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Abstrakt 
Lyckobegreppet har intagit en alltmer central roll i den internationella 
välfärdspolitiska diskussionen under den senaste tioårsperioden. Lycka har i regel 
setts som ett begrepp bestående av två delar: (1) livstillfredsställelse (dvs. hur nöjd 
en individ är med sitt liv) och (2) affektivt välbefinnande (dvs. hur individen känner 
sig) vilket utgör det s.k. hybridteoretiska lyckobegreppet. Den problembild som 
identifierades för det hybridteoretiska lyckobegreppet i denna studie bestod bl.a. i att 
det förekommit flertalet olika benämningar på samma perspektiv på lycka samtidigt 
som man huvudsakligen fokuserat på mätning av livstillfredsställelsen. Därutöver så 
har i regel livstillfredsställelsen och det affektiva välbefinnandet mätts på olika 
skaltyper. Mot bakgrund av detta undersöktes det hybridteoretiska lyckobegreppet 
från perspektiven begrepps- och mätningsteori. Den begreppsteoretiska analysen 
visade att det hybridteoretiska lyckobegreppet kunde ses som ett aggregat bestående 
av de komparativa aspekterna livstillfredsställelse och det affektiva välbefinnande 
som förekom i två varianter vardera. Vidare framkom att det finns åtminstone fyra 
olika hybridteoretiska lyckobegrepp och att den begreppsliga hemvisten för det 
hybridteoretiska lyckobegreppet och dessa aspekter varierade mellan preskriptivt, 
deskriptivt och normativt, beroende på det perspektiv som användes. Den 
mätningsteoretiska analysen indikerade att det inte går att mäta med avseende på 
aggregatet lycka. Istället rörde det sig om aspektvis mätning och mätningens 
karaktär varierade från mätning knuten till en avgörningsmetod till att normativa 
ställningstaganden representerades numeriskt. Slutligen indikerade den 
mätningsteoretiska analysen att de fyra undersökta aspekterna mäts på ordinalskala. 
Ett av de framtida hinder som avslutningsvis diskuterades var de psykologiska 
fenomen som ansågs försvåra möjligheterna för att få veta hur lyckliga vi är och vad 
som gör oss lyckliga. 
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1 Inledning  
Frågeställningarna för min uppsats inordnas under området välfärd – även kallat 
livskvalitet – som på ett grundläggande plan tar sikte på mänskligt och samhälleligt 
välstånd och alla de faktorer som ingår i detta välstånd (Fors 2012a, s. 5-13; Stiglitz, 
Sen & Fitoussi 2009, s. 41, 58). Internationellt sett har det dominerande paradigmet 
för välfärdsmätningen varit att använda olika ekonomiska indikatorer för att mäta ett 
samhälles välfärd där bruttonationalprodukten (BNP) och dylika indikatorer såsom 
genomsnittlig inkomst haft en framträdande roll. Men ett välfärdsperspektiv med 
ekonomisk slagsida finner jag rimligt att, i likhet med de flesta andra företeelser, likna 
vid ett mynt. Som bekant har myntet fler sidor. Å ena sidan så har den ekonomiska 
utvecklingen gjort att många av oss idag har tak över huvudet, mat på bordet samt hela 
och rena kläder på oss. Behöver vi ta oss någonstans kan vi sätta oss på ett varmt och 
ombonat tåg och halvsovande lyssna på musik i telefonen. Ganska långt från de 
förhållanden som rådde i ”Fattigsverige” för inte så länge sedan.     

   Men det ekonomiska perspektivet på välfärd har den senaste tioårsperioden börjat 
utsättas för alltmer kritik som bl.a. består i att det ger en alltför snäv syn på välfärd, 
eftersom välfärd innefattar mer än det som fångas av det ekonomiska perspektivet 
(Fors 2012a, s. 5-13; Sachs 2012, s. 3-5). Utöver den nyssnämnda kritiken så har den 
ekonomiska utvecklingen även gett upphov till nya problem som välfärdssjukdomar i 
form av fetma och ätstörningar, spelberoende, psykosociala problem och 
tobaksrelaterade sjukdomar samt miljöförstöring som framförallt påverkar den fattiga 
delen av världens befolkning bl.a. genom de problem som klimatförändringarna 
medför (Fors 2012a, s. 13; Sachs 2012, s. 4). En annan utveckling av relevans i 
sammanhanget beskrivs av Inglehart (2008) som menar att det i efterkrigstidens 
Europa – till följd av den kraftiga ekonomiska tillväxten tillsammans med framväxten 
av välfärdsstaten – skedde en värdeförskjutning hos många av de årskullar som föddes 
under denna period. Värdeförskjutningen bestod enligt Inglehart i att de, i större grad 
än tidigare, kom att omfamna s.k. post-materialistiska värderingar som autonomi, 
livskvalitet och självförverkligande (Inglehart 2008, s. 131, 144-145). 

   Resultatet av den nyss beskrivna utvecklingen har resulterat i att pendeln alltmer 
börjat svänga från ett välfärdsperspektiv med ekonomisk slagsida till att alltmer 
uppmärksamma andra aspekter av välfärd – eller livskvalitet om man så vill – i termer 
av subjektiv livskvalitet, vilket innebär att individens lycka intar en central roll. 
Pendeln kan sägas ha svängt så mycket att den nått upp till beslutsfattare på 
internationell nivå – FN har deklarerat att lycka är ett grundläggande mänskligt mål 
och uppmuntrar medlemsländerna att eftersträva andra mått som kan beakta detta på 
ett bättre sätt än BNP (Förenta Nationerna 2011). Därutöver så har FN:s enhet för 
hållbar utveckling (UN SDSN) och en rad olika regeringar, som Frankrikes och andra 
organisationer som OECD publicerat rapporter i vilka det presenteras sådana 
perspektiv på välfärd som även inkluderar människors subjektiva livskvalitet i termer 
av lycka (Helliwell, Layard & Sachs 2012; Helliwell, Layard & Sachs 2013; OECD, 
2013a; Stiglitz, Sen & Fitoussi 2009).  Och det är här vi finner ämnet som är i fokus 
för min text – det individuella lyckobegreppet. Men innan vi fokuserar på detta ges en 
översikt av välfärdsbegreppet som alltså är det större sammanhanget som det 
individuella lyckobegreppet ska inordnas under i min text. 
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1.1 Allmänt om begreppen livskvalitet och välfärd 
Ovan nämns att livskvalitet1 och välfärd i regel används synonymt med varandra och 
tar huvudsakligen sikte på mänskligt och samhälleligt välstånd och alla de faktorer 
som ingår i detta välstånd (Fors 2012a, s. 5-13; Stiglitz, Sen & Fitoussi 2009, s. 41, 
58). För enkelhetens skull använder jag begreppet välfärd i fortsättningen och jag 
menar att man kan betrakta välfärd som ett begrepp som står på tre pelare då det 
huvudsakligen finns tre perspektiv som kan anläggas på välfärd (Fors 2012a, s. 16-
25). Dessa är: (1) det ekonomiska perspektivet som innefattar indikatorer såsom BNP, 
fattigdom och Ginikoefficienten2; (2) det sociala perspektivet som innefattar 
indikatorer av pluralistisk, objektiv och icke ekonomisk karaktär där grad av 
läskunnighet och brottsfrekvens inom en given befolkning utgör exempel på sociala 
indikatorer; och slutligen (3) det subjektiva perspektivet – som sammanfaller med det 
individuella lyckobegreppet. Det subjektiva perspektivet inbegriper individens egna 
bedömningar av sitt liv, om individen upplever sitt liv som meningsfullt, och hur den 
givna individen känner sig (Fors 2012a, s. 16-24). Med detta sagt övergår jag till en 
utförligare behandling av lyckobegreppet nedan. 

1.2 Lycka och hybridteorin 
Enligt det ovanstående kan alltså det individuella lyckobegreppet på ett plan ses som 
analogt med det subjektiva perspektivet på välfärd och även lyckobegreppet kan 
betraktas från tre huvudperspektiv. De tre huvudperspektiven är: (1) eudaimonia, (2) 
livstillfredsställelse, och (3) affektivt välbefinnande (Diener 1984, s. 543-544; Heady, 
Veenhoven & Wearing 1991, s. 2; Fors 2012a, s. 30-34).  

   Med (1) eudaimonia – vars upphovsman är Aristoteles – så avses en normativ 
dimension av lycka i bemärkelsen att individens liv bedöms i förhållande till en 
standard definierad i termer av dygder vilka anses ha ett egenvärde oberoende av vad 
en given individ tycker. Lycka i betydelsen eudaimonia ges dock idag en innebörd i 
termer av bl.a. mänskligt blomstrande, välmående och meningsfullhet (Brülde & 
Bykvist 2010, s. 542; Diener 1984, s. 543; Fors 2012a, s. 32).   

