelse 

av graden av demokrati hos de länder min analys fokuserar på. 
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Fast det sägs vara hopplöst att förvänta sig fullständig proceduriell demokrati, 

sammanfattade Robert Dahl (1998) de sju följande mest grundläggande kriterierna 

som kan anses beskriva en moraliskt legitim representativ demokrati, med en 

fastställbar nollpunkt för demokrati kontra icke-demokrati: 

 Valda politiska beslutsfattare 

 Allmän rösträtt 

 Rätt att bli vald 

 Yttrandefrihet 

 Alternativa informationskällor 

 Organisationsfrihet 

(Dahl 1998, s.98) 

Utgående från de ovannämnda minimalistiska definitionerna, verkar det acceptabelt 

att tala om olika grader av demokrati och definitionerna underlättar säkerligen arbetet 

för de forskare som vill ge sig an demokratiforskning. Det utgör förstås en betydlig 

utmaning att ange grunder för en rättfärdigad jämförelse av demokrati i alla världens 

olika länder, eftersom det är ytterst svårt att belägga exempelvis utvecklingsländer med 

samma kriterier om intensitet och effektivitet som man tar för givet att existerar i 

konsoliderade demokratier i västvärlden. Eftersom liberal demokrati ändå har visat sig 

vara det mest fredliga statsskicket, verkar det helt rättfärdigat att förfäkta demokratin 

som det bästa statsskicket som man känner till. (Beetham 1994, s. 41) 

För mitt forskningsändamål har jag valt att använda mig av The Economist Intelligence 

Units demokrati index (hädanefter EIU). Deras metod som de använder för att mäta 

graden av demokrati verkar vara ett bra alternativ, eftersom EIU har beaktat kritiken 

om Freedom House indexets tillkortakommanden. EIU:s forskare gör i min mening ett 

ädelt försök att motarbeta denna operativa snävhet och inkludera de komponenter som 

påvisar hur mångfacetterat begreppet demokrati egentligen är. De belyser att medan 

frihet är en nödvändig demokratisk komponent så räcker friheten inte endast för sig 

till för att avgöra sakfrågan. Forskarna menar att traditionell demokratiforskning inte 

hittills i tillräcklig utsträckning har beaktat politiskt deltagande och statsapparatens 
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funktion. Om demokrati är ett normativt ideal och deltagande är en grundförutsättning 

för ett välmående demokratiskt samhälle, måste deltagandet rimligtvis tilldelas den 

uppmärksamhet som det förtjänar. Det råder inget tvivel om att det inom 

samhällsvetenskaplig forskning är fullt möjligt att mäta graden av demokrati i 

komparativ jämförelse. De fem kategorierna som uppmäts av EIU relaterar 

valprocessen och pluralism, medborgerliga rättigheter, statsapparatens funktion, 

politiskt deltagande och politisk kultur. EIU:s bedömningsskala om demokrati är 

fyrfaldig och definierar stater som fulla demokratier, bristfälliga demokratier, hybrid 

regimer eller auktoritära system. (The Economist Intelligence Unit, 2018, s. 62-63)  

EIU:s arbete verkar ligga i linje med värdesubjektivistiska normativa värderingar och 

de traditionella historiska demokratiska idealen, i mån av deras utvärdering av 

statsskicket som mer än en summa av sina institutionella komponenter och deras 

starkare fokus på hur det politiska klimatet egentligen fungerar och faktiskt ter sig för 

medborgarna. Må det nämnas att medan EIU:s arbete verkar mycket ambitiöst och 

tacksamt, medger forskarna i det finstilta att de inser och instämmer med modern 

vetenskap om att det skulle vara värdefullt för demokratiforskningen att inkludera 

komponenter om ekonomiskt och socialt välbefinnande. 

Åsikterna är alltså delade mellan eliten och pluralister om den rättfärdigade 

utsträckningen av medborgerligt engagemang och deltagande i politiken. Jag kan ändå 

inte tro att idéer och ambitioner om mer deltagande och deliberativa demokratiska 

lösningar har uppstått i ett tomrum där folket i stort inte skulle vara intresserade av ett 

bredare engagemang och utvecklade möjligheter för inflytande. Tvärtom, då man 

bejakar den politologiska kulturansatsen, verkar det självfallet att människors attityder 

om politiken är av betydlig vikt för den politiska trovärdigheten och det politiska livet 

i allmänhet. Det nämns också i litteraturen att det verkar som om alltmer av det 

politiska livet händer utanför de traditionella institutionella ramverken. De relevanta 

avenyerna syns i människors utövande av konstitutionella fri- och rättigheter, inte bara 

i deras interaktion med institutionella enheter och regelverk, utan även utanför den 

renodlade politiska sfären, det vill säga inom familj, arbete, organisationer och 

samhället i stort. (Denk 2009, s. 164-165)  
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Mycket riktigt påvisar de senaste rönen inom demokratiforskningen från både 

Freedom House och The Economist Intelligence Unit att demokratin är på nedgång 

och rentav i kris runtom världen alltsedan 12 år tillbaka (Freedom House, 16.01.2018, 

The Economist, 31.01.2018). Kan det ligga till så att medborgarnas utökande 

postmateriella värderingar inte längre ligger i linje med maktelitens intressen? Kanske 

medborgarna inte känner sig hörda i debatten? Kanske orsakssambanden finns att finna 

på de politiska institutionernas sida och kanske i privatiseringens ledvatten eller i 

sparåtgärders välfärdshämmande effekter eller underminerande av fackliga 

arbetarorganisationer? Orsakerna kan jag bara spekulera om i skrivande stund, men 

det är inte direkt relevant för min avhandling utom som en eftertanke. Jag skulle trots 

allt vela hysa förhoppningar om att desto högre ett land placerar sig i uppfyllandet av 

fundamentala demokratiska fri- och rättigheter, borde detta korrelera fördelaktigt med 

högre välbefinnande hos medborgarna av samma territoriella samfund. 

I besvarande av fråga två om kausalitet, vågar jag inte här heller utesluta att Y-

variabeln kunde tänkas orsaka X-variabeln, eftersom välbefinnande är ytterst förenligt 

med jämlikhet, frihet, rättvisa och autonomi, det vill säga demokratiska 

grundvärderingar. Jag antar att vägen från autokrati till demokrati är präglad av svåra 

tider och kämparanda för reformisterna, men åtminstone i en konsoliderad demokrati 

måste jag anta att välbefinnande korrelerar väl med idén om demokratiska värderingar, 

både för befolkningen i stort och åtminstone för en så kallad zoon politicon. 

4.5 Graden av nationell korruption och dess samband med 

välbefinnande 

"Corruption feeds upon economic inequality, low trust and poor government 

performance. But it generates ways of coping that may inhibit the adoption of universal 

programs that might alleviate inequality" (Rothstein, Uslaner 2005, s. 71)  

Bland annat FN:s Millenium Development Goals (MDG) projekt har antagit sig ett 

alternativt sätt att mäta korruption och de har inom organisationen fokuserat på att 

mäta framgången av anti-korruptionsåtgärder (Transparency International, 

25.03.2013). I en rapport som framställdes i samarbete mellan Transparency 

Internationals Corruption Research Network och MDG exemplifieras policy relevanta 
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aspekter av anti-korruptionsforskningen genom två nyckelindikatorer, nämligen 

korruptionen inom utbildnings- och vårdsektorn, där man kan mäta kvalitativa 

uppfattningar, kapitalflöden, administrativ effektivitet och kvalitén på de tjänster som 

skapas. Dessa ovannämnda metoder sägs informera intressenter om hur korruptionen 

påverkar nyckelprioriteter relaterande målen av utvecklingen och hur transparens, 

ansvarsutkrävande och integritet tjänar som viktiga prioriteter för att göra MDG-

organisationens interventioner mer effektiva. (Transparency International, 

03.10.2010)  

I den mån man kan anta att det är sant att människor är sociala varelser och att de till 

stor del påverkas av sin omgivning, speciellt sin omedelbara och identitetsfrämjande 

omgivning, motiveras jag anta att det kunde vara intressant att undersöka förhållandet 

mellan korruption och välbefinnande närmare. 

Korruption inom ett samhälle definieras enligt Transparency International som 

”missbruket av förtroende för personlig vinst”. Inom ämnesområdets teoriskola har 

korruptionen tre varianter, nämligen grov korruption, lindrig korruption och politisk 

korruption (Internet 10). 

Grov korruption handlar om att högt uppsatta folkrepresentanter utnyttjar och 

förvränger lagar och den centrala funktionen av staten för egenvinning på bekostnad 

av allmännyttan. Lindrig korruption handlar om att lägre rankade folkrepresentanter 

utnyttjar sin ställning i interaktionen med vanliga medborgare för att få särbehandling 

och kunna dra nytta av sitt ämbete i relation till det omgivande samhället. Politisk 

korruption handlar om att manipulera policyprocessen, institutioner eller regelverk för 

att påverka utdelningen av resurser eller finansiering. Politisk korruption förekommer 

ofta då de involverade aktörerna vill behålla sin makt, status eller förmögenhet.  

Det är dessvärre inom ramen av denna avhandling att fokusera på en specifik form av 

korruption, eftersom det material som jag har tillgängligt inte direkt innefattar sådana 

uppgifter. Det skulle också vara ytterst svårt att reda ut ärendet för hela datamaterialet 

och därför utgår jag ifrån att det handlar om korruption i allmänhet. 
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Det finns ett ordspråk på finska som lyder tilaisuus tekee varkaan och Lord Acton 

konstaterade redan på 1800-talet, att absolut makt korrumperar absolut. Regeringen 

Sipilä har anklagats för att ha utnyttjat sitt ämbete för egenvinning, exempelvis i fallet 

Terrafame (Turun Sanomat, 02.01.2017).  Vad ska man tänka om fallet Jari Aarnio 

(Helsingin Sanomat, 05.10.2014), som så uppenbart missbrukade sitt ämbete jakten på 

makt på pengar? I realismens namn måste jag anta att någon mån av korruption 

förekommer inom alla samhällsklasser och i alla länder och är ett svårt fenomen att 

mäta empiriskt och än svårare att få bukt på.  

Det förefaller mig mot bakgrunden av vad jag hittills har behandlat i den här 

avhandlingen att mycket av de klavertramp som begås sker inom den privata sfären. 

Korruptionen tar trots det många skepnader. Vare sig det handlar om en människas 

egna moralbedömningar, problem gällande klientelism, favoritism eller 

vänskapskorruption inom politiken, i företagsvärlden, inom tredje sektorn eller 

biståndsorganisationer, är det sannolikt att åtminstone vanliga medelklassmedborgare 

skulle bedöma sådana handlingar som förkastliga (The Guardian, 25.08.2017).  

CPI-måttet kritiseras dessvärre precis för att enkom fokusera på den offentliga sektorn 

och inte den privata (Washington Post, 27.01.2017). Det verkar därmed sannolik att 

bilden som målas upp genom att använda endast CPI-indexet inte räcker till för att 

återge en fullständigt objektiv verklighetsbild av befolkningen i sin helhet, eftersom 

dess respondenter består av välförtjänande administrativ personal som ofta är 

verksamma inom den privata sektorn. Därför har jag valt att även för min 

korruptionsvariabel göra ett mer representativt index för min analys. I likhet med 

metoden som jag argumenterade för i kapitel 2.5, kommer jag att använda mig av ett 

kombinerat mått grundade på CPI och CoC-indexet. Fullkomligt tillförlitliga mått är 

trots allt svåra att finna så jag måste arbeta med vad den befintliga empirin erbjuder 

och lägga de ovannämnda reservationerna reservationer på minnet för senare ändamål. 

Det förefaller emellertid inte så säkert att indexet de facto samvarierar med det 

sammanfattade nationella välbefinnandet, eftersom det förekommer en hel del osynlig 

korruption, klientelism och myopism även i välfärdssamhällen, vilka vanligtvis rankas 

högt rättrådiga. Jag har i skrivande stund svårt att föreställa mig hur man kunde gå till 
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väga för att förminska korruptionen inom rådande marknadsfundamentistiska 

konkurrenskonsumistiska hyper-kapitalistsamhällen. Det kanske visar sig möjligt en 

vacker dag genom exempelvis modiga internationella krav om transparens, 

ansvarsutkrävande eller rättviseteoretiska etiska normer, men än så länge är 

korruptionen ett fenomen som visar sig svårt att vare sig bedöma eller underlätta.  

Fast världens sammanfattade förmögenhet stiger, ökar också den ekonomiska 

ojämlikheten. Systemen är på de flesta håll i världen sådana att korruption belönar dess 

utövare så länge de inte åker fast för sin opportunism och på flera håll i världen har de 

inte tillräckligt utvecklade rättsväsen för att hantera sådana problem, men korruptionen 

är ändå inte ett tredjevärldsproblem. Korruptionen är med andra ord inte en binär fråga 

om antingen eller, utan även korruptionen existerar på en skala och det står klart att 

företeelsen måste analyseras som en fråga om jämförande grader länder emellan, utan 

förväntningar om moralisk perfektionism på någon front. 

För min avhandlings ändamål, har jag trots allt valt att hålla mig till CPI- och CoC-

indexen, eftersom måtten innefattar en subjektiv dimension som mäter diverse 

industriledares, respektive medborgares subjektiva uppfattning om korruption i det 

samtida samhället. Det ska bli intressant att se hur den upplevda korruptionen i ett land 

samvarierar med välbefinnandet i mitt slutgiltiga urval länder. Mitt antagande är här 

att förklaringsgraden borde vara betydlig och att det skulle kunna urskiljas en 

signifikant korrelation mellan låg korruption och högt välbefinnande. 