   Gällande (2) livstillfredsställelsen3 så kan detta ses som den kognitiva och 
värderande processen genom vilken individen bedömer i vilken utsträckning denne är 
nöjd med sitt liv som en helhet. Slutligen, avseende (3) affektivt välbefinnande så tar 
denna dimension fasta på hur individen känner sig och närmare bestämt individens 
upplevelser av positiva och negativa affekter (Brülde 2007a, s. 9; Brülde 2007b, s. 17-
18; Diener, Emmons, Larsen & Griffin 1985, s. 71; Pavot & Diener 1993, s. 164). Av 
de tre ovannämnda perspektiven på lycka är det framförallt de två sistnämnda 
perspektiven – dvs. (2) livstillfredsställelsen och (3) affektivt välbefinnande – som 
varit i blickfånget i debatten gällande välfärdsindikatorer och i lyckoforskningen (Fors 
2012b, s. 34). Dessa två perspektiv på lycka används i regel tillsammans och utgör då 
ett separat perspektiv på lycka som går under benämningen hybridteorin (Brülde 
2007a, s. 10; Brülde 2007b, s. 18). Det är lyckobegreppet enligt den hybridteoritiska 
innebörden som är föremål för min undersökning och jag försöker reda ut hybridteorin 
i det följande. 

                                                           
1 Begreppet livskvalitet förekommer även inom hälso- och sjukvården men avser då patientens 
värdering av hur de medicinska åtgärderna påverkar dennes liv (Björk 1995). Livskvalitet i 
denna betydelse utelämnas i min text. 
2 I korthet är Ginikoefficienten ett statistiskt mått på spridningen av inkomsterna bland ett lands 
invånare (Wikipedia u.å).  
3 Brülde (2007a, s. 9; 2007b, s. 17) använder termen ”cognitive view”. Jag använder termen 
”livstillfredsställelse” av bekvämlighetsskäl då detta tenderar att vara den gängse benämningen 
enligt den litteratur jag gått igenom på området. 
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Enligt hybridteorin är en given individ att betrakta som lycklig då denne (1) har en 
hög livstillfredsställelse – dvs. är nöjd eller tillfreds med sitt liv – som alltså är en 
effekt av att denne bedömer och värderar sitt liv som ett bra liv; och (2)  har ett högt 
affektivt välbefinnande – som alltså avser dennes upplevelser av positiva respektive 
negativa affekter (Brülde 2007a, s. 9; Brülde 2007b, s. 18-19). Vidare så menar Brülde 
(2007b) att det är beaktansvärt att dessa två komponenter inte alltid samvarierar då det 
är möjligt att en given individ I1 har en högre livstillfredsställelse än en annan individ 
I2 samtidigt som I2 å andra sidan kan uppleva ett högre affektivt välbefinnande än I1 
(ibid, s. 19-20, min notation). Lycka enligt hybridteorin ska alltså särskiljas från 
emotionen glädje. Emotioner avser en given individs I1 reaktion på händelser som I1 
uppfattar som viktiga. Reaktionen som utgör en emotion varar en kort tidsperiod – 
sekunder till minuter. Under den tiden aktiveras I1 fysiologiskt och förbereds för ett 
agerande som ska kunna bemöta situationen och kommunicera reaktionen med 
omgivningen samtidigt som I1 erfar en subjektiv upplevelse av reaktionen (Reeve 
2009, s. 299-303, 322, min notation). Däremot så finns det, enligt min förståelse av 
hybridteorin, inget som talar mot att emotioner kan ingå som en del i lyckobegreppet. 

   Det sägs att teorier är verktyg – om än abstrakta sådana – och det borde därmed 
även gälla för hybridteorin. Som för alla andra verktyg menar jag att det är 
fördelaktigt om man har förståelse för och kan hantera dessa – en snickare som inte är 
uppmärksam på hanteringen av hammaren får ju i regel omedelbar återkoppling på 
detta. Återkopplingen när det gäller användningen av teorier är antagligen mer diffus 
men ändå väl värd att uppmärksamma – särskilt då teorin, dvs. hybridteorin i detta fall 
– är tänkt att användas för politiskt beslutsfattande och policyskapande på nationell 
och internationell nivå som påverkar ett stort antal människor.4 Detta leder oss därmed 
vidare till problemformuleringen.  

1.3 Problemformulering 
Ovan framgår att det idag finns en ökad internationell ambition att använda 
lyckobegreppet och forskningsresultaten som underbygger lyckobegreppet för 
politiskt beslutsfattande och policyskapande. Men som är fallet med många andra 
begrepp som är centrala för beslutsfattande – som ”brottslighet” inom 
kriminalpolitiken – så är det hybridteoretiska lyckobegreppet och den forskning som 
underbygger begreppet inte helt utan problem.    

   Inledningsvis menar jag att det inom lyckoforskningen verkar finnas vad jag vill 
kalla en ”begreppsinflation” bestående av att man å ena sidan studerar samma lycka i 
vid bemärkelse (dvs. enligt hybridteorin) men använder en uppsjö av olika uttryck för 
att beteckna likartade dimensioner av lyckan. Exempelvis använder Helliwell, Layard 
och Sachs (2013) bl.a. ”well-being”, ”happiness” och ”subjective well-being” för att 
beteckna samma fenomen. På området förekommer även vad jag vill kalla en 
”begreppsförvirring” i bemärkelsen att det råder en bristande medvetenhet om 
skillnaderna mellan lyckans dimensioner livstillfredsställelse respektive affektivt 
välbefinnande med följden att metoderna för mätning av dessa i vissa fall blandats 
ihop (Fors 2012b, s. 6).  

   Avseende mätningen av lyckan och dess dimensioner så har den empiriska 
lyckoforskningens fokus framförallt legat på mätning av livstillfredsställelsen på 
bekostnad av mätningen av det affektiva välbefinnandet trots att det affektiva 
perspektivet på lycka är ett av de mest använda perspektiven på lycka inom somliga 
delar av samhällsvetenskapen och särskilt inom den akademiska filosofin (Fors 2012b, 
s. 16, 20, 47, 50). Anledningen till den nyssnämnda diskrepansen i mätning av de 
olika dimensionerna av lycka kan till viss del härledas till den begreppsförvirring som 

                                                           
4 Mänsklighetens förmåga till omänskliga handlingar som genom historien motiverats av olika 
teorier som under sin tid betraktats som oproblematiska sanningar bör enligt min mening visa 
på relevansen av teoristudium.   
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nämns ovan. Relaterat till ämnet mätning är att det förekommer en diskrepans mellan 
mätningen av livstillfredsställelsen och det affektiva välbefinnandet såtillvida att de 
tenderar att mätas på olika skaltyper – livstillfredsställelsen på intervallskala och det 
affektiva välbefinnandet på ordinalskala – samtidigt som data gällande affektivt 
välbefinnande ofta analyseras med tekniker som kräver att data mäts på åtminstone 
intervallskala (Fors 2012b, s. 46-47). Detta leder oss till uppsatsens syfte och 
frågeställningar nedan. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Utifrån problemformuleringen ovan blir uppsatsens syfte att undersöka det 
individuella hybridteoretiska lyckobegreppet utifrån perspektiven begreppsteori och 
mätningsteori. 

   De frågeställningar som undersöks i uppsatsen är:  

(1) Hur kan det hybridteoretiska lyckobegreppets karaktär beskrivas? 

(2) Vilken grad av mätbarhet har det hybridteoretiska lyckobegreppet? 

1.5 Disposition 
I avsnitt 2 analyseras det hybridteoretiska lyckobegreppets karaktär. Del 2 inleds med 
en deskriptiv analys av hybridteorins huvudkomponenter varpå en analys av 
begreppsteoretisk tyngdpunkt följer. I avsnitt 3 undersöks mätbarheten hos det 
hybridteoretiska lyckobegreppet. Avsnitt 3 inleds med en diskussion kring begreppet 
mätning och vilken typ av mätning det kan tänkas röra sig om då lycka enligt dess 
hybridteoretiska betydelse mäts. Därefter analyseras vilken grad av mätbarhet 
begreppet kan tänkas ha. I avsnitt 4 summeras undersökningens resultat. I det sista 
avsnittet 5 diskuterar jag undersökningens resultat och några områden jag finner 
relaterade och avslutar med några reflektioner som uppkommit under skrivandet.  

2 Begreppsteoretisk analys 
I detta avsnitt gräver jag djupare i hybridteorins lyckobegrepp och dess två 
huvuddimensioner – livstillfredsställelsen och det affektiva välbefinnandet. Jag inleder 
med en deskriptiv analys av begreppets huvudkomponenter varpå analysen övergår till 
en mer renodlat begreppsteoretisk sådan. Avslutningsvis presenterar jag mina 
slutsatser från denna del av analysen.  

2.1 Analys av hybridteorins huvudkomponenter 
Min analys tar avstamp från hybridteorins två huvudkomponenter – 
livstillfredsställelsen och det affektiva välbefinnandet – och hur dessa tenderar att 
mätas inom den empiriska lyckoforskningen och som framgår nedan så är de två 
komponenterna inte så okomplicerade som kanske antyddes ovan. Vad som menas 
med livstillfredsställelse och affektivt välbefinnandet finns det inte någon fullt 
enhetlig syn på inom området, men som framgår nedan gäller detta kanske särskilt för 
det affektiva välbefinnandet. Jag inleder analysen med livstillfredsställelsen som enligt 
mig kanske kan ses som den minst komplicerade komponenten.  

   Livstillfredsställelsen definieras som den kognitiva och värderande processen 
genom vilken individen bedömer i vilken utsträckning personen är nöjd med sitt liv 
som en helhet (Brülde 2007a, s. 9; Brülde 2007b, s. 17-18; Pavot & Diener 1993, s. 
164). I linje med lydelsen av definitionen så är det just hur tillfredsställd personen är 
med livet som en helhet som i regel avses med livstillfredsställelse. 
Livstillfredsställelsen kan beskrivas i termer av en bipolär skala för den givna 
individen I1 där skalans ena pol (i) representerar att ingenting i livet är som I1 önskar 
och att I1 vill ändra på allt i sitt liv (absolut missnöje) och den andra polen (ii) 
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representerar att allting i livet är som I1 önskar och att I1 inte vill ändra på någonting 
(absolut nöjdhet) (Fors 2012a, s. 31, 35, min notation).  Mer sällan avses istället hur 
tillfredsställd individen är med vissa domäner i sitt liv och då menas istället 
domäntillfredsställelse (Fors 2012a, s. 31) men den betydelsen av livstillfredsställelse 
bortser jag från då hybridteorin, enligt min förståelse av dess beskrivning i litteraturen 
(Brülde 2007a, s. 10), tar sikte på livstillfredsställelse med avseende på livet i helhet. 
Det nyssnämnda om livstillfredsställelsen kan ses som begreppets teoretiska definition 
och hur begreppet kan representeras. I det följande ska jag översiktligt se till några av 
de vanligaste metoderna som används för att undersöka livstillfredsställelsen då detta 
enligt mig är viktigt för förståelsen av begreppets teoretiska dimension som beskrivs i 
det föregående. 

   Vanligtvis mäts livstillfredsställelsen genom s.k. självskattningsmetoder med 
vilket avses att respondenten själv får svara på hur tillfredsställd denne är med sitt liv 
vilket vanligtvis sker genom enkäter men även genom intervjuer, något som dock är 
mycket mindre förekommande. Vidare förekommer två huvudsakliga verktyg för att 
mäta livstillfredsställelsen – å ena sidan används (a) en enda fråga i vilken en given 
individ I1 tillfrågas hur nöjd denne är med sitt liv som en helhet varpå I1 skattar sin 
livstillfredsställelse och markerar den någonstans längs en sådan bipolär skala som 
diskuterades ovan. Ett annat verktyg för att mäta livstillfredsställelsen utgörs av (b) ett 
batteri av frågor genom vilket individens övergripande livstillfredsställelse ska ringas 
in. Metoden (a) är den metod som är vanligast förekommande i stora internationella 
enkätundersökningar (Fors 2012a, s. 36-37; Fors 2012b, s. 45-48, min notation). En 
metod som kan inordnas under kategori (a) är den s.k. Cantril-stegen som används i 
Gallup World Poll där respondenten ombeds att se på sitt liv som en stege som går 
från steg noll längst ned, vilket utgör respondentens värsta tänkbara liv, och steg tio 
högst upp som utgör respondentens bästa tänkbara liv. Därefter ombeds respondenten 
att uppskatta var denne anser att dennes liv kan placeras på stegen (OECD 2013b, s. 
249, min översättning). Ytterligare exempel på metod (a) är den övergripande 
livstillfredsställelsefrågan som används i World Values Survey, där respondenten 
ombeds att ta hänsyn till allt i sitt liv (all things considered, OECD 2013b, s. 249, min 
översättning) och uppskatta var denne skulle placera sitt liv på en skala som går från 
ett till tio. Ett avser att denne är helt missnöjd och tio att denne är helt nöjd (ibid, s. 
249).  

   Ser vi till mätmetoder som kan inordnas under kategori (b) så är enligt Fors 
(2012b, s. 47-48) den vanligast förekommande metoden Dieners 
livstillfredsställelseskala. Dieners metod innebär att respondenten får ta ställning till 
fem påståenden5 gällande dennes livstillfredsställelse som besvaras på sjugradiga 
skalor som går från att respondenten inte alls håller med om påståendet till att denne 
instämmer helt och hållet, varpå svaren på de enskilda påståendena summeras till ett 
index (Diener, Emmons, Larsen & Griffin 1985, s. 72; Fors 2012a, s. 36-37; Fors 
2012b, s. 47-48; Pavot & Diener 1993, s. 172). Med detta övergår jag till det affektiva 
välbefinnandet.  

   Gällande det affektiva välbefinnandet är denna komponent kanske något mer 
komplicerad då jag upplever att det inte verkar finnas samma samsyn på denna 
dimension av lyckan som tycks vara fallet med livstillfredsställelsen. Enligt en 
ståndpunkt (c) kan det övergripande affektiva välbefinnandet representeras i termer av 
en sådan övergripande bipolär skala som nämndes för livstillfredsställelsen ovan, där 
skalans ena pol (I) innebär att en given individ I1 upplever intensivt illabefinnande och 
den andra polen (II) innebär att I1 upplever intensivt välbefinnande (Fors 2012b, s. 20, 
50-51, min notation). Den andra ståndpunkten (d) är att det affektiva välbefinnandet 
istället ska ses som differensen mellan frekvenserna av vissa på förhand specificerade 
positiva och negativa affekter som den givna individen I1 upplevt under en viss 

                                                           
5 För en exakt återgivning av dessa hänvisas läsaren till Pavot och Diener (1993, s. 172). 
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tidsperiod och differensen mellan de positiva och negativa affekterna summeras sedan 
till ett index (Fors 2012b, s. 50-52; Diener 1984, s. 543; Diener & Suh 1997, s. 200). 
Precis som för livstillfredsställelsen ska jag nu kort se till de vanligaste metoderna för 
att mäta det affektiva välbefinnandet i syfte att ge en ökad insikt om komponentens 
teoretiska dimension. 

   Precis som för livstillfredsställelsen så är det självskattningsmetodiken som 
dominerar då det affektiva välbefinnandet ska mätas. Men en skillnad som finns vid 
undersökandet av det affektiva välbefinnandet är att frågor som undersöker det 
övergripande välbefinnandet – dvs. metoder som kan inordnas under kategori (c) – 
förekommer i mindre utsträckning än de metoder som kan inordnas under kategori (d) 
ovan (Fors 2012a, s. 40; Fors 2012b, s. 50-53). Exempel på en metod som kan 
inordnas under (c) kan ses hos Killingsworth och Gilbert (2010) som – via ett 
webbformulär som respondenterna fick tillgång till via sina telefoner – lät 
respondenterna svara på hur de kände sig för stunden och placera sitt svar på en 
kontinuerlig skala som gick från noll till hundra. Noll avsåg att respondenten kände 
sig väldigt dålig och hundra att denne kände sig väldigt bra (Killingsworth & Gilbert 
2010, s. 932). Ser vi till metoder som kan inordnas under kategori (d) så finner vi olika 
s.k. affektbalansmått som alltså är den vanligaste metoden för att mäta affektivt 
välbefinnande. Bland dessa så finner vi bl.a. PANAS-skalan – en förkortning av 
positiv affekt och negativ affekt – som är ett av de vanligaste affektbalansmåtten (Fors 
2012b, s. 51-52; Watson, Clark & Tellegen 1988, s. 1063). PANAS-skalan mäter det 
affektiva välbefinnandet genom att personen tillfrågas hur många gånger denna 
upplevt 20 olika affekter – 10 positiva och 10 negativa6 – under en given tid såsom 
den senaste veckan eller idag varpå det affektiva välbefinnandet utgörs av differensen 
mellan antalet positiva och negativa affekter som personen upplevt under den 
efterfrågade perioden (Fors 2012b, s. 51; Watson, Clark & Tellegen 1988, s. 1070).  

   Min bedömning mot bakgrund av nyssnämnda resonemang blir därför att det 
faktiskt är relevant att se livstillfredsställelsen och det affektiva välbefinnandet som 
två separata komponenter såväl teoretiskt som praktiskt. Detta innebär dock inte att 
det är klarlagt hur dessa två komponenter ska kunna kombineras till en gemensam 
skala som avser en given individs totala lycka (Brülde 2007b, s. 20). Med detta 
övergår jag till en mer begreppsteoretiskt orienterad analys. 

2.2 Lycka – ett aggregat av två komparativa aspekter 
Mot bakgrund av mitt resonemang i avsnitt 2.1 blir min utgångspunkt att betrakta 
livstillfredsställelsen och det affektiva välbefinnandet som två separata företeelser. 
Närmare bestämt så kommer jag fortsättningsvis att benämna livstillfredsställelsen och 
det affektiva välbefinnandet som två separata aspekter av det hybridteoretiska 
lyckobegreppet vilket sammanhänger med den begreppsteoretiska metodik jag 
använder.    