I besvarande av fråga två om kausalitet, vågar jag inte utesluta att Y-variabeln inte 

kunde tänkas orsaka X-variabeln och motiveras resonera i likhet med argumenten jag 

presenterade i relation till ekonomisk ojämlikhet (s. 44). Det kan mycket väl tänkas att 

korruption är en oavsiktlig biverkning av välbefinnande och att man i sådana fall 

konfronteras av mänsklig svaghet och någon mån av politiskt systemfel. 

4.6 Politiskt förtroende och medborgerligt välbefinnande 

Kari Nars, i sin bok Pengar och lycka (2006), identifierar ett antal determinanter för 

subjektiv lycka ur World Values Survey som förklarar hela 80 procent av skillnaderna 
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i olika länders lyckosiffror. Indikatorerna presenteras nedanom i storleksordning från 

mest till minst betydelsefulla. 

 Det politiska systemets kvalitet (laglydighet, regleringssystemets och statliga 

tjänsters effektivitet, avsaknad av korruption) 

 Andel av befolkning som tror på Gud 

 Förtroendet för andra människor 

 Skilsmässofrekvens 

 Arbetslöshetsprocent 

 Medlemskap i icke-religiösa samfund (välgörenhetssamfund, politiska 

organisationer, fritidsföreningar, etniska organisationer) 

   (Nars 2006, s. 58) 

Jag anser att tre av de ovannämnda indikatorerna har stor relevans för min studie. 

Dessa tre viktiga förklarande faktorer för lycka är människans förtroende för andra 

människor, hens uppfattning om det politiska systemets kvalitet och medlemskap i icke-

religiösa samfund. Relevansen förtydligas av Maria Bäcks definition av socialt kapital, 

som jag citerar ur hennes doktorsavhandling i politisk sociologi, Socialt kapital och 

politiskt deltagande (2011). Definitionen lyder enligt det följande: 

”... en metafor eller ett paraplykoncept för en uppsättning ’sociala resurser’ eller 

tillgångar som individer och grupper av individer kan besitta. Socialt förtroende, 

deltagande i frivilliga föreningar och socialt umgänge utanför de formella 

föreningarna är sådana tillgångar.” 

Bäck för fram både politiska och sociologiska teoretikers synpunkter. De involverade 

parterna är Robert D. Putnam, James Coleman, Pierre Bourdieau, Eric Uslaners och 

Bo Rothstein. Författaren finslipar sin uppfattning utifrån dessa teoretikerses 

varierande syner på vad det är som utgör socialt kapital och hon kommer fram till att 

det råder en meningsskiljaktighet i huruvida definitionen väsentligen relaterar sociala 

interaktioner på mikronivå eller samhälleliga makroegenskaper, som institutionernas 

och det politiska systemets funktion. (Bäck 2011, s. 8-21) 
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Bäck identifierar också en tudelad problemställning gällande huruvida det är ett livligt 

föreningsliv som skapar en fungerande demokrati, eller ifall det är det sociala 

förtroendet som påverkar demokratins vitalitet. Den breda litteraturen pekar enligt 

författaren ändå på att förekomsten av civilt engagemang antagligen härstammar i 

djuprotade värderingar och att man således kan anta att förtroendet orsakar 

föreningsengagemang, snarare än tvärtom. Mycket talar för förtroendets 

förklaringskraft och både de sociala och institutionella dimensionerna av förtroendet 

sägs vara viktiga för att de uppmuntrar folk till att kompromissa och samarbeta för att 

uppnå gemensamma mål. Det sociala förtroendet sägs innehålla element av både 

subjektiv rationalitet och moralisk etik och det menas bli allt svårare att förlita sig på 

andra människor på grund av samhällets opersonlighet, komplexitet, fragmentering 

och accelererande förändringstakt. Detta ”partikulära” förtroende för bara ett fåtal 

människor skapar ofta ytterligare konflikter och problem via en tudelning mellan ”vi” 

och ”dem”. Det solidariska förtroendet är säkert ändå att föredra eftersom det grundar 

sig på internaliserade normer och inte undfallenhet. (Ibid., s. 21-45) 

I förhållande till institutioner, lär det finnas en viktig psykologisk länk mellan hur å 

ena sidan, rättvist och opartiskt människor bemöts av tjänstemän och å andra sidan, 

det sociala kapitalet. Man lär bilda sig en uppfattning om folks trovärdighet i enlighet 

med den uppfattning man har om offentligt anställda. Resonemanget lyder, att om inte 

högre tjänstemän beter sig rätt, lär sannolikt ingen göra det och vidare, om man själv 

måste fuska för att komma åt förmåner, är det antagligen ett universellt fenomen. I 

politiska sammanhang och i relation till övriga samhälleliga institutioner talar man ofta 

om det delegerade förtroendet, vilket betyder att man i avsaknaden av ett generaliserat 

mellanmänskligt förtroende istället låter samhällets institutioner förvalta sitt 

förtroende. Etiken hos representanterna inom den verkställande makten blir såtillvida 

mycket viktig, eftersom folkvalda representanter således kommer i bestånd att skicka 

ut signaler om vilka spelregler och normer som gäller i samhället. Representanterna 

borde således föregå med gott exempel och se till att ta ansvar om sitt inflytelserika 

ämbete. (Ibid., s. 38, 46-47) 

Tommy Möller (2000) menar ändå att eftersom det långsiktiga mönstret påvisar att 

förtroendet för både de politiska institutionerna och politikerna sjunker under 
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inflytande av postmateriella värderingars spridning, går det att tyda en negativ 

korrelation mellan dessa värderingar och auktoritetstilltro. Det här fenomenet kallas 

auktoritetsreflexen och Möller menar att eftersom politiken ofta behandlar 

materialistiska problem, alienerar politiken den demokratiska basen. Författaren 

erbjuder vidare leveransteorin som förklaring för de sjunkande siffrorna.  Det politiska 

systemet anses vara överbelastat i dagens läge och samtidigt erhåller människor ändå 

höga förväntningar på de politiska beslutsfattarna. Möller lånar Gary Orren i sin 

förklaring om distinktionen mellan kognitiva och normativa förväntningar, där det 

heter att medan många människors förväntningar minskar gällande vad staten klarar 

av att göra, verkar människors förväntningar öka gällande vad staten borde göra. 

Möller menar att fast uppsving i ekonomin inte verkar höja förtroendesiffrorna, kan 

leveransteorin ändå klara sig med hjälp av en händelserelaterad hjälphypotes, genom 

vilken man kontrollerar för spektakulära och traumatiska händelser. Sådana händelser, 

som mordet på Kennedy, Vietnamkriget, rörelsen för medborgerliga rättigheter, 

rasupploppen och så vidare uppväger tydligen effekterna av stark ekonomisk tillväxt. 

(Möller 2000, s. 75-77) 

I besvarande av fråga två om kausalitet, vågar jag här med reserverad övertygelse anta 

att Y-variabeln sannolikt kan tänkas orsaka X-variabeln. Om människan frodas eller 

annars har sina grundläggande behov uppfyllda och om hens liv annars är i relativ 

ordning, är jag övertygad om att den omgivande världen och vad som händer på 

Arkadiabacken upplevs som mindre dystert. Av relevans för avhandlingen, är jag 

övertygad om att graden av politiskt förtroende kommer att visa sig vara högre i 

utvecklade Europeiska välfärdsstater än i mindre demokratiska regimer. 

4.7 Välbefinnande ur det politiska perspektivet 

 

”Compassion is the radicalism of our time.” 

                                  -14:e Dalai Laman 

Nu ska jag sist men inte minst tangera välbefinnandet ur den sociala och politiska 

synvinkeln för att klargöra den teoretiska relevansen av mitt valda ämne för 

forskningen inom om välbefinnande i förhållande till statskunskap.  
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I OECD:s förklaring om behovet av att utveckla andra välfärdsmått utöver 

produktionsmåttet BNP, menas det att sådan makroekonomisk statistik som BNP 

representerar inte ger en tillräckligt detaljerad bild om vanliga människors erfarenheter 

och deras levnadsförhållanden. Kompletterande mått ter sig således av avgörande vikt 

för att förtydliga diverse mänskliga kostnader och eventuella andra faktorer som 

påverkar människors välbefinnande. Det sägs samtidigt förhålla sig viktigt att finna 

sådana faktorer i hopp om att förbättra demokratins funktion och kredibiliteten av 

offentlig policy. (Internet 11) 

Värdesubjektivismen är den politiskt sett mest relevanta vetenskapsfilosofiska teorin 

för min avhandling. Värdesubjektivismen utgår från att det inte finns några av 

människans medvetande och vilja oberoende rättesnören för vad som är rätt och fel. 

Man kan med andra ord endast använda sig av traditioner och föreställningar som 

tillräckligt stora grupper människor tror på. Värdesubjektivismen har föga förvånande 

kommit att dominera uppfattningarna inom den västerländska vetenskapen och det kan 

anses vara mycket svårt att övertyga andra om objektiviteten av ens uppfattningar, 

exempelvis om frihet kontra nationalistisk tradition, eller vikten av mänskliga 

rättigheter. Det viktiga här är att människans upplevelser och värderingar, om än inte 

etiken, sägs stå i centrum för ens åsikter och handlingar. (Larsson 2006, s. 22-23)   

I en omformulerad tolkning av Max Webers metodologiska individualism, kan man 

säga att ett argument endast har en mening om man själv tror på det och människans 

uppfattning och varseblivelse härstammar samtidigt sannolikt i gemensamma 

uppfattningar om vad som är gott och bra. Vad är då politik om inte en strävan efter 

en sådan allmängiltig meningsfullhet som alla kan komma överens om? 

Amartya Sen, i boken Utveckling som frihet (2002), sammanställde en mycket 

exemplifierande analys i samband med formuleringen av den mänskliga 

kapabilitetsteorin. Figuren nedan uppvisar en ökning av medellivslängden i 

Storbritannien under svåra krigsår och ökningen lär ha uppstått som en direkt följd av 

en mer egalitär fördelningspolitik som iscensattes av staten. 
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Figur 5: En negativ korrelation mellan BNP per capita och Brittisk medellivslängd under 

1900-talet 

Professor Sen argumenterar för mänsklig frihet som liberalismens centrala intresse och 

menar att staten kan och bör göra sitt bästa för att främja frihetens beståndsdelar, som 

ekonomiska möjligheter, politisk frihet, sociala möjligheter, insyns- och 

trygghetsgarantier och så vidare. Han menar att utvecklingens medel och mål måste 

involvera frihet och att människan måste få ingripa aktivt i utvecklingen av sina liv 

och inte bara vara passiva mottagare av frukterna av listiga utvecklingsprogram. Sen 

lägger trots allt också tonvikt vid att man även påverkas av utomstående faktorer, det 

vill säga att ens individuella förmågor är mycket beroende av de verksamma 

ekonomiska, sociala och politiska institutionerna. Sen värnar om välfärdsstatens roll 

som det ramverk som kan hjälpa en uppnå frihet. (Sen 2002, s. 72-75) 

Pekka Puska (2014), skriver att Sens invändningar dessvärre ofta leder till debatten 

om förmyndarsamhället inom de rådande marknadsliberala omständigheterna. 

Välfärdsaktivister har också poängterat att människors livsvillkor till stor del faktiskt 

är beroende av den sociala och fysiska omgivningen och den offentliga förvaltningen. 
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Människans ömsesidiga sociala beroende exemplifieras av resonemanget om barns 

oförmåga att fatta egna beslut och av alkohol- och tobaksbeskattningens 

hälsofrämjande effekter. Det har också visat sig att de flesta människor värderar god 

hälsa och att exempelvis rökare gärna skulle vela sluta röka, men att de har problem 

att finna motivation och mening för sådan avhållsamhet. (Hämäläinen, Michaelson 

2014, s. 317)  

Mihaly Csikszentmihayi menar att människan de facto är en Zoon Politicon, som 

Aristoteles beskrev det, det vill säga en pro-social varelse som är beroende av sin så 

kallade polis, det vill säga sina kommunala sociala arrangemang. Författaren menar 

vidare, att den psykologiska behaviorismens tillkortakommanden bevisades genom de 

underkuvade kommuniststaternas befolkningsrevolutioner under den senare delen av 

1900-talet. Tidigare forskare trodde att man var bunden till beteendemönster, genetisk 

programmering och att var och ens behov således var ordinala, men människan verkar 

inte vara livegen till sitt inlärda beteende och om det är något som felar, kommer hen 

att reagera på det. (Ibid., s. 274-275)  

Samtida forskning påvisar att människan faktiskt är en komplicerad varelse, vars alla 

behov och drömmar måste beaktas holistiskt i stunden och inte i väntan på vare sig 

konjunkturcykler eller morgondagen. De behov som korrelerar mest med vardaglig 

livstillfredsställelse sägs vara interpersonliga, sådana som respekt och kärlek. 