   Termen aspekt kan förklaras som ett synsätt, eller perspektiv, från vilket olika 
företeelser kan betraktas (Odelstad 2002, s. 67, 184). Specifikt kan man även tala om 
att man betraktar objektet O från ett givet perspektiv eller synsätt och betrakta kan 
uppfattas i vid mening då man exempelvis kan man mäta O med avseende på en 
aspekt α. Det hittills nämnda kan exemplifieras med kroppslängd som kan ses som en 
aspekt vars objekt utgörs av människor vilka då kan mätas med avseende på aspekten 
kroppslängd. Till en given aspekt hör därutöver tillämpningsområdet för den givna 
aspekten med vilket avses den största klass av objekt som kan betraktas utifrån den 
givna aspekten. Tillämpningsområdet för aspekten kroppslängd blir då alla människor 
(Odelstad 2002, s. 68, 184). Vidare kan termen aspekt ses som, vad jag vill kalla för, 
ett abstraktionsverktyg då betraktandet av ett objekt O från en given aspekt α innebär 

                                                           
6 För en exakt återgivning av dessa hänvisas läsaren till Watson, Clark och Tellegen (1988, s. 
1070).  
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att man bortser från allt annat som gäller för O. Återknyter vi till aspekten 
kroppslängd så kan det ses som att då vi betraktar en given människa (dvs. objektet) 
med avseende på aspekten kroppslängd har gjort en abstraktion eftersom vi bortser 
från alla andra tänkbara aspekter från vilka en given människa kan betraktas såsom 
hårfärg, ögonfärg och blodtyp etc. (Odelstad 2002, s. 80, 186-187, 230, mina 
exempel). Utifrån det nyssnämnda följer att det givna objektet O1, i jämförelse med ett 
annat objekt On, kan vara lika eller olika med avseende på en given aspekt α, vilket 
benämns som en likhetsrelation.  Relaterar vi detta till aspekten kroppslängd så gäller 
att individerna I1 och I2 antingen är lika eller olika med avseende på aspekten 
kroppslängd. Vidare gäller för många aspekter att ett objekt kan vara större eller 
mindre med avseende på en given aspekt eller ha mer eller mindre av en given aspekt 
vilket då utgör komparativa relationer och sådana aspekter betecknas som 
komparativa. Allmänt så gäller att en given aspekt byggs upp av de relationer som kan 
förekomma hos den aktuella aspekten (Odelstad 2002, s. 188, 190-191; Odelstad 
2008, s. 16). För förståelsen av den fortsatta analysen ska jag försöka klargöra hur det 
fungerar med de relationer som diskuteras utifrån aspekten kroppslängd (α) för två 
objekt – individerna I1 och I2 – med sådan notation som används vid dylika analyser.  

 

(1) I1 och I2 är lika med avseende på aspekten kroppslängd: I1 ~α I2 

(2) I1 är större än I2 med avseende på aspekten kroppslängd: I1 > α I2 

(3) I1 är lika stor som eller större än I2 med avseende på aspekten 
kroppslängd: I1 ≥ α I2 

(4) I1 är mindre än I2 med avseende på aspekten kroppslängd: I1 < α I2 

(5) I1 är lika stor som eller mindre än I2 med avseende på aspekten 
kroppslängd: I1 ≤ α I2 

 
I (1) till (5) i ser vi alltså de relationer som den ordinala7 aspekten kroppslängd är 
uppbyggd av. Med detta återgår jag till min analys av det hybridteoretiska 
lyckobegreppet.  

   Mot bakgrund av mitt ovanstående resonemang så är min utgångspunkt att 
livstillfredsställelsen och det affektiva välbefinnandet kan ses som två separata 
aspekter som bygger upp det hybridteoretiska lyckobegreppet. Vidare innebär detta 
enligt min mening att lyckobegreppet utgör ett s.k. aggregat – dvs. en sammanvägning 
– av aspekterna livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande (Odelstad 2002, s. 79-
81, 83, min kursivering). Liknande den beteckningskonvention som användes ovan för 
aspekten kroppslängd betecknar jag då aspekterna livstillfredsställelse och affektivt 
välbefinnande samt dessa aspekters aggregat – lycka – enligt följande: 

Aspekten livstillfredsställelse: β 

Aspekten affektivt välbefinnande: α 

Aggregatet lycka: Σ 

Utifrån det ovanstående kan det hybridteoretiska lyckobegreppet struktureras enligt 
aggregationsträd 1 nedan. Aggregationsträd – även känt som rooted tree – kan ses som 
ett inverterat träd där det som biologiskt sett utgör roten nu istället utgör toppen och 
där vi finner aggregatet (lycka – Σ – i detta fall). Aggregatets beståndsdelar (dvs. 
aspekterna livstillfredsställelse β, och affektivt välbefinnande α) finner vi längre ned i 

                                                           
7 Med den ordinala aspekten kroppslängd innebär att enbart rangordning av olika objekt O1, … 
On med avseende på aspekten kroppslängd medges. För en grundlig genomgång av detta se 
Odelstad (1990, s. 6 ff.).  
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trädet längs med vad som nu istället för rötter utgörs av grenar och löv (Odelstad 
2008, s. 32-33).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
Aggregationsträd 1. Det hybridteoretiska lyckobegreppet. 

Men hur kan de två aspekterna karaktäriseras? Inledningsvis menar jag att såväl 
livstillfredsställelsen och det affektiva välbefinnandet är att anse som komparativa 
aspekter i likhet med ovannämnda kroppslängd. Min ståndpunkt baseras på 
nedanstående. 

   För såväl aspekten livstillfredsställelse som affektivt välbefinnande gäller att 
individerna  I1,…, In  kan ha olika mätvärden som kan placeras varsomhelst på en tänkt 
skala som går från minsta möjliga till högsta möjliga och detta gäller oavsett vilken 
mätmetod som används för att mäta med avseende på den givna aspekten. Dels gäller 
(a) för en given individ I1 att dennes grad av livstillfredsställelse såväl kan skilja sig 
gentemot eller vara lika med dennes affektiva välbefinnande och att samma relationer 
kan gälla mätresultatet med avseende på en och samma aspekt om den mäts fler 
gånger. Därutöver gäller (b) att livstillfredsställelsen och det affektiva välbefinnandet 
för en given individ I1 kan vara lika med eller skilja sig gentemot livstillfredsställelsen 
och det affektiva välbefinnandet hos I2. Aspekterna livstillfredsställelse och affektivt 
välbefinnande kan alltså variera såväl intrapersonellt enligt (a) som interpersonellt8 
enligt (b) i bemärkelsen hur mycket av den givna aspekten som föreligger. Mot 
bakgrund av detta betraktar jag därför aspekterna livstillfredsställelse och affektivt 
välbefinnande som komparativa aspekter (Odelstad 2002, s. 190-191). Det 
nyssnämnda kan visualiseras med nedanstående figurer9 (jämför med aggregationsträd 
1 ovan) där pilens nedersta del utgör minsta möjliga mätvärde med avseende på 
aspekten och spetsen högsta möjliga. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                           
8 På sidan 9 förklaras begreppen intrapersonellt och interpersonellt. 
9 Illustrationen av den interpersonella variationen (Figur 2, s. 9) begränsar jag till det affektiva 
välbefinnandet (α). 
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         Figur 1. Visualisering av intrapersonell variation. 
 
 

 
 
 
 

 
 
                      
 

 
 
 

Figur 2. Visualisering av interpersonell variation. 
 

Utöver mitt ovanstående antagande att livstillfredsställelsen och det affektiva 
välbefinnandet är komparativa aspekter utgår jag, i den resterande delen av uppsatsen, 
från nedanstående två antaganden som gör gällande att det är möjligt och meningsfullt 
att: 

(i) Jämföra nivåer av livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande hos en 
och samma individ vid olika mättillfällen (dvs. intrapersonella jämförelser) 

(ii) Jämföra nivåer av livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande mellan 
olika individer vid samma mättillfälle och vid olika mättillfällen (dvs. 
interpersonella jämförelser) 

 
Mot bakgrund av detta menar jag att det är meningsfullt med uttalanden som att: (1) I1 
hade lika stor livstillfredsställelse vid mättillfälle1 som vid mättillfälle2, (2) I1 hade 
större livstillfredsställelse vid mättillfälle1 än vid mättillfälle2, (3) I1 hade lika stor eller 
större livstillfredsställelse vid mättillfälle1 som vid mättillfälle2, (4) I1 hade mindre 
livstillfredsställelse vid mättillfälle1 än vid mättillfälle2, och (5) I1 hade lika stor eller 
mindre livstillfredsställelse vid mättillfälle1 som vid mättillfälle2. Vidare kan man även 
uttala sig i termer av att: (6) I1 har lika stor livstillfredsställelse som I2 vid mättillfälle1, 
(7) I1 har större livstillfredsställelse än I2 vid mättillfälle1, (8) I1 har lika stor eller 
större livstillfredsställelse än I2 vid mättillfälle1, (9) I1 har mindre livstillfredsställelse 
än I2 vid mättillfälle1, och (10) I1 har lika stor eller mindre livstillfredsställelse än I2 
vid mättillfälle1. Av det nyssnämnda så avser alltså (1)-(5) intrapersonell variation och 
(6)-(10) interpersonell variation. Jag tar nu bara upp livstillfredsställelsen för att visa 
min ståndpunkt men jag menar alltså att samma relationer även gäller för det affektiva 
välbefinnandet. (1)-(10)  kan formaliseras enligt nedan. 
 
 
 

I1 

I1 

I1 

 

 βmättillfälle1  βmättillfälle2  αmättillfälle1  αmättillfälle2 

I1 
 

I1 

 

 αmättillfälle1  αmättillfälle2 

I2 I1 

I2 
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(1) I1 mättillfälle1 ~β I1 mättillfälle2    (2) I1 mättillfälle1 >β I1 mättillfälle2  

(3) I1 mättillfälle1 ≥β I1 mättillfälle2    (4) I1 mättillfälle1 <β I1 mättillfälle2  

(5) I1 mättillfälle1 ≤β I1 mättillfälle2    (6) I1 mättillfälle1 ~ β I2 mättillfälle1  

(7) I1 mättillfälle1 > β I2 mättillfälle1    (8) I1 mättillfälle1 ≥β I2 mättillfälle1  

(9) I1 mättillfälle1 <β  I2 mättillfälle1    (10) I1 mättillfälle1   ≤β  I2 mättillfälle1 

 
För att åter förtydliga: ovan behandlar jag enbart livstillfredsställelsen, men jag anser 
att samma relationer även gäller för det affektiva välbefinnandet vilket innebär att 
denna aspekt kan representeras och formaliseras på samma sätt som i (1)-(10) ovan. 
Jag väljer att inte formalisera det affektiva välbefinnandet för att inte tynga läsaren 
med allt för mycket formalism. För att återgår till huvudfrågan så är det alltså mot 
bakgrund av det ovanstående som jag menar att aspekterna livstillfredsställelse och 
affektivt välbefinnande är att anse som komparativa aspekter. Den övergripande 
slutsatsen av denna del av analysen kan därmed sammanfattas som att det 
hybridteoretiska lyckobegreppet kan ses som ett aggregat av de två aspekterna 
livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande vilka är komparativa aspekter.  

2.3 Ett eller flera lyckobegrepp? 
Som framgår i avsnitt 1.3 så tenderar den empiriska lyckoforskningen att fokusera på 
mätning av livstillfredsställelsen framför det affektiva välbefinnandet (Fors 2012b, s. 
20, 47, 50) och jag har hittills inte stött på någon studie eller metod som medger 
mätning av både livstillfredsställelsen och det affektiva välbefinnandet samtidigt – 
dvs. en sammantagen mätning av den totala lyckonivån för given individ I1. Detta trots 
att synen på lycka som bestående av livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande i 
linje med hybridteorin har vunnit stort gehör (Fors 2012b, s. 16-17, min kursivering). 
Mot bakgrund av analyserna i avsnitten ovan så menar jag att man i nuläget kan säga 
att man inom lyckoforskningen egentligen inte mäter den totala lyckan för en given 
individ I1 i direkt mening – dvs. för I1 med avseende på lycka (Σ) – utan att vad som 
faktiskt mäts är aspekter av den – dvs. I1 med avseende på livstillfredsställelse (β), 
eller med avseende på affektivt välbefinnande (α). Det nyssnämnda kan enligt min 
mening även uttryckas som att det den empiriska lyckoforskningen faktiskt fokuserar 
på är aspektvis intrapersonell10 och aspektvis interpersonell11 mätning av de två 
aspekter som konstituerar lycka. 

   I den fortsätta analysen av det hybridteoretiska lyckobegreppet ser jag nu till den 
s.k. operationalismen enligt vilken meningen hos ett vetenskapligt begrepp utgörs av 
en metod för att avgöra dess eventuella tillämpbarhet. Metoden ifråga benämns som 
avgörningsmetod och tänks garantera objektivitet i beskrivningen av verkligheten 
genom att resultatet av metoden inte ska påverkas beroende på vem som använder den. 
Avgörningsmetoder tänks alltså vara intersubjektiva (Odelstad 2008, s. 18-19). 
Odelstad menar att operationalismen kanske är särskilt lämplig för relationer – såsom 
längre än – framför objekt och rimlig då det gäller begrepp av beskrivande karaktär 
(dvs. deskriptiva) och en hög grad av precision eftersträvas (ibid, s. 17,19). Tanken 
med avgörningsmetod kan illustreras utifrån Odelstad (2008) där denne hänvisar till 
relationen ”längre än” för två raka föremål benämnda (a) och (b). Avgörningsmetoden 
består då i att föremålen placeras i en rät linje ände vid ände och att man sedan ser 
vilket av föremålen (a) och (b) som når utanför varandra (ibid, s. 19).  

   Vad kan operationalismen då tillföra analysen av lyckobegreppet? Det verkar ju 
lönlöst att börja analysen med aggregatet lycka (Σ) eftersom det kan sägas vara 

                                                           
10 Mätning med avseende på en aspekt för en enskild individ In vid ett eller flera tillfällen. 
11 Mätning med avseende på en aspekt för flera individer I1,…, In vid ett eller flera tillfällen. 
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orsaken till behovet av analys från första början. Istället tänker jag utgå från botten av 
aggregationsträd 1 (se s. 8) med aspekterna livstillfredsställelse och affektivt 
välbefinnande eftersom vi har ett stabilare utgångsläge då. I avsnitt 2.1 framgår att det 
kan anses finnas två huvudsakliga kategorier av metoder för att mäta 
livstillfredsställelsen vilket sammanfattas enligt nedan. 

 

(a) Livstillfredsställelse mäts genom en enda fråga  

(b) Livstillfredsställelse mäts med ett batteri av frågor  

(c) Affektivt välbefinnande mäts med en övergripande fråga  

(d) Affektivt välbefinnande mäts med affektbalansmått 

 
Jag menar att mätmetoderna i (a)-(d) kan kategoriseras ytterligare vilket ger en 
nyansering av det hybridteoretiska lyckobegreppet. Metoderna i (a) och (c) 
kategoriserar jag som holistiska eftersom de genom en helhetsbedömning syftar till att 
ge en helhetsbild av hur mycket av respektive aspekt som är för handen hos 
respondenten. Jag menar att detta är rimligt eftersom dessa metoder innebär att en 
övergripande mätning görs dels med avseende på livstillfredsställelsen – dvs. metoder 
i (a) – samt med avseende på det affektiva välbefinnandet – dvs. metoder i (c). 
Metoderna som inordnas i (b) och (d) kategoriserar jag istället som analytiska metoder 
(Clemen & Reilly, 2001, s. 7). Detta finner jag rimligt eftersom de bryter ned 
respektive aspekt – livstillfredsställelsen för metoder i (b) och det affektiva 
välbefinnandet för metoder i (d) – i mindre beståndsdelar, såsom specifika affekter, 
vilka sedan sätts ihop till en specifik kartläggning av respektive aspekt.  

   Mitt resonemang gällande att det kan anses föreligga två huvudsakliga kategorier 
av mätmetoder för respektive aspekt vill jag relatera till operationalismen enligt 
följande. Kärnan i operationalismen kan som bekant uttryckas som att meningen hos 
ett (vetenskapligt) begrepp utgörs av en (avgörnings)metod för att avgöra dess 
eventuella tillämpbarhet (Odelstad 2008, s. 18-19). Enligt min mening borde de 
mätmetoder som kan inordnas i kategori (a)-(d) för respektive aspekt kunna ses som 
avgörningsmetoder för respektive aspekt – som jag nu alltså likställer med begrepp 
eftersom jag inte funnit något som talar emot att operationalismen även kan appliceras 
på aspekter. Konsekvensen av mitt resonemang blir då att om man mäter den givna 
aspekten X med metoden Y så får aspekten X sin mening genom sättet den mäts (dvs. 
med metoden Y). Kort sagt: begreppets mening ges av metoden med vilken det mäts. I 
det följande utgår jag därför från att såväl livstillfredsställelsen som det affektiva 
välbefinnandet huvudsakligen kan mätas med två olika (avgörnings)metoder vardera – 
(a) och (b) för livstillfredsställelsen samt (c) och (d) för det affektiva välbefinnandet. 
Detta är även ett pragmatiskt förhållningssätt från min sida – att söka redogöra för alla 
möjliga mätmetoder för respektive aspekt vore en nästintill omöjlig uppgift. Vidare 
menar jag att det finns goda skäl för att de flesta mätmetoderna som finns tillgängliga 
för båda aspekterna kan kategoriseras som antingen holistiska eller analytiska. Vad en 
tredje kategori skulle kunna avse är en öppen fråga. 