Mänsklighetens problem förknippas emellertid i grunden med lågt självförtroende, 

avsaknad av frihet eller näringsbrist och basnödvändigheterna sägs endast få en större 

betydelse då man blickar tillbaka i tiden. (The Atlantic, 17.08.2011)  

Det som Csikszentmihayi menar att gör människan speciell menas vara medvetandet, 

det vill säga förmågan att organisera tidigare erfarenheter och sedan föreställa sig 

alternativa modeller för verkligheten, på så vis möjliggörande förändring genom 

medvetandets inneboende makt. Människans evolution och sociala natur har 

möjliggjort detta medvetna liv i förhållande till det förflutna, nuet och framtiden, men 

det blir allt svårare för människan att leva ett autentiskt gott liv då hens utvärtes 

omständigheter förhindrar hen från det. Det sägs att om man vill veta hur psykologin 

kan hjälpa skapa förståelse om historiska händelser och politisk förändring, uppmanas 
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man ställa frågor om vad det är som medvetandet kräver av det sociala förbundet och 

vilka de sociala och politiska omständigheterna är som kunde få medvetandet att 

frodas. Csikszentmihayi menar att friheten kommer först, det vill säga friheten att 

bestämma vad ens medvetande ska innehålla och vad man värderar som sant, gott och 

vackert. Sedan kommer hoppet, det vill säga framtidstron och tron på att framtiden 

kommer att vara åtminstone lika bra som livet hittills. För det tredje, måste man ha 

möjligheter att finna angenäma upplevelser och ha förutsättningar för att frodas (flow) 

i vardagslivet.  Csikszentmihayi menar vidare, att man bra kan argumentera för 

inkluderingen av andra sociala och politiska komponenter, som exempelvis 

meningsfullhet och tillhörighet, men han anser att de begreppen redan är inkluderade 

i de tre ovannämnda komponenterna, det vill säga att mening är inkluderat i hoppet 

och att tillhörighet inte är ett krav för medvetenhet, utan ett krav utgående från 

mänsklig existens i sig. (Hämäläinen, Michaelson 2014, s. 275-276)  

För att återgå till min beroende variabel om välbefinnande, i enlighet med Seligmans 

PERMA-modell, verkar modellen innefatta stort sett samtliga ovannämnda 

komponenter för frodande, såväl inom den sociala som den politiska sfären. Positiva 

emotioner och engagemang (flow), positiva relationer, meningsfullhet och upplevelsen 

av åstadkommande verkar alla kunna kopplas till de komponenter som angavs av 

Csikszentmihayi. 

Timo J. Hämäläinen menar vidare att man under de gångna decennierna har fokuserat 

för mycket på ekonomin och välfärdsstaten och att det inte längre kommer att räcka, 

eftersom de strukturella problemen inte går att lösa utan en bättre förståelse om de 

slutgiltiga målen av samhällskontraktet och policyprocessen, vilka han anser vara 

hållbar utveckling och välbefinnande. Hämäläinen reviderar vidare målen med den 

ersättande beskrivningen hållbart välbefinnande. Mänskligheten måste sträva efter ett 

paradigmskifte för en ny överenskommelse om hens målsättningar. Modellen för 

människan måste utvidgas från Homo Economicus – den egocentriska, atomistiska 

maximeraren av nyklassisk ekonomi – mot ett mer holistiskt perspektiv av människan 

som en inter alia biologisk, psykologisk, social, politisk och ekonomisk varelse. 

Utöver egenintresset och rationellt ekonomiskt beräknande, formas mänskligt 

beteende av exempelvis biologiska drifter, kognitiva fördomar, begränsad viljestyrka, 
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sociala normer och eventuella politiska ambitioner. Människan motiveras inte enbart 

av yttre motiv som pengar och materiella ting, utan även av sina inre motiv, som 

empati, ansvar och värderingar. En hållbar kultur och fungerande socioekonomisk 

modell måste grundas på en holistisk uppfattning om människan och hennes behov. 

Att utveckla en sådan multidisciplinär modell sägs vara en brådskande prioritet för 

akademia. (Hämäläinen, Michaelson 2014, s. 56-57) 

Jag tror att det är sådana resonemang som de ovannämnda man kommer fram till när 

man har haft tillräckligt tid på sig att fundera på saker och ting och även FN:s före-

detta generalsekreterare och den nyligen avlidna Kofi Annan verkar ha instämt, i sin 

utsago: ”When planing the future, we must remember that people don’t live only for 

economics; instead, economic development and production must serve people.” 

5 Data-analys och resultat 

Härnäst ska jag övergå till data-analysen och försöka besvara de återstående frågorna 

tre och fyra om kausala samband. Jag känner mig föranledd att återupprepa 

kausalitetsfrågorna tre och fyra, nämligen förekommer det samvariation mellan X och 

Y och har jag kontrollerat för alla förvirrande Z-variabler som kunde tänkas ifrågasätta 

det kausala sambandet mellan X och Y? Jag börjar med den första frågan, behandlar 

sedan den andra frågan och därefter övergår jag till resultatredovisning och 

sammanfattande diskussion.  

5.1 Data-analysen 

Efter anpassning till de oberoende variablernas begränsningar och efter att ha tagit bort 

diverse ofullständiga datapunkter, återstår det utgående från ett minimikrav på nio 

respondenter i det här skedet 66 länder i materialet. Det återstår därmed som bäst 

36 991 respondenter. Datamängden har samlats ihop från åtta olika Internetkällor och 

det har sedan aggregerats för att sammanfatta utvecklingen under så nära som möjligt 

tidsperioden 2014-2016. Denna tidsserieanalys minskar risken för autokorrelation, 

vilket annars skulle kunna uppstå mellan olika x-värden i tidsserieanalyser (Djurfeldt, 

Larsson et al. 2010, s. 367). De tidsmässiga undantagsvariablerna är Palma- och Gini-
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måtten, vars variabler endast fanns tillgängliga i redan aggregerad form och 

representerade resultat för tiden 2010-2015. Eftersom jag fick tillgång till 

datamaterialet i rått och obehandlat format, vidarebehandlas materialet vartefter 

behovet uppdagas. 

För att påminna om vilka mina oberoende variabler är, presenterar jag dem på nytt: 

BNP per capita (i köpprisparitet för Amerikanska dollar för året 2011), 

arbetslöshetsgraden, ett index bestående av Palma- och Gini-indexen om ekonomisk 

ojämlikhet, graden av demokrati, ett index bestående av CPI och CoC-indexet om 

graden av korruption och sist men inte minst, graden av politiskt förtroende. Dessa 

variabler mäts mot ett mått som jag har sammanställt om välbefinnande utgående från 

den positiva psykologins PERMA-modell. Min komparativa undersökning analyseras 

för tidsperioden 2014-2016 och med ett enda aggregerat värde för de olika variablerna 

per inkluderat land. Det är värt att nämna, att respondentantalet utgångsmässigt 

varierar från nio respondenter per land till över 20 000 respondenter per land som mest. 

Grafiskt sett så kommer jag till en början att intressera mig för nationellt 

representerade ytterligheter i datamaterialet, där för att framhäva eventuella globala 

skillnader. Här har jag valt att lyfta fram de tre högst och tre lägst placerade länderna 

i mån av välbefinnande och de tre högst och tre lägst placerade länderna i mån av de 

oberoende variablerna. 

Inledningsvis ska jag behandla mina oberoende variabler med hjälpa av enkla bivariata 

regressionsanalyser för att besvara fråga tre om det kausala sambandet mellan X- och 

Y-variablerna. Utgående från vad datamaterialet erbjuder, ska jag sedan kortfattat 

diskutera vilka härledningar jag kan förkovra från analyserna. Därefter ska jag med 

hjälp av multipel regressionsanalys (hädanefter MRA) besvara fråga fyra genom att 

kontrollera för inflytandet av samtliga mina oberoende variabler på den beroende 

variabeln, i jämförelse med de övriga oberoende variablerna. Förhoppningen är här att 

identifiera vilka indikatorer som är meningsfulla att uppfölja i vidare forskning.  
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5.1.1 66 länder med ett minimikrav på nio respondenter 

Utan vidare diskussion presenterar jag härnäst resultaten för de enkla bivariata 

regressionsanalyserna och deras parametrar. 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   PERMA   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear 0,043 2,889 1 64 0,094 7,173 -4,280E-6 

The independent variable is BNPPCKPP. 

 

 

Figur 6 Välbefinnande mätt mot BNP Per Capita för 66 länder 

Förväntningen var i enlighet med den tidigare teoribildningen att det skulle framstå ett 

negativt samband. Förklaringsgraden är 4,3 procent och p-värdet är 9,4 procent och 

dessvärre inte tillräckligt för att göra sambandet signifikant. BNP per capita ökar inte 

välbefinnandet, åtminstone utöver en grundläggande teoretisk nivå och man måste 

komma ihåg att BNP per capita inte anger någon de facto egalitär inkomstfördelning. 

Det kausala sambandsresultatet lyder hittills [y, n, n, ?]. 
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Fast Norge påvisar ett högt värde i BNP per capita, är jag förbryllad över dess tillsynes 

låga värde för aggregerat välbefinnande eftersom det är en nordisk välfärdsstat. 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   PDep   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear 0,001 0,039 1 64 0,845 7,036 0,002 

The independent variable is Unemployment_14-16. 

 

Figur 7 Sambandet mellan välbefinnande och arbetslöshet 

Förväntningen var här att se ett negativt samband, men förbryllande nog så är p-värdet 

84,5 procent och förklaringsgraden bara minimala 0,1 procent. Arbetslöshetsnivån 

verkar korrelera positivt utgående från regressionsanalysen, om än långt ifrån 

signifikant och mycket svagt. Det kausala sambandsresultatet lyder hittills [y, n, y, ?]. 

 

Det är förbryllande att Sydafrika påvisar en högre grad av välbefinnande än Singapore, 

vilka förevisar en häpnadsväckande skillnad i arbetslöshetssiffrorna mellan länderna. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 



  

67 

 

Dependent Variable:   PDep   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear 0,108 7,735 1 64 0,007 6,834 0,120 

The independent variable is Economic inequality 10-15. 

 

 
 

Figur 8 Sambandet mellan välbefinnande och ekonomisk ojämlikhet 

Återigen får jag ett förbryllande resultat. Förväntningen var även här att se ett negativt 

samband, men välbefinnandet verkar stiga, desto större ekonomisk ojämlikhet det 

råder. Sambandet är också signifikant på både fem- och en procentsnivån med sitt p-

värde på 0,7 procent. Förklaringsgraden är 10,8%. Det kausala sambandsresultatet 

lyder hittills [y, n, y, ?]. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   PERMA   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear 0,001 0,037 1 64 0,848 7,011 0,005 

The independent variable is Democracy. 
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Figur 9 Sambandet mellan välbefinnande och graden av demokrati 

Förväntningen var här att jag skulle se ett positivt samband och riktigt nog ,verkar det 

förekomma en svag positiv korrelation mellan välbefinnande och demokrati, om än 

långt ifrån signifikant eftersom p-värdet ligger på 84,8 procent och förklaringsgraden 

är 0,1 procent. Det kausala sambandsresultatet lyder hittills [y, n, y, ?]. 

 

Sverige påvisar ungefär samma nivå av välbefinnande som Norge och att de förmodas 

ligga på nivå med Kina får mig att ifrågasätta datamängdens representativitet. Island 

verkar framförallt ligga på en högre nivå av välbefinnande. 

 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   PERMA   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear 0,015 0,947 1 64 0,334 6,967 0,022 

The independent variable is Corruption. 
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Figur 10 Sambandet mellan välbefinnande och korruption 

Resultatet ligger inte i enlighet med förväntningen. Fast man här ser ett svagt positivt 

samband mellan högt välbefinnande och hög korruption, är det svårt att rationalisera 

att mer korruption skulle öka människors välbefinnande. P-värdet ligger här på 33,4 

procent och förklaringsgraden är 1,5 procent, vilket inte är ett signifikant resultat. Det 

kausala sambandsresultatet lyder hittills [y, n, y, ?]. 

Finland, Danmark och Island uppvisar en märkbart högre nivå av aggregerat 

välbefinnande än både Sverige och Norge, vilket är mycket konfunderande. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   PERMA   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear 0,020 1,335 1 64 0,252 7,189 -0,040 

The independent variable is TPOL. 

 



  

70 

 

 

Figur 11 Sambandet mellan politiskt förtroende och välbefinnande 

Förväntningen var här att se ett positivt samband, men igen får jag kullkasta tidigare 

teoribildning. Sambandet är inte heller här signifikant, eftersom p-värdet ligger på 25,2 

procent och förklaringsgraden är väldigt låg, på minimala 2 procent. Det kausala 

sambandsresultatet lyder hittills [y, n, n, ?]. 

För att nu försöka tyda inflytandet av de oberoende variablerna under kontroll av de 

övriga oberoende variablerna på beroende variabeln ska jag härnäst genomföra en 

multipel regressionsanalys. Regressionsanalysen besvarar samtidigt fråga fyra 

gällande kausala samband. Jag förevisar härnäst resultaten. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,447a 0,200 0,119 0,35427 

a. Predictors: (Constant), Trust in Politicians 2014-2016, Inequality, 

Unemployment 2014-2016, Democracy 2014-2016, GDP Per Capita 

2014-2016, Corruption0to10F b. Dependent Variable: PERMA 14-16 
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Förklaringsgraden verkar inte vara särskilt hög vid sitt uppmätta värde på 20 procent. 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,852 6 0,309 2,460 0,034b 

Residual 7,405 59 0,126   

Total 9,257 65    

a. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 

b. Predictors: (Constant), Trust in Politicians 2014-2016, Inequality, Unemployment 2014-2016, 

Democracy 2014-2016, GDP Per Capita 2014-2016, Corruption0to10F 

Modellen säger sig trots allt vara signifikant med ett p-värde på 3,4 procent vilket är 

signifikant på fem procentsnivån. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6,533 0,712  9,181 0,000   

GDP Per Capita 

2014-2016 

-6,006E-

6 

0,000 -0,292 -1,372 0,175 0,300 3,331 

Unemployment 

2014-2016 

-0,009 0,010 -0,116 -0,924 0,359 0,855 1,169 

Inequality 0,161 0,053 0,394 3,034 0,004 0,803 1,246 

Democracy 2014-

2016 

0,063 0,046 0,276 1,378 0,173 0,339 2,951 

Corruption0to10F -0,021 0,064 -0,113 -0,329 0,744 0,114 8,793 

Trust in Politicians 

2014-2016 

-0,013 0,041 -0,074 -0,327 0,745 0,261 3,827 

a. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 

Ur MRA-modellen framgår det att ekonomisk ojämlikhet, följd av graden av 

demokrati, respektive BNP per capita har de mest intressanta p-värdena med värdena 

0,4 procent, 17,3 procent, respektive 17,5 procent.  

Sammanfattande de bivariata regressionsanalyserna av 66 länder, verkar den enda 

indikatorn med ett signifikant inflytande på välbefinnande vara ekonomisk ojämlikhet 
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och MRA-modellen är också signifikant på fem procentsnivån. Modellens 

förklaringsgrad av välbefinnandet är trots det endast 44,7%. 

Utgående från böckerna Statistisk verktygslåda 1: samhällsvetenskaplig orsaksanalys 

med kvantitativa metoder (2010) och Statistisk verktygslåda 2: multivariat analys 

(2009), har jag här försökt minska risken för mätfel, delvis på grund av det höga antalet 

respondenter och delvis på grund av att jag har använt mig av flera indikatorer. 

(Djurfeldt, Larsson et al. 2010, s. 71, Djurfeldt, Djurfeldt et al. 2009, s. 193). De höga 

VIF-värdena som uppmättes för BNP per capita, graden av demokrati, graden av 

korruption och graden av politiskt förtroende väcker trots allt oro om multikolinearitet 

i min analysmodell. Det råder förvisso meningsskiljaktigheter om gränsvärdet för 

multikolinearitet och medan Djurfeldt menar att värdet inte ska överstiga 2.5, menar 

andra källor att värdet kan anses acceptabelt upp till ett VIF-värde mellan 5 och 10 

(Djurfeldt Larsson et al. 2010, s. 277, Internet 12). Jag misstänker att jag har begått ett 

mätfel i planeringsstadiet av min forskningsdesign och graden av korruption verkar 

korrelera med indikatorerna BNP per capita, demokrati och politiskt förtroende.  

Jag har under analysprocessen hittills konfunderats av två saker. För det första, att 

mina oberoende variabler inte är normalfördelade och skevar både till höger och 

vänster och för det andra, det som nyss framkom i samband med MRA-modellen, att 

det verkar råda risk för multikolinearitet. Utgående från boken Introductory 

Econometrics (2012), skriver författaren Jeffrey Wooldridge trots allt att 

normalfördelning inte spelar någon roll för opartiskheten i OLS-regressionsanalyser 

och uppvisar asymptomatisk normalitet i tillräckligt stora datamängder (Wooldridge 

2013, s. 175). Jag antar att det är fallet även vad det gäller multikolinearitet, men jag 

anser det motiverat att kontrollera för effekten av mina övriga variabler med en modell 

som inte inkluderar korruptionen, eftersom dess VIF-värde var avvikande högt. 

Jag är alltså inte nöjd med mina resultat hittills eftersom de inte stämmer överens med 

de teoretiska förväntningarna som har presenterats i avhandlingen. Minimigränsvärdet 

om nio respondenter ter sig väldigt lågt i hopp om att kunna säga någonting tillförlitligt 

om en befolkning som helhet. Gränsvärdet angavs utgående från kraven om 10 fall för 

varje oberoende variabel, vilket redan konstaterades i kapitel 2.6. En ofta hänvisad 
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tumregel för ett tillförlitligt antal respondenter för regressionsanalytiska mätningar 

sägs trots allt vara 50 till 100 respondenter (Researchgate 2012). 

Utgående från de länder som syns och profilerar som extremvärden i mina hittills 

utförda regressionsanalyser framgår det att 16 av 31 länder, det vill säga 51,1 procent 

av fallen inte överstiger 50 respondenter. Hela 10 länder överstiger inte 20 

respondenter, det vill säga 32,3 procent av fallen. Reliabiliteten av resultaten blir 

därmed högst ifrågasatt. Todd Landman, i boken Issues and Methods in Comparative 

Politics: An Introduction (2008), menar att man inom komparativ politik, i strävan 

efter starkare slutsatser, ställs inför valet mellan ett stort antal länder eller ett mindre 

antal länder med flera observationer. (Landman 2008, s. 298) Jag väljer här att följa 

upp mer det rådet och går därmed härnäst in för att analysera om flera observationer 

kan ge mig bättre resultat som skulle ligga mer i enlighet med tidigare teoribildning. 

5.1.2 39 länder med ett minimikrav på 50 respondenter 

Jag motiveras framställa en så valid modell som möjligt utgående från så många 

respondenter som kan anses acceptabelt och utgående från de begränsningar mitt 

material tillåter för, verkar det vara 100 respondenter. Det förefaller ändå viktigt att 

granska hur ett minimikrav på 50 respondenter påverkar MRA-modellen och därför 

avgränsar jag härnäst min datamängd från 66 till 39 länder. Den relevanta 

frekvenstabellen inkluderas i appendix 1.1 i bilagorna. Det är intressant att den 

ovannämnda avgränsningen endast avkortade 513 enkätdeltagare och datamaterialet 

representerar således nu 36 478 respondenter. Jag måste trots allt avgränsa antalet 

oberoende variabler i det här skedet, eftersom antalet länder borde vara 10-12 stycken 

per oberoende variabel. För att säkerställa vilka variabler som måste avkortas, 

genomför jag en analys av samtliga variabler och presenterar härnäst resultaten. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5,630 0,698  8,064 0,000   
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GDP Per Capita 

2014-2016 

2,919E-6 0,000 0,189 0,668 0,509 0,289 3,457 

Unemployment 

2014-2016 

-0,004 0,010 -0,077 -0,420 0,677 0,690 1,450 

Inequality 0,090 0,048 0,359 1,887 0,068 0,642 1,558 

Democracy 2014-

2016 

0,090 0,048 0,454 1,901 0,066 0,407 2,460 

Corruption0to10F 0,104 0,060 0,774 1,737 0,092 0,117 8,565 

Trust in Politicians 

2014-2016 

0,016 0,035 0,139 0,468 0,643 0,264 3,790 

a. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 

Indikatorerna av intresse med de lägsta procentenheterna för p-värdet är demokrati, 

ekonomisk ojämlikhet, korruption och BNP per capita. På grund av det höga VIF-

värdet för korruption motiveras jag ändå till näst genomföra en MRA-analys där jag 

lämnar bort korruption för att se hur det påverkar signifikansen för de övriga relevanta 

indikatorerna. På grund av korruptionens höga p-värde vill jag ändå inkludera 

indikatorn i den slutgiltiga modellen för analysen av 39 länder. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6,684 0,357  18,741 0,000   

GDP Per Capita 

2014-2016 

-1,797E-

6 

0,000 -0,116 -0,510 0,614 0,471 2,122 

Unemployment 

2014-2016 

-0,007 0,010 -0,126 -0,677 0,503 0,706 1,415 

Inequality 0,097 0,049 0,386 1,976 0,057 0,646 1,548 

Democracy 2014-

2016 

0,043 0,040 0,217 1,074 0,291 0,604 1,656 

Trust in Politicians 

2014-2016 

-0,022 0,028 -0,190 -0,807 0,426 0,445 2,249 

a. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 

 

Det framgår ur tabellen ovan att VIF-värdena nu befinner sig inom rimliga värden för 

samtliga ovannämnda övre gränsvärden för att undvika multikolinearitet. Utgående 
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från p-värdena motiveras jag till näst genomföra en MRA-analys av indikatorerna 

ekonomisk ojämlikhet, demokrati, politiskt förtroende och korruption och resultaten 

presenteras nedanom. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5,865 0,582  10,071 0,000   

Inequality 0,081 0,043 0,325 1,876 0,069 0,743 1,347 

Democracy 2014-

2016 

0,079 0,044 0,394 1,772 0,085 0,450 2,221 

Corruption0to10F 0,082 0,046 0,612 1,807 0,080 0,194 5,153 

Trust in Politicians 

2014-2016 

0,021 0,032 0,178 0,653 0,518 0,299 3,348 

a. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 

VIF-värdet stiger igen i den här modellen, men det är tydligt att korruptionen har en 

stark effekt och det samma gäller för ekonomisk ojämlikhet och graden av demokrati. 

Utgående från den insikten och beaktande begränsningarna för antalet fall som jag med 

goda grunder kan inkludera här, motiveras jag genomföra en MRA-analys med 

indikatorerna ekonomisk ojämlikhet, demokrati och korruption och resultaten följer. 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,483a 0,233 0,167 0,23712 

a. Predictors: (Constant), Corruption0to10F, Inequality, Democracy 2014-

2016 

b. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 0,598 3 0,199 3,547 0,024b 

Residual 1,968 35 0,056   

Total 2,566 38    

a. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 

b. Predictors: (Constant), Corruption0to10F, Inequality, Democracy 2014-2016 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6,130 0,415  14,785 0,000   

Inequality 0,079 0,043 0,314 1,837 0,075 0,749 1,334 

Democracy 2014-

2016 

0,068 0,041 0,341 1,661 0,106 0,519 1,928 

Corruption0to10F 0,059 0,028 0,437 2,127 0,041 0,518 1,929 

a. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 

 

Sammanfattningsvis framgår det att förklaringsgraden har ökat något till 23,3 procent. 

Därmed hyser jag förhoppningar om att en komparativ jämförelse innefattande ett 

minimikrav av 100 respondenter skulle öka förklaringsgraden av en likartad modell 

ytterligare. Ur ANOVA-tabellen framgår det att även MRA-modellens p-värde är 

signifikant, uppvisande ett värde på 2,4 procent, vilket är signifikant på fem 

procentsnivån. Det framgår intressant nog att den ekonomiska ojämlikheten har mist 

sin statistiska signifikans jämfört med analysen som utfördes för 66 länder och att 

graden av korruption nu däremot påvisar statistisk signifikans. VIF-värdena befinner 

sig också inom rimliga gränsvärden för en oproblematisk analys. Betakoefficienterna, 

det vill säga regressionskoefficienterna, är positiva för samtliga indikatorer och påvisar 

att respondenterna av någon anledning upplever en högre grad av välbefinnande inom 

mer ekonomiskt ojämlika och korrupta länder, vilket i sig är teoretiskt sett oväntat. 

Resultaten påvisar trots det också att demokratin har ett inflytande på det aggregerade 

välbefinnandet och korruptionen tycks intressant nog ha ett visst inflytande på 

demokrati variabeln. Det ovannämnda motiverar mig fortsätta undersökningen med 

analysen avgränsad för 100 respondenter, i hopp om en bättre förståelse om de 

ovannämnda sambanden. 

5.1.3 Representativitetsproblem 

I samband med att jag funderade på frågorna om reliabilitet och validitet, uppdagades 

trots allt ett allvarligt problem i relation till min datamängd om PERMA-variabeln, 

nämligen det om datamängdens representativitet. Min förhoppning med denna 

forskning var framförallt att genom komparativ jämförelse kunna säga någonting om 
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fallstudieländerna i deras helhet. Det visade sig dessvärre att materialet som jag hade 

fått tag om välbefinnande var ytterst icke-representativt av de kategoriska demografer 

som enkäten innehöll. Dimensionerna som jag hittade i materialet var kön, ålder, 

utbildning och yrkesgrupp och för att grafiskt redovisa för problemställningen 

hänvisar jag till appendix 2 och det följande stapeldiagrammet. 

 

Figur 12 Skevheten av datamaterialets respondentgrupper 

Sammanfattande vad som framgår ur figur 12 och appendix 2 visade sig datamaterialet 

vara långt ifrån ett representativt stickprov av de demografer som borde ha 

representerats. Grafen och tabellen representerar den sammanfattade situationen som 

framgår av hela materialet om välbefinnande utgående från datamaterialet om 39 

länder och 36 478 respondenter. Det framgår att materialet skevar till fördel för män 

(64,5 procent mot kvinnors 35,5 procent) i åldern 21-44 år, vilka studerar eller befinner 
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sig i administrativa eller affärsansvariga yrkesgrupper och har viss högskoleutbildning 

eller kandidatexamen. Jag konfronteras här av ett behov av att vikta mina data.  

De sammanfattade kategoriska grupperna i min datamängd skulle utgöra 972 möjliga 

kategoriska kombinationer och medan SPSS Rake Weight komponenten klarar av till 

och med 10 dimensioner per kategorisk variabel, varav två av mina kategoriska 

variabler har nio kategorier, eller dimensioner, står det klart att så många dimensioner 

är en ohållbar indelning. Kutym gällande insamling av censusundersökningar är att 

utgå från kön, ålder och geografiskt område och man måste vara varsam om att 

behandla tillräckligt få kategoriska grupper för att undvika att förminska resultatets 

precision (Internet 13, Decision Analyst, 2017). Eftersom mina geografiska områden 

gör anspråk på att representera hela länder med mycket stora skillnader i 

respondentantalet måste jag därmed lämna bort det geografiska området och utgå ifrån 

kön och ålder i ett försök att förbättra min datamängds representativitet.  