   Med beaktande av det nyssnämnda kan följaktligen såväl livstillfredsställelsen 
och det affektiva välbefinnandet ges två olika meningar vardera eftersom de kan mätas 
på två olika sätt – det finns alltså två typer av livstillfredsställelse och två typer av 
affektivt välbefinnande. Dessa fyra typer benämner jag då enligt nedan.  

 

(1) Livstillfredsställelse som holistisk aspekt (Livstillfredsställelse1 – β1) 
som ges av mätmetoderna i kategori (a) 

(2) Livstillfredsställelse som analytisk aspekt (Livstillfredsställelse2 – β2) 
som ges av mätmetoderna i kategori (b)  
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(3) Affektivt välbefinnande som holistisk aspekt (Affektivt välbefinnande1 – 
α1) som ges av mätmetoderna i kategori (c) 

(4) Affektivt välbefinnande som analytisk aspekt (Affektivt välbefinnande2 –
α2) som ges av mätmetoderna i kategori (d) 

 
Min slutsats av mitt resonemang blir att det kan anses finnas fyra olika 
hybridteoretiska lyckobegrepp istället för ett eftersom lycka enligt dess 
hybridteoretiska definition består av de två aspekterna livstillfredsställelse och 
affektivt välbefinnande, och dessa aspekter kan enligt min analys delas in i två 
aspekter vardera och sedan kombineras till fyra olika lyckobegrepp. Min tankegång, 
som även sammanfattas i tabell 1 nedan, innebär följande:  
 

(1) Mätning med avseende på β1 och α1 ger lyckobegreppet innebörd1 (Σ1) 

(2) Mätning med avseende på β1 och  α2 ger lyckobegreppet innebörd2 (Σ2)  

(3) Mätning med avseende på  β2 och  α1 ger lyckobegreppet innebörd3 (Σ3) 

(4) Mätning med avseende på  β2 och α2 ger lyckobegreppet innebörd4 (Σ4).  

 

Tabell 1. Visualisering av de fyra möjliga hybridteoretiska lyckbegreppen. 

 
Möjliga lyckobegrepp (Σ) Livstillfredsställelse1 (β1) Livstillfredsställlse2 (β2) 

Affektivt välbefinnande1 
(α1) 

Lycka1 (Σ1) Lycka3 (Σ3) 

Affektivt välbefinnande2 
(α2) 

Lycka2 (Σ2) Lycka4 (Σ4) 

 
 

I sammanhanget vill jag även betona att forskningen i regel fokuserar på antingen 
livstillfredsställelsen eller det affektiva välbefinnandet vilket innebär, enligt mitt 
ovannämnda resonemang, ett visst tillrättaläggande av hur det förhåller sig i 
verkligheten. Men det vanligaste är att livstillfredsställelsen mäts med en övergripande 
fråga (Fors 2012a, s. 36; Fors 2012b, s. 20, 23) – dvs. metoder som inordnas i kategori 
(a) och därmed innebär mätning med avseende på Livstillfredsställelse1 (β1). Det 
affektiva välbefinnandet å andra sidan mäts i regel med affektbalansmått (Fors 2012b, 
s. 51-52) – dvs. metoder som inordnas i kategori (d) och därmed innebär mätning med 
avseende på affektivt välbefinnande2 (α2). Mot bakgrund av detta så menar jag att den 
vanligaste innebörden som det hybridteoretiska lyckobegreppet ges är Lycka2 (Σ2). 
Givet dessa premisser så kan alltså en del av svårigheterna i att finna en samsyn av hur 
lyckobegreppet ska kunna kombineras till ett gemensamt mått eller en gemensam 
skala finnas i förekomsten av åtminstone fyra olika typer av det hybridteoretiska 
lyckobegrepp men att det i regel är Lycka2 (Σ2) som åsyftas inom forskningen. För att 
förtydliga ytterligare så kan Lycka2 (Σ2) visualiseras i ett sådant aggregeringsträd som 
presenteras i avsnitt 2.2.  
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Aggregationsträd 2. Det hybridteoretiska lyckobegreppet som Lycka2 (Σ2). 
 

Vad kan mer sägas om det hybridteoretiska lyckobegreppet utifrån ett 
begreppsteoretiskt perspektiv? En invändning jag ofta får höra om lyckobegreppet är 
att det inte är meningsfullt att tala om lycka, och än mindre studera begreppet, 
eftersom det bara är något individuellt och subjektivt som – underförstått – enbart 
baseras på godtyckliga personliga ställningstaganden och därmed är ointressant. Är 
det så? Oavsett vilket så är det en invändning som förtjänar uppmärksamhet – särskilt 
om lyckobegreppet är tänkt att användas för beslutsfattande. Denna invändning får 
därför tjäna som utgångspunkt för den avslutande begreppsteoretiska analysen nedan.   

2.4  Lyckobegreppet är bara något subjektivt och godtyckligt? 
Invändningen ovan kan möjligen härledas dels till en sammanblandning eller 
”blindhet” gällande vilket perspektiv man utgår från när man menar att lycka bara är 
något subjektivt och godtyckligt, men kanske dels en viss psykologisk beredskap12 för 
att uppfatta begreppet som något subjektivt eftersom det ofta förekommer under namn 
som subjektivt välmående (se avsnitt 1.3). Jag menar dock att invändningen måste 
omformuleras till att även gälla livstillfredsställelsen och det affektiva välbefinnandet  
eftersom det är dessa aspekter som utgör det hybridteoretiska lyckobegreppets 
beståndsdelar och att det alltid är med avseende på dessa aspekter som mätningar 
företas då man vill mäta lycka. Detta sammanhänger med att det inte finns någon 
vedertagen metod för att mäta det hybridteoretiska lyckobegreppet som en helhet 
(Brülde 2007b, s. 20). I syfte att resonera kring den ovanstående invändningen ska jag 
nu söka analysera i vilken begreppslig domän (Odelstad 2008, s. 22) det 
hybridteoretiska lyckobegreppets och dess aspekter kan tänkas höra hemma. 

    I analysen använder jag den av Odelstad (2002; 2008) behandlade distinktionen 
deskriptiv-normativ som bl.a. kan appliceras på satser, begrepp och aspekter (Odelstad 
2002, s. 88-89; Odelstad 2008, s. 17, min kursivering). Med deskriptiv avses sådana 
satser, begrepp och aspekter som beskriver och uttrycker faktiska förhållanden 
(faktum) och kan ses som nära förknippat med objektivitet. Normativ avser å andra 
sidan sådana satser begrepp och aspekter som antingen uttrycker värdeomdömen i 
form av att en företeelse i något avseende är bra eller bättre, och/eller föreskriver vad 
som får eller bör vara fallet och ses som näraliggande till subjektivitet (Bergström 
2012, s. 10; Odelstad 2008, s. 17, 35, 37). Med detta i beaktande fortsätter jag 
analysen med introducera de tre perspektiv jag kommer använda mig av:  

                                                           
12 Jmf. s.k. priming. 

β1 α2 
 

Σ2 
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(1) teoriperspektivet  

(2) observatörsperspektivet 

(3) respondentperspektivet  

Med perspektiv (1) avser jag att man bara ser till hur lyckobegreppet definieras enligt 
hybridteorin. Perspektiv (1) innebär att det hybridteoretiska lyckobegreppet betraktas 
som en fristående abstraherad teoretisk konstruktion.13 Perspektiv (1) placeras alltså 
på en abstrakt och teoretisk nivå. Gällande perspektiv (2) så avser jag det perspektiv 
som lyckoforskningen i vid mening kan sägas representera. Perspektiv (2) avser 
beskrivningen av en given individs livstillfredsställelse eller affektiva välbefinnande i 
termer av β1 till α2

14. Mer specifikt så innebär perspektiv (2) att den givna 
observatören O1,…, On mäter med avseende på någon av aspekterna β1 till α2 för en 
given individ I1,…, In (dvs. någon annan än O1,…, On). Perspektiv (2) placeras därför 
på en mer konkret nivå än perspektiv (1). Med perspektiv (3) avser jag det perspektiv 
som intas av den enskilda individen I1,…, In då denne söker skatta sin egen 
livstillfredsställelse eller affektiva välbefinnande i termer av β1 till α2. Perspektiv (3) 
kan därmed ses som det mest konkreta och grundläggande perspektivet som kan 
anläggas på livstillfredsställelsen och det affektiva välbefinnandet.15 

    Innan den huvudsakliga analysen påbörjas så kan det vara på sin plats att 
påminna den eventuella läsaren om att jag fortfarande utgår från de två antagandena (i) 
och (ii) som presenteras i avsnitt 2.2 (s. 9) som gör gällande att det är både möjligt och 
meningsfullt med såväl intrapersonella som interpersonella jämförelser av olika nivåer 
av livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande. Detta gäller alltså även då jag 
menar att det finns två olika varianter av livstillfredsställelse och två varianter av 
affektivt välbefinnande. Vidare så gäller detta alltså oavsett vilket av de tre perspektiv 
som används, men antagandena (i) och (ii) är kanske särskilt relevanta för 
observatörsperspektivet och respondentperspektivet. För policyskapande så är 
antagligen observatörsperspektivet och interpersonella jämförelser mest intressant. Jag 
utgår nu från att det är möjligt med interpersonella jämförelser av livstillfredsställelse 
och affektivt välbefinnande utifrån ett observatörsperspektiv enligt följande. Jag 
menar att den givna observatören O1,…, On kan mäta med avseende på någon av 
aspekterna β1, β2, α1 och α2 för individerna I1,…, In och därefter jämföra mätresultaten 
mellan individerna I1,…, In. Med detta sagt så övergår jag till att analysera i vilken 
begreppslig domän hybridteoretiska lyckobegreppets och dess aspekter kan tänkas 
höra hemma. 