Meningen med att vikta censusdata är att skildra ett mer jämlikt representerat antal 

undergrupper i en given population om man inte annars har kategoriskt jämnfördelade 

data tillgängliga. Jag vill trots det utgå från att studera mina länder som kategoriskt 

jämnfördelade stickprov för deras respektive populationer och måste därmed vikta 

varje land skilt för sig. Trots att arbetsbördan för det ändamålet är mödosam, anser jag 

det värt ett försök och arbetet borde underlättas av att här ta steget vidare och avgränsa 

analysen till 100 respondenter. Antalet länder avgränsas till 27 stycken och antalet 

respondenter minskar samtidigt med 715 stycken till 35 713, vilket framgår ur 

frekvenstabellen som ingår i appendix 1.2 i bilagorna. Stapeldiagrammet nedan 

presenterar fördelningen av kategorierna kön och ålder för de kvarstående 27 länderna. 
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Figur 13 Den kategoriska respondentfördelningen mellan män och kvinnor i nio 

ålderskategorier 

Enligt forskningsorganisationen Versta Research är det också viktigt att man inte 

skapar variabelkategorier med under 15 respondenter då man väger sina data, eftersom 

det skulle tilldela minoritetsgrupperna ett för stort inflytande på den viktade 

datamängden. (Versta Research, 12.10.2016) Jag måste med andra ord sammanfoga 

de för små ytterlighetskategorierna i större kategoriska grupper. De länder i min 

datamängd som hade ett för litet antal respondenter inom de yttersta åldersgrupperna 

var i bokstavsordning Finland, Italien, Kina, Norge, Polen och Sydkorea. Genom att 

programmera om åldersvariabeln till en gruppindelning av ålder till fyra kategorier 

täcks trots allt kravet på 15 respondenter. Fördelningen av de relevanta kategorierna 

man, kvinna och ålder till fyra underkategorier för de kvarstående 27 länderna med 

åtminstone 100 respondenter ser ut som följer. 
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Figur 14 Den kategoriska respondentfördelningen mellan män och kvinnor, i fyra 

ålderskategorier 

När jag nu går in för att vikta datamängden, måste jag även beakta risken för att tilldela 

en viss underrepresenterad kategori en för stor vikt. Ett oförsiktigt viktande kunde 

förvränga eventuella resultat till fördel för en underrepresenterad minoritetsgrupp, 

eller oskäligt minska inflytandet av en annars välrepresenterad kategorisk grupp. Jag 

väljer därför i enlighet med vad som rekommenderas i litteraturen att trimma mina 

vikter med det undre gränsvärdet 0,5 och det övre gränsvärdet 2,0. (Data analyst, 2017)  

 

Figur 15 Den viktade kategoriska respondentfördelningen mellan män och kvinnor, i 

fyra ålderskategorier 
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Som det också redan nämndes, är det i samband med motsvarande stratifierade urval 

viktigt att inte använda den viktade datamängden för beräkningen av 

konfidensintervall eller p-värde, eftersom det kunde minska precisionen och ge 

missvisande resultat då forskaren går in för att artificiellt minska eller ökar antalet 

respondenter för vissa kategoriska demografer. (Djurfeldt, Larsson et al. 2010, s. 193) 

Jag väljer därför att inte genomföra några som helst regressioner på viktad data, utan 

aggregerar om värdet för min variabel om välbefinnande och skapar istället en ny 

viktad PERMA-variabel med ett något annorlunda värde än variabeln som jag använt 

hittills. Eftersom mina respondentmängder inte försöker representera en 

verklighetstrogen skildring av hela befolkningen, utan bara ett jämnfördelat stickprov 

av populationen som är mycket mindre än ländernas egentliga respektive populationer, 

tror jag inte heller att precisionen kommer att orsaka ytterligare problem.  

5.1.4 27 länder med ett minimikrav på 100 respondenter  

Efter att ha försökt lösa upp alla tänkbara hinder, går jag nu vidare med hjälp av den 

nya viktade PERMA-variabeln och genomför de bivariata- och MRA analyserna om 

på nytt för de kvarstående 27 länderna. Frekvenstabellen för datamaterialet framgår i 

appendix 1.3 i bilagorna. Graferna för de bivariata regressionsanalyserna inkluderas 

här för att åskådliggöra eventuella intressanta skillnader länderna emellan och jag 

väljer att namnge alla länder som kvarstår i datamängden. Resultaten för analyserna 

presenteras härnäst. 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   PERMA 2014-2016   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear 0,113 3,181 1 25 0,087 7,256 -5,647E-6 

The independent variable is GDP PC 2014-2016. 
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Figur 16 Välbefinnande mätt mot BNP per capita, mellan 27 länder 

Regressionskoefficienten och samvariationen är negativa, men förklaringsgraden har 

stigit betydligt till 11,2 procent av variansen. P-värdet har förbättrats något till 8,7 

procent och värdet är därmed nära, men ändå inte statistiskt signifikant. Det kausala 

sambandsresultatet lyder hittills fortsättningsvis [y, n, n, ?]. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   PERMA 2014-2016   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear 0,012 0,312 1 25 0,581 7,001 0,007 

The independent variable is Unemployment 2014-2016. 
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Figur 17 Välbefinnande mätt mot arbetslöshet, mellan 27 länder 

Regressionskoefficienten och samvariationen är positiva och förklaringsgraden har 

stigit till 1,2 procent. P-värdet har förbättrats till 58,1 procent, men är fortfarande långt 

ifrån statistiskt signifikant. De flesta ländernas regeringar verkar har under den 

uppmätta tiden intressant nog trots allt ha försökt hålla sig under 10 procents 

arbetslöshet.  Det kausala sambandsresultatet lyder hittills fortfarande [y, n, y, ?]. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   PERMA 2014-2016   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear 0,097 2,684 1 25 0,114 6,800 0,090 

The independent variable is Inequality. 
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Figur 18 Välbefinnande mätt mot ekonomisk ojämlikhet, mellan 27 länder 

Regressionskoefficienten och samvariationen är båda positiva, men förklaringsgraden 

har minskat en aning till 9,7 procent av den förklarade variansen. P-värdet är nu 11,4 

procent och värdet är därmed inte statistiskt signifikant. Jag vill här nämna att 

ekonomisk jämlikhet trots allt verkar vara något som anses viktigt för de flesta länder, 

eftersom majoriteten av länderna visar sig ligga under den ekonomiska ojämlikhetens 

medelvärde.  Det kausala sambandsresultatet lyder hittills fortfarande [y, n, y, ?]. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   PERMA 2014-2016   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear 0,005 0,127 1 25 0,724 7,176 -0,016 

The independent variable is Democracy 2014-2016. 
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Figur 19 Välbefinnande mätt mot demokrati, mellan 27 länder 

Regressionskoefficienten och samvariationen är svagt negativa, men 

förklaringsgraden har ökat minimalt till 0,5 procent av variansen i beroende variabeln. 

P-värdet har också förbättrats en aning till 72,4 procent, men värdet är därmed inte 

statistiskt signifikant. Jag måste trots allt nämna att de flesta länder befinner sig 

ovanför medeltalet på skalan av demokrati. Det kausala sambandsresultatet lyder 

hittills [y, n, n, ?], med vissa reservationer om det negativa svaret på fråga tre. 

 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   PERMA 2014-2016   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear 0,161 4,804 1 25 0,038 6,864 0,060 

The independent variable is Corruption0to10F. 
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Figur 20 Välbefinnande mätt mot korruption, mellan 27 länder 

Regressionskoefficienten och samvariationen är båda positiva och förklaringsgraden 

har ökat märkvärdigt till 16,1 procent av den totala variansen. P-värdet är 3,8 procent 

och värdet är därmed statistiskt signifikant på fem procentsnivån, vilket betyder att det 

råder en mindre än fem procents chans att slumpen skulle kunna förklara 

samvariationen. Det kausala sambandsresultatet är hittills [y, n, y, ?].  

Grafen påvisar också att fem av de åtta länder som överstiger medelvärdet på 

korruptionsskalan representerar unga snabbt utvecklande ekonomiska krafter på den 

globala arenan och ingår i den politiska samarbetsorganisationen BRICS. BRICS- 

organisationen består av länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika har 

emellertid övervägt att inkludera Indonesien i dess institutionella samarbete, därmed 

skulle akronymen ändras till BRIICS. Mexiko och Indonesien ingår emellertid i 

samarbetsorganisationen MINT. (Internet 14) 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   PERMA 2014-2016   
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Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear 0,101 2,820 1 25 0,106 7,264 -0,043 

The independent variable is Trust in Politicians 2014-2016. 

 

 

Figur 21 Välbefinnande mätt mot politiskt förtroende mellan 27 länder 

Regressionskoefficienten och samvariationen är båda negativa, men förklaringsgraden 

har stigit en hel del till 10,1 procent. P-värdet är emellertid endast 10,6 procent och 

därmed är värdet inte statistiskt signifikant. Det kausala sambandsresultatet lyder 

hittills [y, n, y, ?]. 

Eftersom korrelationen mellan korruption och välbefinnande är den enda signifikanta 

indikatorn på den här analysnivån, anser jag det nödvändigt att inkludera den i den 

slutgiltiga MRA-modellen. För att övergå till MRA-analysen, måste jag inledningsvis 

återigen bekräfta korruptionens multikolinearitet. Med facit i hand från analysen av 39 

länder, förväntar jag mig att den ännu förekommer och vidare, att jag därefter kommer 

att kunna identifiera ekonomisk ojämlikhet och graden av demokrati som variablerna 

för inkludering med graden av korruption som de relevanta indikatorerna för nästa del 

av analysen. 
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 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5,215 1,011  5,156 0,000   

GDP PC 2014-2016 1,611E-6 0,000 0,096 0,273 0,787 0,285 3,509 

Unemployment 

2014-2016 

-0,007 0,015 -0,115 -0,465 0,647 0,572 1,749 

Inequality 0,096 0,075 0,331 1,284 0,214 0,527 1,896 

Democracy 2014-

2016 

0,123 0,067 0,549 1,847 0,080 0,396 2,523 

Corruption0to10F 0,134 0,087 0,897 1,546 0,138 0,104 9,597 

Trust in Politicians 

2014-2016 

0,033 0,052 0,250 0,637 0,531 0,228 4,394 

a. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 

Mycket riktigt verkar korruptionens VIF-värde ha ökat sedan analysen av 39 länder 

till ett värde på 9,597. Variabeln utövar ett anstötligt inflytande på flera av de övriga 

variablerna och värdet är så nära gränsvärdet 10, att jag starkt motiveras upprepa 

analysen utan att inkludera korruptionsvariabeln. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6,545 0,550  11,909 0,000   

GDP PC 2014-

2016 

-4,391E-

6 

0,000 -0,261 -0,959 0,349 0,503 1,987 

Unemployment 

2014-2016 

-0,012 0,015 -0,201 -0,806 0,429 0,602 1,661 

Inequality 0,110 0,076 0,382 1,446 0,163 0,536 1,865 

Democracy 2014-

2016 

0,070 0,059 0,314 1,190 0,247 0,537 1,861 

Trust in Politicians 

2014-2016 

-0,023 0,039 -0,168 -0,574 0,572 0,434 2,304 

a. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 
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Vare sig ekonomisk ojämlikhet eller graden av demokrati visar sig i den här analysen 

vara signifikanta, men variablerna bekräftas som de jämförelsevis mest inflytelserika 

indikatorerna och således som variablerna av intresse för inkludering med 

korruptionsvariabeln för vidare analysering. Det förefaller även intressant att 

konstatera att b-värdet för arbetslöshet nu uppvisar ett negativt värde även i den ovan 

tidigare presenterade oproblematiska MRA-modellen. Vare sig b-, t- eller p-värdena 

är trots det signifikanta, men det verkar i viss grad understöda ursprungshypotesen om 

korrelationen mellan låga arbetslöshetssiffror och högre välbefinnande. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5,908 0,559  10,563 0,000   

Inequality 0,070 0,062 0,241 1,128 0,271 0,702 1,425 

Democracy 2014-

2016 

0,088 0,054 0,394 1,621 0,119 0,543 1,841 

Corruption0to10F 0,080 0,036 0,536 2,206 0,038 0,544 1,840 

a. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 

 

Ur ovanstående tabell framgår det att VIF-värdena befinner sig väl inom gränserna för 

en oproblematisk analys. Graden av korruption visar sig här ha ett signifikant p-värde 

på 3,8 procent och något i trots av mina förväntningar visar sig demokrati utöva näst 

mest inflytande i modellen. I beaktande av korruptionsvariabelns inflytande på graden 

av demokrati, vilket konstaterades i kapitel 5.1.2 och kravet om 10-12 fall, väljer jag 

här bort ekonomisk ojämlikhet från de kvarstående variablerna. Den slutgiltiga 

analysen genomförs därmed utgående från de oberoende variablerna graden av 

korruption och graden av demokrati och resultatet följer. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,471a 0,221 0,157 0,28973 

a. Predictors: (Constant), Corruption0to10F, Democracy 2014-2016 

b. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 0,573 2 0,286 3,413 0,050b 

Residual 2,015 24 0,084   

Total 2,587 26    

a. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 

b. Predictors: (Constant), Corruption0to10F, Democracy 2014-2016 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6,197 0,500  12,401 0,000   

Democracy 2014-

2016 

0,072 0,053 0,321 1,363 0,186 0,584 1,711 

Corruption0to10F 0,091 0,035 0,608 2,582 0,016 0,584 1,711 

a. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 

 

Ur ovanstående tabeller framgår det att VIF-värdena befinner sig inom oproblematiska 

gränser. MRA-modellens förklaringsgrad på 22,1 procent är något lägre än i MRA-

modellen som framställdes för 39 länder och den aktuella modellen förklarar något 

över en femtedel av variationen i beroende variabeln. MRA-modellens p-värde är även 

det något lägre än i modellen för 39 länder, på ett värde av 5,0 procent, vilket är 

signifikant på fem procentsnivån, med en 95 procents konfidensintervall. 

Regressionskoefficienterna påvisar enligt modellen en positiv samvariation mellan 

både korruption och demokrati och graden av välbefinnande. Signifikansen för graden 

av korruption visar på en högre signifikans än i tidigare modeller med värdet 1,6 

procent och fast p-värdet för graden av demokrati inte är signifikant, påvisar det ändå 

ett positivt samband mellan demokrati och den beroende variabeln. 

 

Det återstår ännu att besvara hypotes 6, hypotes 7 och hypotes 8, men hypotes 8, om 

att förklaringsgraden av den slutgiltiga MRA-modellen skulle vara högre än 

förklaringsgraden för modellen som jag åstadkom i min kandidatavhandling ter sig 

hålla sträck, om än med ytterst liten marginal, med en uppmätt förklaringsgrad på 22,1 

procent av variansen i den beroende variabeln. 
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I relation till hypotes 6 och hypotes 7 sju, ser det utgående från de enkla regressionerna 

ut som om belägg för dem inte finns, men jag vill ännu kontrollera detta antagande 

med hjälp av ett par MRA-modeller. 

 

Hypotes 6 kan besvaras med hjälp av en MRA-modell där jag analyserar ifall hög 

BNP, hög arbetslöshet, hög ekonomisk ojämlikhet och hög korruption faktiskt 

korrelerar negativt med välbefinnande. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6,824 0,378  18,035 0,000   

GDP PC 2014-

2016 

-7,718E-

7 

0,000 -0,046 -0,130 0,898 0,301 3,327 

Unemployment 

2014-2016 

-0,001 0,013 -0,010 -0,046 0,964 0,805 1,242 

Inequality 0,045 0,071 0,157 0,643 0,527 0,626 1,596 

Corruption0to10F 0,043 0,057 0,287 0,758 0,457 0,260 3,853 

a. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 

 

Ur modellen framgår det att hög BNP är oförenligt med högt välbefinnande. Graden 

av arbetslöshet verkar ändå minska en aning. Den ekonomiska ojämlikheten korrelerar 

svagt positivt med välbefinnande och likaså graden av korruption. Jag motiveras ändå 

acceptera nollhyptes 6, om att den förväntade negativa korrelationen mellan 

variablerna i hypotes 6 inte finns. 

 

Avslutningsvis återstår frågan om hypotes 7, om att hög grad av demokrati och hög 

grad av politiskt förtroende korrelerar positivt med högt välbefinnande. 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 
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1 (Constant) 7,175 0,350  20,528 0,000   

Democracy 2014-

2016 

0,013 0,047 0,058 0,278 0,783 0,856 1,168 

Trust in Politicians 

2014-2016 

-0,046 0,028 -0,340 -1,630 0,116 0,856 1,168 

a. Dependent Variable: PERMA 2014-2016 

 

Det framgår ur modellen att demokratin verkar ha ett svagt positivt samband med 

välbefinnande, men politiskt förtroende verkar inte ha det. Jag motiveras därför 

acceptera nollhyptes 7, om att det förväntade positiva sambandet mellan variablerna i 

hypotes 7 inte finns.  

 

5.2 Resultat 

För att hålla mig till empirin ska jag härnäst sammanfatta mina slutsatser om de 

analyserade oberoende variablernas kausala samband. 

I relation till BNP per capita framgick det att medan man kunde göra en teoretisk 

koppling mellan BNP per capita och välbefinnande, kunde jag inte utesluta att Y-

variabeln kan tänkas orsaka X-variabeln. Regressionsanalyserna gav heller inget 

understöd för en koppling mellan de två variablerna i de utförda internationella 

jämförelserna. Resultatet av analysen blev [y, n, n, n]. Jag motiveras bekräfta hypotes 

1, om att BNP per capita korrelerar negativt med välbefinnande, fast sambandet inte 

är signifikant. 

Förväntningen i relation till arbetslöshetsgraden var att sambandet skulle vara negativt. 

Jag var trots det inte övertygad om att utesluta att Y- kunde orsaka X-variabeln. Den 

bivariata analysen visade ett mycket svagt positivt samband mellan arbetslöshet och 

välbefinnande. Den slutgiltiga MRA-analysen, där arbetslösheten ännu ingick (s.87), 

visade trots det att regressionskoefficienten ändrades till ett svagt negativt värde. Med 

ytterlig försiktigtighet anser jag det kausala sambandet föreligga [y, n, y, n]. Mycket 

medveten om begränsningarna av mitt datamaterial, bekräftar jag hypotes 2, om att 

arbetslöshetsgraden korrelerar negativt med välbefinnande, fast sambandet inte är 

signifikant.  
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I relation till den ekonomiska ojämlikheten, visade det sig att variabeln utövade ett 

ganska märkbart inflytande i de länder som jag studerade. Teoretiskt sett var 

avsaknaden av ekonomisk ojämlikhet lätt att koppla till välbefinnande, men jag vågade 

inte utesluta att ekonomisk ojämlikhet inte skulle kunna tänkas uppstå som en 

biverkning av en mer marknadsekonomisk uppfattning om välbefinnande. Variabeln 

uppvisade positiv samvariation i de enkla regressionsanalyserna som jag utförde, men 

i den näst sista MRA-modellen (s. 88) framkom det trots allt utgående från den mest 

tillförlitliga och precisa analysen jag kunde åstadkomma, att graden av demokrati var 

mer förklarande än ekonomisk ojämlikhet. Det kausala sambandsresultatet för 

ekonomisk ojämlikhet blev [y, n, y, y]. Jag motiveras med varsamhet acceptera 

nollhypotes 3, om att det förväntade negativa sambandet mellan välbefinnande och 

ekonomisk ojämlikhet inte finns. 

Utöver den starka teoretiska kopplingen mellan demokrati och välbefinnande, var jag 

också tvungen att acceptera tanken om att välbefinnande också kan tänkas underbygga 

demokrati. Det svagt negativa sambandet som påvisades i den slutgiltiga bivariata 

analysen mellan demokrati och välbefinnande ändrades trots allt till ett positivt 

samband i den slutgiltiga MRA-modellen. Det kausala sambansresultatet blev därmed 

[y, y, n, y]. Oberoende relativt svaga statistiska meriter på grund av ett p-värde på 18,6 

procent och ett lågt b-värde på 0,072, motiveras jag ändå bekräfta hypotes 4, om att 

demokrati korrelerar med välbefinnande, fast sambandet inte är signifikant. 

Utgående från teoribildningen var förväntningen gällande graden av korruption att 

indikatorn skulle korrelera negativt med välbefinnandet. Jag ansåg mig trots det inte 

heller här förmögen att utesluta att korruption kan tänkas orsaka välbefinnande på 

grund av all egennyttighet, politisk-teoretisk propaganda och nyliberala idéer om 

ekonomiskt utjämnande nedsippringseffekter och så vidare. I min slutgiltiga bivariata 

analys av förhållandet mellan korruption och välbefinnande framgick det att variabeln 

var starkt samvarierande med länder med en förhållandevis hög grad av välbefinnande, 

med ett p-värde på 3,8 procent. Situationen var densamma i MRA-modellen, 

uppvisande ett p-värde på 1,6 procent. Resultaten var också signifikanta på fem 

procentsnivån. Det slutgiltiga kausala sambandsresultatet blev därmed [y, n, y, y], men 

eftersom resultatet inte låg i enlighet med mina förväntningar tvingas jag därmed 
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acceptera nollhypotes 5, om att det förväntade negativa sambandet mellan graden av 

korruption och graden av välbefinnande inte finns. 

Medan den teoretiska kopplingen mellan graden av politiskt förtroende och 

välbefinnande förhöll sig helt rationell, kände jag mig inte heller här förmögen att 

utesluta att välbefinnande kan tänkas orsaka politiskt förtroende. Den bivariata 

regressionsanalysen påvisade emellertid ett negativt samband och det resultatet förblev 

oförändrat i samband med analysen av MRA-modellen. P-värdena för båda modellerna 

förblev icke-signifikanta, även i den kontrollmodell där jag tog bort 

korruptionsvariabeln som utövade ett problematiskt inflytande också på politiskt 

förtroende. Resultatet för det kausala sambandet blev därmed [y, n, y, n]. Det förefaller 

vid hand att acceptera nollhypotes 6, om att det förväntade positiva sambandet mellan 

graden av politiskt förtroende och välbefinnande inte finns. 

Jag är vidare tvungen att acceptera nollhypotes 6 och nollhypotes 7, om att det inte 

finns stöd för mina antaganden i hypotes 6 eller hypotes 7, men jag lyckades däremot 

bekräfta hypotes 8. 

Sammanfattningsvis framgår det av analysen i min avhandling, att de två indikatorerna 

som är värda att fästa närmare uppmärksamhet vid är graden av korruption och graden 

av demokrati, vilka påvisade mest inflytande som förklarande indikatorer av 

välbefinnande. Emfasen blir naturligtvis på graden av korruption, eftersom det var den 

enda variabeln som framhävde statistisk signifikans. 

6 Slutledning och avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Min avhandling inleddes som ett ambitiöst försök att försöka identifiera vilka 

teoretiskt traditionella ekonomiska och politiska så kallade överbegreppsliga 

indikatorer skulle ha ett verkligt inflytande på graden av välbefinnande i en 

internationell jämförelse mellan ett brett utbud olika länder. Det visade sig trots allt att 
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utgående från mitt datamaterial, oberoende dess problematiska natur, att många av 

mina förväntningar gick stick i stäv med den empiriska verkligheten. 

I ljuset av frågan om representativitet är det trots allt intressant att reflektera kring 

huruvida den ursprungliga analysen av 66 länder kan anses betydelsefull och 

representativ av åtminstone de yrkes- och utbildningsmässiga demografer som fanns 

representerade. Jag viktade förvisso kategorierna för kön och ålder för den slutgiltiga 

analysen, men det innebar att min datamängd fortfarande skevade till fördel för 

administrativa eller affärsansvariga yrkesgrupper och studerande med viss 

högskoleutbildning eller kandidatexamen. I den mån man kan anta att jag ändå kan 

säga någonting om uttryckligen de demografer som överrepresenterades i 

datamaterialet, är det inte alls förvånande att korruption och ekonomisk ojämlikhet har 

profilerat som signifikanta variabler i min datamängd, eftersom respondenterna 

sannolikt också bestod av de deltagande ländernas toppskikt. 

Det framgick i analysen av 66 länder, i kapitel 5.1.1, att den enda signifikanta 

oberoende variabeln i det fallet var ekonomisk ojämlikhet, men den indikatorns 

signifikans försvann i undersökningarna av 39, respektive 27 länder och korruptionen 

visade sig på slutet vara den enda variabeln som under den undersökta tidsperioden 

uppvisade signifikant samvariation med välbefinnandet i de studerade länderna. 

Vidare gällande graden av korruption, visade sig indikatorn orsaka osedvanligt 

mångfaldig multikolinearitet i datamaterialet för den första analysen av 66 länder. Med 

ett övre gränsvärde för Pearsons korrelationskoefficient på 0,7 blev det uppenbart att 

korruptionsvariabeln påverkade BNP per capita, graden av demokrati och politiskt 

förtroende. I den andra fasen av analysen, mellan 39 länder, påverkade 

korruptionsvariabeln inte längre demokratin i oacceptabel utsträckning, men däremot 

ännu både BNP per capita och politiskt förtroende. Korruptionsvariabeln hade trots det 

visat sig vara signifikant i den bivariata regressionen, vilket motiverade mig att 

genomföra en MRA-analys på samtliga indikatorer utom korruptionen, där, för att 

fastställa vilka övriga indikatorer jag skulle inkludera i den slutgiltiga jämförelsen 

utöver korruptionsvariabeln. Samma metod upprepades för analysen mellan 27 länder 
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och det framkom att den oberoende variabeln om graden av korruption visade sig trots 

allt ha ett signifikant inflytande i bägge senare analyser. 

Efter att ha återvänt till mitt material för att närmare studera korruptionens inflytande 

på de övriga indikatorerna i analysen av 27 länder, framgick det att samtliga av de 

länder som uppvisade de högsta graderna av korruption också utan undantag visade 

sig representera de länder med lägst BNP per capita. Graden av korruption uppvisade 

också en ytterst signifikant positiv korrelation med ekonomisk ojämlikhet, mindre grad 

av demokrati och även med ett mindre politiskt förtroende. Samtliga korrelationer var 

signifikanta på fem- och en procentsnivån. Fem av de mest korrumperade länderna 

representerade problematiska demokratier, fem placerade sig ungefär på gränsvärdet 

mellan problematiska och fulla demokratier. Kina var emellertid det enda autokratiska 

landet som ingick i studien. Korrelationsmodellerna för de ovannämnda 

korrelationerna kan granskas närmare i appendix 3 i bilagorna. 