2.4.1 Lycka – preskriptivt, deskriptivt eller normativt 
 
Analysen inleds med perspektiv (1). Enligt det hybridteoretiska lyckobegreppet så är 
den givna personen att anse som maximalt lycklig då denna har en hög 
livstillfredsställelse och ett högt affektivt välbefinnande (Brülde 2007a, s. 9-10; Brülde 
2007b, s. 18-19, min kursivering). Å ena sida rör det sig enligt min mening inte om att 
det hybridteoretiska lyckobegreppet föreskriver att en given individ ska eller bör vara 
lycklig eller dylikt – dvs. att begreppet rimligtvis inte kan ses som renodlat normativt. 

                                                           
13 Jag bortser nu från att det kan anses finnas fyra olika hybridteoretiska lyckobegrepp, se 
avsnitt 2.3. 
14 Med ” β1 till α2” syftar jag på alla aspekterna Livstillfredsställelse1 (β1), Livstillfredsställelse2 
(β2), Affektivt välbefinnande1 (α1), och Affektivt välbefinnande2 (α2).  Förenklingen ” β1 till 
α2” används förhållandevis flitigt i den följande texten. 
15 Perspektiven (2) och (3) kan särskiljas genom att (2) avser livstillfredsställelse och affektivt 
välbefinnande enligt en given individ och (3) avser på livstillfredsställelse och affektivt 
välbefinnande för en given individ. 



 

15 
 

Men å andra sidan är ju det hybridteoretiska lyckobegreppet inte rent beskrivande 
heller eftersom det har en sorts ”tolkningsföreträde” avseende vad lycka är eftersom 
begreppet ger en definition av vad lyckan är. Kanske det kan tilläggas att det även, i 
indirekt mening därmed även fastslår vad lycka inte består av eftersom det exempelvis 
inte inkorporerar  sådant som meningsfullhet (jmf eudaimoni, se avsnitt 1.2). Alltså 
kan det hybridteoretiska lyckobegreppet enligt perspektiv (1) inte riktigt passas in i 
den deskriptiva-normativa distinktionen enligt min mening. Jag menar istället att 
lyckobegreppet enligt perspektiv (1) snarare kan anses vara av s.k. preskriptiv karaktär 
i betydelsen att det inte är rent normativt eller deskriptivt utan snarare 
rekommenderande eller rådgivande (Keeney & Raiffa 1976, s. 1) avseende vad som är 
att betrakta som lycka – eller kanske närmare bestämt när en given individ är lycklig. 
Dock är det så att beteckningen ”preskriptiv” framförallt används för att beteckna 
teorier, snarare än begrepp. Detta bör då innebära att det är hybridteorin som är 
preskriptiv och att man då kan säga att det hybridteoretiska lyckobegreppet istället 
används på ett preskriptivt sätt.  

   Min slutsats blir därför att det är rimligt att betrakta det hybridteoretiska 
lyckobegreppet som ett begrepp som används på ett preskriptivt sätt eftersom 
begreppet kan sägas härröra från en preskriptiv teori.  

        Ser vi till perspektiv (2) får vi skifta fokus till lyckobegreppets aspekter, dvs. 
livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande, eftersom det är dessa som mätning 
företas med avseende på. Ovan framgick att det finns två varianter av varje aspekt och 
därmed fyra olika aspekter som mätning kan företas med avseende på: 
Livstillfredsställelse1 (β1), Livstillfredsställelse2 (β2), Affektivt välbefinnande1 (α1), 
och Affektivt välbefinnande2 (α2). Oavsett vilken aspekt som mätning företas med 
avseende på så är kärnan i perspektiv (2) att det avser en kartläggning eller 
rapportering avseende en given individs lycka – dvs. lycka enligt en given individ i 
bemärkelsen hur lycklig denne anser sig vara. Betraktade från perspektiv (2) är då β1 
till α2 att anse som klart deskriptiva aspekter eftersom de återger något som gäller 
enligt en annan individ. I avsnitt 2.2 där jag jämförde nivåerna av livstillfredsställelse 
och affektivt välbefinnande för de hypotetiska individerna I1 och I2 rör det sig alltså 
om en rapport om individernas livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande och är 
därmed av deskriptiv karaktär i linje med perspektiv (2). Men eftersom 
relativiseringen till I1 och I2 inte gjordes uttryckligen i avsnitt 2.2 så rörde det sig om 
s.k. oäkta värdeutsagor (Odelstad 2008, s. 23-24).   

   Då perspektiv (3) appliceras på aspekterna β1 till α2 så blir alltså situationen en 
annan jämfört med perspektiv (2). I fallet med perspektiv (3) så är det alltså 
livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande för den givna individen som är i 
fokus. Då den givna individen ska skatta sin livstillfredsställelse (antingen i termer av 
β1 eller β2) eller affektiva välbefinnande (antingen i termer av α1) så gäller att den 
givna individen har full frihet att antingen värdera hur nöjd denna är med sitt liv eller 
hur denna själv känner sig med avseende på affektivt välbefinnande sig. I1 får då, 
oavsett vilken aspekt som mäts, själv väga in vad denne anser vara relevant. I denna 
bemärkelse menar jag att β1, β2 och α1 kan ses som aspekter som helt klart vetter åt det 
normativa hållet. Gällande den kvarvarande aspekten (dvs. α2) så gäller, som 
påpekades tidigare, att denna aspekt mäts med s.k. affektbalansmått. För α2 gäller det 
alltså för individen att minnas om denna upplevt de affekter som specificeras och 
skatta ungefär hur ofta denne upplevt dessa under den angivna perioden. Det rör alltså 
inte om någon ren kvantifiering i absoluta tal utan i regel i termer av ”aldrig-sällan-
ofta” (Watson, Clark & Tellegen 1988, s. 1070, min översättning). Individen har 
därmed fortfarande stort utrymme för egna värderingar av sitt affektiva välbefinnande. 
Men till skillnad från vad fallet är för aspekterna β1, β2 och α1, så är utrymmet för egna 
värderingar starkt begränsat när individen skattar sitt affektiva välbefinnande i termer 
av α2. Men eftersom det fortfarande rör sig om värderingar så bör även α2, betraktad 
från perspektiv (3), ses som en normativ aspekt.  
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Att aspekterna β1 till α2 är föremål för godtycke – i bemärkelsen att de bestäms av helt 
slumpmässiga faktorer – som görs gällande i invändningen som nämns i inledningen 
till detta delavsnitt instämmer jag dock inte i. Detta hävdar jag mot bakgrund av att 
lyckoforskningen funnit systematiska mönster i nivåerna av livstillfredsställelse och 
affektivt välbefinnande (se bl.a. Fors 2012b; Helliwell, Layard & Sachs 2012; 
Helliwell, Layard & Sachs 2013). Om exempelvis skattningarna av livtillfredsställelse 
är helt slumpmässiga i förhållande till de faktiska förhållanden som den givna 
individen befinner sig i så menar jag att man inte bör se sådana internationella 
skillnader som faktiskt finns. Exempelvis ska Danmark och Afghanistan ligga på 
liknande nivåer av livstillfredsställelse om skattningarna är slumpmässiga – men 
Danmark och Afghanistan ligger inte på samma nivåer (Helliwell & Wang 2013, s. 
22-24). Detta bör istället antyda att individer gör likartade värderingar av samma yttre 
förhållanden. Med detta avslutar jag den begreppsteoretiska analysen med en 
summering nedan och övergår därefter till en mätningsteoretiskt orienterad analys.  

2.5 Summering av den begreppsteoretiska analysen 
Jag menar att det hybridteoretiska lyckobegreppet (Σ) kan ses som ett aggregat av de 
två aspekterna livstillfredsställelse (β) och affektivt välbefinnande (α) och dessa två 
aspekter anser jag även vara av komparativ karaktär. Vidare så utgår jag från 
antagandena att det är möjligt med såväl intrapersonella som interpersonella 
jämförelser av nivåer av livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande. Därutöver 
menar jag att det kan anses finnas fyra olika hybridteoretiska lyckobegrepp. Detta 
grundar jag på operationalismen enligt vilken de två aspekterna livstillfredsställelse 
och affektivt välbefinnande kan mätas på två huvudsakliga sätt vardera – holistiskt 
eller analytiskt – vilket ger att dessa aspekter kan kombineras till fyra olika 
hybridteoretiska lyckobegrepp.  