Det var möjligt att identifiera 11 länder som korruptionsmässiga uteliggare och i 

ordning från mest korrupt till minst korrupt, var de Mexiko, Indonesien, Fillippinerna, 

Indien, Kina, Brasilien, Sydafrika, Italien, Sydkorea, Indonesien, Spanien och Polen. 

BNP per capita verkar vara den enda av de fyra ovannämnda variablerna för vilken 

alla högst korrumperade länder befann sig lägre placerade än de övriga 16 länderna 

som ingick i analysen. Den kausala sambandskedjan är dessvärre ytterst svår att 

avgöra. Måhända kan den logiska riktningen tänkas vara att fattigdom leder till 

korruption och ekonomisk ojämlikhet, medan folket ändå behöver åtminstone någon 

form av lojalitetsfrämjande samhällskontrakt, grundläggande rättsskydd och idéer om 

hopp och meningsfullhet, vilket kanske leder till mer eller mindre problematiska 

demokratier och vilket i sin tur är lätt att förena med lågt politiskt förtroende? Måhända 

kan det vara korruptionen i sig som är primus motor? Det är omöjligt för mig att avgöra 

inom ramen av min avhandling och det skulle kräva en mer noggrann jämförelse av 

korruption och en mer ingående tidsseriestudie för att kunna säkerställa ett sådant 

händelseförlopp. 
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Vad det beträffar demokrati, profilerade variabeln i samtliga nivåer av analysen och i 

den slutgiltiga MRA-modellen framkom det att korruptionsvariabeln utövade ett visst 

inflytande på graden av demokrati och ändrande dess regressionskoefficient från 

negativ till positiv. Det kan hända att begreppet demokrati faktiskt spelar en viss roll i 

relation till grundvalen av samhällskontraktet, således främjande en viss lojalitet till 

staten och tilltro till framtiden. Demokratin kanske har ett överideologiskt och affektivt 

inflytande på medborgarnas idéer om deras liv som tillräckligt bra i förhållande till de 

begränsningar som råder i demokratiska statsskick. Demokratin representerar 

framförallt ”den sämsta formen av styresskick, utom alla andra”, för att låna Winston 

Churchill. Det ovannämnda förefaller mig rent teoretiskt som ett sunt antagande, 

eftersom demokratiska värderingar, oberoende i vilken mån de uppföljs inom olika 

samhällen är ofrånkomligt anknutna till värderingar om dygd, ansvar, frihet, jämlikhet, 

rättvisa, självförverkligande och frodande. Om människor verkligen förstod sig på 

implikationerna av vad demokratin egentligen står för, kanske de också skulle vara 

mer måna om att åtgärda korruptionen.  

Arbetslöshetsgraden visade sig trots allt vara förhållandevis låg i flera av de högst 

korrumperade länderna. För att illustrera situationen lyfter jag fram några intressanta 

observationer. Av de två länderna med högst uppmätt grad av välbefinnande, nämligen 

Mexiko och Filippinerna, kom Filippinerna på 26:e plats med näst minst arbetslöshet 

i en jämförelse av 27 länder, inkluderande de flesta utvecklade och konsoliderade 

västerländska demokratierna. Mexiko kom in på 20:e plats. Brasilien, som kom på 

sjunde plats, uppvisade en lägre grad av arbetslöshet än såväl Finland, Frankrike som 

Irland. Autokratin Kina, som kom på adertonde plats, uppvisade en lägre grad av 

arbetslöshet än såväl Australien, Holland, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, 

Sverige som Schweiz. Må det noteras, att det står klart att full sysselsättning inte anses 

vara en rimlig politiskt målsättning, men arbetet verkar ändå vara en viktig faktor som 

värderas högt och upplevs identitetsfrämjande för allra flesta människor. 

Det ovannämnda leder mig tillbaka till härledningen från den tidigare bivariata 

analysen av korruption mätt mot välbefinnande (s. 85), om att sex av de mest 

korrumperade länderna är medlemmar av politiska och maknadsekonomiska 

samarbetsorganisationer. Den insikten får mig att spekulera att det kanske är 
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nödvändigt att beakta förhållandena i utvecklingsländer som en bra grogrund för 

korruption. Korruptionen har faktiskt sagts vara ett betydligt problem i 

utvecklingsländer och nya icke-konsoliderade demokratier. Jag kan trots den insikten 

inte med gott samvete förskjuta det fulla ansvaret enbart på utvecklingsländer eftersom 

världens institutionella tungviktare och den predatoriska kapitalismen inte sällan kan 

skönjas ha ett visst inflytande på händelseförlopp i den andra och tredje världen 

(Perkins 2004). Som efterklok och utgående från vad som hittills har behandlats i 

denna sammanfattning, verkar det därmed föga förvånande att mina analyser uppvisar 

korruptionen som en signifikant indikator om välbefinnande. Det kan mycket väl vara 

så att de fokusgrupper som har nåtts i samband med marknadsföringen av den positiva 

psykologin representerar människor som har det förhållandevis bra i sina respektive 

länder, oberoende yttre omständigheter. Kanske respondenterna är sällsamt väl 

anpassade till sin omgivning och själva representerar samhällenas övre skikt. 

För att ytterligare försöka spekulera en aning kring frågan om varför resultaten ser ut 

som de gör, tänker jag kortfattat ännu titta närmare på länderna Mexiko och 

Filippinerna, vilka placerade sig högst i rangordningen om aggregerat välbefinnande. 

Utgående från mina oberoende variabler gäller för Mexikos del det följande. Det är ett 

land med sjunde minst BNP per capita i jämförelsen, åttonde minst arbetslöshet, tredje 

högst grad av ekonomisk ojämlikhet, problematisk demokrati, högst grad av 

korruption och tredje lägst grad av politiskt förtroende. För Filippinerna gäller det 

följande. Det är ett land med andra minst BNP per capita, minst arbetslöshet, fjärde 

högst grad av ekonomisk ojämlikhet, problematisk demokrati, tredje högst grad av 

korruption och åttonde lägst grad av politiskt förtroende. 

Korruptionens och demokratins förklaringsgrad var trots allt så låg för Mexiko och 

Fillippinerna, att man motiveras fråga sig vad annat de har på gång som tycks fungera 

för dem. Deras höga sysselsättning pekar naturligtvis på ekonomisk utveckling och jag 

får understöd för det antaganden ur World Gallup Polls Gallup’s 41st Annual Global 

End of Year Survey, för året 2017, som rangordnade Filippinerna som världens tredje 

lyckligaste land. Orsakerna sägs vara allmän positiv opinion om framtida utsikter och 

ekonomisk utveckling (ABS-CBN, 02.01.2018). För Mexikos del påvisar OECD:s 
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Better Life Index att de har en hög grad av livstillfredsställelse, mer överkomliga 

bostadspriser och en hög grad av civilsamhälleligt engagemang. 80 procent av 

respondenterna menade också att de upplever att de har socialt stöd i svåra tider 

(Internet 15). De Mexikansa myndigheterna tycks trots allt vara medveten om deras 

korruptionsproblem och säger sig jobba mot att lösa problemet och öppna upp 

marknaden för utländskt riskkapital (Forbes, 01.08.2017). 

I ett blogginlägg skriven under pseudonymen Steven, förundras författaren över 

Mexikos höga rangordning i World Happiness Report 2015. Steven skriver utifrån sina 

egna erfarenheter att Mexikanerna oberoende fattigdom, dåligt utbildningsväsen och 

usel hälsovård har en annorlunda uppfattning om livstillfredsställelse och 

tillräcklighet. Han menar att de flesta av dem inte lever i en kultur som jagar efter 

gränslöst överflöd, vidare att Mexikanerna inte oroar sig över saker som är utom deras 

kontroll och accepterar livets obeständighet (Internet 16). Dessa insikter får ett visst 

understöd ur boken Understanding Emotions (2014), där författarna menar att det 

faktiskt förekommer kulturell variation i såväl intensiteten, accentueringen och 

uttrycksfullheten av känslomässiga tillstånd. Jämförelser mellan mer kollektivistiska 

och individualistiska kulturer påvisar att medborgare i mer kollektivistiska kulturer har 

en tendens att i hög grad beakta den sociala kontexten i sin tolkning av omvärlden och 

att motsatsen gäller i mer individualistiska samhällen (Keltner, Oately et al. 2014, s. 

105-107).  Jag motiveras anta att en motsvarande mer lättsam inställning till livet även 

gäller i Filippinerna och att sådana attityder säkert skulle gälla för oss alla under 

bristfulla och utmanande förhållanden. Jag föranleds undra om inte det var genom 

motsvarande livsåskådning som Viktor Frankl också överlevde andra världskriget.  

Det ovannämnda väcker återigen frågan om hur tillförlitliga emotiva mått kan anses 

vara i internationell jämförelse. Många samtida finländare har med välmotiverad 

cynisk skepsis också konfunderats över Finlands första plats i World Happiness Report 

2018 (Scientificamerican, 11.05.2018). Kanske det är så att nordbor värderar sina 

uppfattningar om lagom, hygge och kalsarikännit väldigt mycket, även om 

upplevelserna knappast skulle beskrivas som känslomässigt euforiska. 

 



  

100 

 

6.2 Vidare forskning 

Med tanke på mitt datamaterials representativitetsproblem, skulle det vara intressant 

att utföra en skaplig internationell analys involverande mer representativa stickprov av 

populationen från olika håll i världen. Emfasen läggs här på intresset om att analysera 

medel- och underklass attityder, vilka tydligen fattades i mitt datamaterial. Man kunde 

möjligtvis även utveckla och inkorporera någon form av metod för att fastställa 

universellt jämförbara emotionella attityder och ställningstaganden med hjälp av 

elektroencefalografi-tekniker (EEG) och psykologiska test. 

Flera kategoriska variabler borde också inkluderas i dylika enkäter om individuella 

ställningstaganden. Det skulle ha varit av intresse att ha kunnat urskilja etnicitet, 

religion, finansiell förmögenhet, mer detaljerade uppgifter om region och hemvist och 

eventuella andra metadata. 

Fast min studie utfördes på så många år som datamängden tillät, kunde det också vara 

intressant att försöka identifiera den nämnda kausala riktningen av förhållandet mellan 

korruption, ekonomisk ojämlikhet, demokrati och politiskt förtroende (s.95) med hjälp 

av en tidsserie om välbefinnande insamlad för en längre period. 

6.3 Avslutande diskussion 

Under avhandlingens gång har jag inte riktigt lyckats nå de ambitiösa mål som jag lade 

ut för mig själv, men processen har ändå varit en ytterst lärorik upplevelse och jag vill 

avslutningsvis uttrycka några ord i relation till vad jag har behandlat hittills och som 

kan anses av relevans för ekonomi, politik och välbefinnande. Människan är en 

nyckfull varelse och hen motsvarar sannolikt inte närapå den rationella aktör som hen 

har utmålats att vara. Det sägs att människan har svårt att förutspå framtiden och att 

hen har en tendens att följa beteendemönster som utgår från både sina erfarenheter och 

framväxande uppfattningar om sin omgivning. I en till det ovannämnda motsvarande 

mer sympatisk tolkning av det mänskliga tillståndet, fick nyligen ekonomen Richard 

Thaler nobelpriset i ekonomi på grund av ett bevis till fördel för avskrivandet av idén 

om självreglerande marknader och mantrat om den dolda handen. (Politism, 
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11.10.2017) Det ovannämnda säger mig att det sannolikt ter sig som en god idé att 

försöka leva efter överenskomna principer, regler och värderingar. 

I boken After Utopia (1957), skrev författaren Judith Shklar om dikotomin mellan 

romanticismens misstro av politiken och religiös fatalism, vilka bägge ideologier 

under hennes tid föll offer för en framtidspessimism som fann sig rotlös utan en 

tillfredsställande sekulär social-politisk teoriskola som kunde förlåta oss vår 

egennyttiga partiskhet och tillåta oss drömma i utopistiska banor. Hon var en av de 

främsta förespråkarna av rationell skepticism (Shklar 1957, s. 270-273).  

John Rawls gjorde anspråk på att fylla det politisk-teoretiska tomrummet med sina 

idéer om distributiv och social rättvisa och vikten av att underbygga välfärden för att 

garantera lojalitet, grundtrygghet och legitimitet, men Nozick och andra höger-

libertarianer kom att orsaka huvudbry genom att förfäkta idén om att statens enda roll 

skulle vara att skydda privaträtt och egendom. (Swift 2014, s. 22-40)  

Under inflytande av libertarianismen och Montpellier föreningens ideologiska 

verksamhet kom sedan nyliberalismen, vilken också förespråkar en nattväktarstat, om 

än i skydd av den fria marknaden och ekonomisk tillväxt, att förlägga mänskligheten i 

den prekära situation den befinner sig i idag (The Guardian, 28.08.2007). Till och med 

Notzick kom trots allt senare i sin karriär att revidera sina tidigare radikala åsikter och 

medge att staten sannolikt nog behöver spela en större roll i främjandet av 

medmänskliga ändamål (Bigthink, 24.02.2018). Utsikterna förefaller mig vara ytterst 

oroväckande, inte bara i relation till högerns politiska ovilja att acceptera idéer om 

egalitärism och välfärd, utan även i ljuset av frågan om hur framtiden kommer att se 

ut med tanke på klimatkrisen. Mänsklighetens oförmåga att samarbeta till fördel för 

hållbar utveckling och principer om det allmänna goda verkar vara ett direkt hot mot 

hens överlevnad. Det verkar trots allt som om en osalig blandning av misstro och 

fatalism återigen har slutit greppet om många människor, speciellt inom eliten och 

mången verkar inte längre våga tro på samhällets förmåga att lösa de problem som 

mänskligheten står inför (Medium, 05.07.2018). Det är ändå inte utan orsak som de 

förmögna demograferna oroar sig, eftersom även etablerade samhällsvetare menar att 
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det är osannolikt att man kommer att kunna övergå till förnybar energi i tid för att inte 

orsaka katastrofal klimatförändring (The Guardian, 26.04.2018).   

Det står trots allt klart att mänskligheten knappast kan lösa sina utmaningar med 

samma reaktiva tänkande eller samma stagnerade institutionella och ideologiska 

ramverk som de orsakades av. Rawls försök att främja rättvisedebatten var ambitiöst 

och banbrytande, men i den samtida marknadsfundamentala verkligheten finner frågan 

om rättvisa sin hemvist kanske mer i den relationella jämlikhetssynen än i att 

motarbeta livets godtycklighet. Det visade sig förvisso att tur-egalitärerna hade rätt i 

sitt antagande om att framgång i livet handlar mer om tur än talang (Bigthink, 

20.05.2018), men frågor gällande klass, förtryck, makt och dominans kan än idag inte 

avskrivas som irrelevanta för rättvisedebatten. Må det sägas att jag anser att Göran 

Therborns arbete i Sverige, i relation till att återuppta klassfrågan i försvar av 

socialdemokratin verkar som ett steg i rätt riktning, eftersom välfärd och jämlikhet inte 

är svåra att koppla till progressivism. 

Det verkar utgående från en artikel av Förenta Nationernas Global Sustainable 

Development Report att beslutsfattarna också har uppmärksammat verkligheten om de 

utmaningar som kapitalismen och den globala ekonomin står inför och det skrivs att 

en omställning mot en ekonomi om meningsfullhet skulle kräva en avsevärd 

omformulering av befintlig politisk-ekonomisk teori (Motherboard, 27.08.2018). 

Utgående från vad jag har lärt mig, ska jag avslutningsvis presentera min ödmjuka idé 

om hur en motsvarande utopistisk omställning kunde se ut.  

Tänk om man i enlighet med den relationella jämlikheten skulle gå in för att motarbeta 

förtryck genom att acceptera icke-dominans som en förutsättning för det goda livet. 

Tänk om man vidare skulle institutionalisera prioritanismens pragmatiska 

fördelningspolitik, utgående från exempelvis verkliga transparenta mått om relativ 

fattigdom med hjälp av distribuerad ledger-teknik. Tänk om man kultiverade den 

eudemoniska filosofin om värdighet och dygdighet i vardagslivet. Tänk om man 

införlivade kosmopolitiska principer om ansvar utöver nationella gränser och L.W. 

Sumners idé om välfärdism, antagande de facto etiskt ansvar gentemot varandra som 

världsmedborgare i förhållande till det globala samhället. Tänk om man åter instiftade 
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traditionella nordiska socialdemokratiska värderingar under fanan av någon lindrigare 

form av ekosocialism, värnande om social jämlikhet och en uppfattning om 

kapitalismen som ett hot mot hållbarheten.  Tänk om ifall man genom jordnära idéer 

om tillräcklighet och ansvarsfull konsumtion kunde övergå till basinkomst och 

institutionalisera sociala investeringar i främjande av ett psykosocialt väl anpassat, 

gemenskapstillvänt, informerat och ansvarsfullt civilsamhälle. Tänk om man gick in 

för att underbygga deltagardemokrati och närdemokratiska lösningar, lokalproduktion 

och progressiva ideal om globalt samarbete och vetenskaplig utveckling. (Sumner 

1996, s. 217-223, Nygård 2013, s. 255-258, Beckman, Mörkenstam 2009, s. 59, 63)  

Kanske man kan tillåta utopi och pragmatik sammanfalla i den elfte timmen... 
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Appendix 1.1  

Frekvenstallen, inkluderande respondentantalet, för analyserna utförda utgående från 

66 länder med ett minimikrav på nio respondenter. 

 

Statistics 

Country   

N Valid 36991 

Missing 0 

 

Country 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Argentina 45 0,1 0,1 0,1 

Australia 4093 11,1 11,1 11,2 

Austria 67 0,2 0,2 11,4 
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Belgium 91 0,2 0,2 11,6 

Brazil 218 0,6 0,6 12,2 

Bulgaria 12 0,0 0,0 12,2 

Canada 2468 6,7 6,7 18,9 

Chile 59 0,2 0,2 19,1 

China 108 0,3 0,3 19,4 

Colombia 63 0,2 0,2 19,5 

Costa Rica 11 0,0 0,0 19,6 

Croatia (Hrvatska) 21 0,1 0,1 19,6 

Czech Republic 65 0,2 0,2 19,8 

Denmark 158 0,4 0,4 20,2 

Ecuador 9 0,0 0,0 20,2 

Egypt 15 0,0 0,0 20,3 

Estonia 17 0,0 0,0 20,3 

Finland 114 0,3 0,3 20,6 

France 211 0,6 0,6 21,2 

Georgia 9 0,0 0,0 21,2 

Germany 336 0,9 0,9 22,1 

Greece 37 0,1 0,1 22,2 

Guatemala 11 0,0 0,0 22,3 

Hong Kong S.A.R. 264 0,7 0,7 23,0 

Hungary 41 0,1 0,1 23,1 

Iceland 23 0,1 0,1 23,2 

India 1227 3,3 3,3 26,5 

Indonesia 707 1,9 1,9 28,4 

Iran 36 0,1 0,1 28,5 

Ireland 488 1,3 1,3 29,8 

Israel 52 0,1 0,1 29,9 

Italy 115 0,3 0,3 30,3 

Jamaica 9 0,0 0,0 30,3 

Japan 60 0,2 0,2 30,4 

Kenya 10 0,0 0,0 30,5 

Korea 132 0,4 0,4 30,8 

Latvia 12 0,0 0,0 30,9 

Lithuania 13 0,0 0,0 30,9 

Luxembourg 16 0,0 0,0 30,9 

Malaysia 67 0,2 0,2 31,1 

Malta 10 0,0 0,0 31,1 

Mauritius 60 0,2 0,2 31,3 

Mexico 401 1,1 1,1 32,4 
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Morocco 11 0,0 0,0 32,4 

Netherlands, The 543 1,5 1,5 33,9 

New Zealand 415 1,1 1,1 35,0 

Norway 106 0,3 0,3 35,3 

Pakistan 14 0,0 0,0 35,3 

Peru 20 0,1 0,1 35,4 

Philippines 300 0,8 0,8 36,2 

Poland 113 0,3 0,3 36,5 

Portugal 50 0,1 0,1 36,6 

Romania 72 0,2 0,2 36,8 

Russia 36 0,1 0,1 36,9 

Singapore 246 0,7 0,7 37,6 

Slovakia 16 0,0 0,0 37,6 

Slovenia 14 0,0 0,0 37,7 

South Africa 391 1,1 1,1 38,7 

Spain 190 0,5 0,5 39,2 

Sweden 183 0,5 0,5 39,7 

Switzerland 103 0,3 0,3 40,0 

Thailand 34 0,1 0,1 40,1 

Turkey 59 0,2 0,2 40,3 

Ukraine 11 0,0 0,0 40,3 

United Kingdom 1976 5,3 5,3 45,6 

United States 20107 54,4 54,4 100,0 

Total 36991 100,0 100,0  

 

 

Appendix 1.2 

Frekvenstabellen, inkluderande respondentantalet, för analyserna utförda utgående 

från 39 länder med ett minimikrav på 50 respondenter. 

 

Statistics 

Country   

N Valid 36478 

Missing 0 
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Country 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Australia 4093 11,2 11,2 11,2 

Austria 67 0,2 0,2 11,4 

Belgium 91 0,2 0,2 11,7 

Brazil 218 0,6 0,6 12,3 

Canada 2468 6,8 6,8 19,0 

Chile 59 0,2 0,2 19,2 

China 108 0,3 0,3 19,5 

Colombia 63 0,2 0,2 19,6 

Czech Republic 65 0,2 0,2 19,8 

Denmark 158 0,4 0,4 20,3 

Finland 114 0,3 0,3 20,6 

France 211 0,6 0,6 21,1 

Germany 336 0,9 0,9 22,1 

Hong Kong S.A.R. 264 0,7 0,7 22,8 

India 1227 3,4 3,4 26,2 

Indonesia 707 1,9 1,9 28,1 

Ireland 488 1,3 1,3 29,4 

Israel 52 0,1 0,1 29,6 

Italy 115 0,3 0,3 29,9 

Japan 60 0,2 0,2 30,1 

Korea 132 0,4 0,4 30,4 

Malaysia 67 0,2 0,2 30,6 

Mauritius 60 0,2 0,2 30,8 

Mexico 401 1,1 1,1 31,9 

Netherlands, The 543 1,5 1,5 33,4 

New Zealand 415 1,1 1,1 34,5 

Norway 106 0,3 0,3 34,8 

Philippines 300 0,8 0,8 35,6 

Poland 113 0,3 0,3 35,9 

Portugal 50 0,1 0,1 36,1 

Romania 72 0,2 0,2 36,2 

Singapore 246 0,7 0,7 36,9 

South Africa 391 1,1 1,1 38,0 

Spain 190 0,5 0,5 38,5 

Sweden 183 0,5 0,5 39,0 

Switzerland 103 0,3 0,3 39,3 
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Turkey 59 0,2 0,2 39,5 

United Kingdom 1976 5,4 5,4 44,9 

United States 20107 55,1 55,1 100,0 

Total 36478 100,0 100,0  

 

Appendix 1.3 

Frekvenstabellen, inkluderande respondentantalet, för analyserna utförda utgående 

från 27 länder med ett minimikrav av 100 respondenter. 

Statistics 

Country   

N Valid 35713 

Missing 0 

 

Country 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  31 0,1 0,1 0,1 

Australia 4091 11,5 11,5 11,5 

Brazil 218 0,6 0,6 12,2 

Canada 2468 6,9 6,9 19,1 

China 108 0,3 0,3 19,4 

Denmark 158 0,4 0,4 19,8 

Finland 114 0,3 0,3 20,1 

France 211 0,6 0,6 20,7 

Germany 336 0,9 0,9 21,7 

Hong Kong S.A.R. 264 0,7 0,7 22,4 

India 1225 3,4 3,4 25,8 

Indonesia 707 2,0 2,0 27,8 

Ireland 488 1,4 1,4 29,2 

Italy 115 0,3 0,3 29,5 

Korea 130 0,4 0,4 29,9 

Mexico 401 1,1 1,1 31,0 

Netherlands, The 543 1,5 1,5 32,5 

New Zealand 414 1,2 1,2 33,7 

Norway 106 0,3 0,3 34,0 

Philippines 299 0,8 0,8 34,8 
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Poland 113 0,3 0,3 35,1 

Singapore 246 0,7 0,7 35,8 

South Africa 391 1,1 1,1 36,9 

Spain 190 0,5 0,5 37,4 

Sweden 183 0,5 0,5 37,9 

Switzerland 103 0,3 0,3 38,2 

United Kingdom 1976 5,5 5,5 43,8 

United States 20084 56,2 56,2 100,0 

Total 35713 100,0 100,0  

 

 

Appendix 2 

Skevheten och icke-representativiteten av datamaterialet utgående från de kategoriska 

variablerna: kön, ålder, utbildningsnivå och yrkesgrupp. 

gender 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid male 23842 64,5 64,5 64,5 

female 13149 35,5 35,5 100,0 

Total 36991 100,0 100,0  

 

Age 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 13 to 15 759 2,1 2,1 2,1 

16 to 17 1993 5,4 5,4 7,4 

18 to 20 5436 14,7 14,7 22,1 

21 to 24 6015 16,3 16,3 38,4 

25 to 34 7397 20,0 20,0 58,4 

35 to 44 6226 16,8 16,8 75,2 

45 to 54 5345 14,4 14,4 89,7 

55 to 64 2920 7,9 7,9 97,6 

65+ 900 2,4 2,4 100,0 

Total 36991 100,0 100,0  
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education level 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Some high school or less 2468 6,7 6,7 6,7 

High school grads 3029 8,2 8,2 14,9 

Some college 13798 37,3 37,3 52,2 

Associates degree grads 3391 9,2 9,2 61,3 

Bachelors degree grads 9801 26,5 26,5 87,8 

Post-college grads 4504 12,2 12,2 100,0 

Total 36991 100,0 100,0  

 

Occupation group 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Students, disabled, no 

occupation 

14069 38,0 38,0 38,0 

homemakers 453 1,2 1,2 39,3 

Manual laborers in jobs 

requiring no special skills 

516 1,4 1,4 40,7 

Manual laborers using skills 

that require less training 

862 2,3 2,3 43,0 

Skilled manual laborers with 

special training 

704 1,9 1,9 44,9 

Support stafff 1748 4,7 4,7 49,6 

Administrative personnel and 

other professionals 

10375 28,0 28,0 77,7 

Business managers and less 

advanced professionals 

5996 16,2 16,2 93,9 

executives and advanced 

professional 

2268 6,1 6,1 100,0 

Total 36991 100,0 100,0  
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Appendix 3 

 

 

Figur 22 De signifikanta Korrelationerna mellan korruption, respektive BNP, 

demokrati, politiskt förtroende och ekonomisk ojämlikhet 

 