   Den vanligaste innebörden hos det hybridteoretiska lyckbegreppet är Lycka2 (Σ2) 
bestående av att aspekten livstillfredsställelse mäts med holistiska metoder (dvs. β1) 
och aspekten affektivt välbefinnande mäts med analytiska metoder (dvs. α2). Jag 
hävdar att den vanligaste innebörden av det hybridteoretiska lyckobegreppet är Lycka2 
eftersom man tenderar att mäta livstillfredsställelsen men holistiska metoder (dvs. β1) 
och det affektiva välbefinnandet med analytiska metoder (dvs. α2). 

Det hybridteoretiska lyckobegreppet, och dess aspekters, begreppsliga hemvist 
varierar utifrån vilket perspektiv de betraktas ifrån. Utifrån det s.k. teoretiska 
perspektivet som appliceras på det hybridteoretiska lyckobegreppet som ett aggregat 
blir slutsatsen att begreppet används på ett preskriptivt sätt eftersom det kan sägas 
härröra från en preskriptiv teori. Samtliga aspekter, dvs. Livstillfredsställelse1 (β1) till 
Affektivt välbefinnande2 (α2), betraktas dels från ett observatörsperspektiv och ett 
respondentperspektiv. Slutsatsen blir att samtliga aspekter kan anses vara av deskriptiv 
karaktär sett från ett observatörsperspektiv. Då ett respondentperspektiv anläggs på 
aspekterna anses istället alla aspekter vara av normativ karaktär.  

3 Mätningsteoretisk analys 
Nedanstående avsnitt inleds med en diskussion om begreppet mätning och därefter 
undersöks vilken typ av mätning det kan vara fråga om då man mäter lyckans 
aspekter. Slutligen undersöks, med utgångspunkt i Stevens (1946) fyra skaltyper, 
vilken skaltyp respektive aspekt kan anses mätas med.  

3.1 Mätning av lyckans aspekter 
Intresset för att mäta lycka ter sig fullt förståeligt givet de fördelar som mätning anses 
medföra, såsom underlättande av insamling, formulering, kommunicering och 
behandling av data i förening med en högre grad av objektivitet och precision 
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(Odelstad 1990, s. 1-2). Men vad kan sägas om mätning av lycka utifrån den 
begreppsteoretiska analysen ovan?  

   Inledningsvis vill jag åter betona att det man faktiskt ägnar sig åt inom den 
empiriska lyckoforskningen inte kan ses som ren lyckomätning i bemärkelsen att man 
exempelvis mäter lyckan hos en person. Det man istället mäter är aspekter av lyckan – 
livstillfredsställelsen eller det affektiva välbefinnandet – eftersom lycka enligt min 
analys är ett aggregat av dessa två aspekter. Och som påpekas ovan så finns det ingen 
metod för att mäta lycka i bemärkelsen att både livstillfredsställelsen och det affektiva 
välbefinnandet mäts samtidigt (Brülde 2007b, s. 20). Det är alltså fråga om aspektvis 
mätning av lycka. Närmare bestämt så mäter man med avseende på 
livstillfredsställelse eller affektivt välbefinnande och resultaten av mätningarna kan 
enligt mig göras såväl intra- som interpersonellt (se även avsnitt 2.2).  

    Men hittills har begreppet mätning behandlats förhållandevis oproblematiskt. 
Visserligen ganska naturligt eftersom vi alla på ett intuitivt plan vet vad mätning är. 
Som exempel kan vi ta mätning med avseende på aspekten kroppslängd16 som nämns i 
avsnitt 2.2. Måhända att det känns ovant att tala om mätning med avseende på en 
aspekt, men vi vet vad det innebär att mäta hur lång en person är. Däremot har de 
flesta av oss inte lika lätt att definiera vad mätning är.  

   Ser vi till litteraturen på området så kan mätning kortfattat definieras som att 
händelser eller objekt tilldelas tal utifrån olika regler (Stevens 1946, s. 677). Enligt en 
utförligare definition betraktas mätning som genomförandet av sådana åtgärder som 
möjliggör att olika objekts och företeelsers egenskaper representeras med tal vilket 
möjliggör att relationerna mellan de olika objekten och företeelserna representeras 
som relationer mellan tal. Detta perspektiv på mätning utgör det s.k. representationella 
perspektivet (Coombs, Dawes & Tversky 1970, s. 7, 10; Odelstad 1990, s. 2-4; 
Nationalencyklopedin u.å.17). På ett övergripande plan kan vi alltså se mätning som 
processen att representera en given företeelse med tal.   

   Det ovanstående om mätning kan ses som ett övergripande perspektiv på mätning 
eftersom mätning även kan indelas i två olika betydelser. Å ena sidan kan mätning 
betraktas i termer av (1) att mätningen genomförs med en avgörningsmetod vilket ger 
objektiva resultat (dvs. mätning1, M1). Å andra sidan (2) så kan man även betrakta 
mätning utifrån ett vidare perspektiv som innebär att man ser mätning som 
representation med tal (dvs. mätning2, M2). M1, som alltså är en snävare definition av 
mätning än M2, är då enbart aktuellt för mätning med avseende på deskriptiva 
aspekter. Den vidare varianten av mätning, M2, är emellertid aktuell för mätning med 
avseende på både deskriptiva som normativa aspekter.18  

Vad kan man nu säga om mätningen med avseende på aspekterna 
Livstillfredsställelse1 (β1) till Affektivt välbefinnande2 (α2)? Rör det sig om M1 eller 
M2? Detta undersöks nedan.  

3.1.1 Mätning av β1 β2 , α1 och α2. Är det mätning1 eller mätning2? 
 
Hittills har jag behandlat mätningen av aspekterna β1 till α2 som om de sker i någon 
sorts vakuum. Men detta är aldrig fallet hävdar jag eftersom det antingen är någon 
observatör som mäter med avseende på någon av aspekterna β1 till α2 för den givna 
individen, eller en given individ som skattar sin livstillfredställelse eller affektiva 
välbefinnande i termer av β1 till α2. För att undersöka vilken typ av mätning – dvs. M1 
eller M2 – som är aktuell vid aspekternas mätning så menar jag att man återigen måste 

                                                           
16 Se även Odelstad (2002, s. 68, 184). 
17 Jan Odelstad om mätning i Nationalencyklopedin. 
18 Källan till innebörden i mätning1 (M1) och mätning2 (M2) samt beteckningarna mätning1 
(M1) och mätning2 (M2) härrör från: Jan Odelstad, utdelat material till kursen Teorier och 
verktyg för komplexa beslut, Högskolan i Gävle ht 2013. 
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beakta två av de perspektiv som används i avsnitt 2.4 ovan. De perspektiv jag har i 
åtanke är19:  

(1) Respondentperspektivet 

(2) Observatörsperspektivet 

Med perspektiv (1) avses det perspektiv som anläggs av den enskilda individen I1,…, 
In då denne söker skatta sin livstillfredsställelse eller affektiva välbefinnande i termer 
av β1 till α2. Med perspektiv (2) avser jag, på samma sätt som i avsnitt 2.4, att den 
givna observatören O1,…, On mäter med avseende på någon av aspekterna β1 till α2 för 
en given individ I1,…, In (dvs. någon annan än O1,…, On). Oavsett vilket perspektiv 
som anläggs på mätningen av aspekterna så utgår jag även nu från de två antagandena 
(i) och (ii) som introduceras i avsnitt 2.2. (s. 9) och gör gällande det är både möjligt 
och meningsfullt med såväl intrapersonella som interpersonella jämförelser av olika 
nivåer av livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande. Vidare så utgår jag, på 
samma sätt som i avsnitt 2.4. (s. 14) från att det är möjligt med interpersonella 
jämförelser av livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande utifrån ett 
observatörsperspektiv. Detta då jag menar att den givna observatören O1,…, On kan 
mäta med avseende på någon av aspekterna β1, β2, α1 och α2 för individerna I1,…, In 
och därefter jämföra mätresultaten mellan individerna I1,…, In.   

Om vi inleder med att betrakta aspekterna β1 till α2 utifrån perspektiv (1) så måste 
vi samtidigt beakta att alla aspekterna β1, β2 ,  α1 och  α2 ses som normativa aspekter då 
de betraktas från ett respondentperspektiv i den begreppsteoretiska analysen i avsnitt 
2.4. Eftersom aspekterna i detta fall ses som normativa sådana kan det inte vara frågan 
om M1 eftersom mätning1 ses som knuten till en avgörningsmetod, men för normativa 
aspekter saknas det ju avgörningsmetoder (jmf Odelstad 2008, s. 19). Min slutsats blir 
därför att mätningen av aspekterna β1 till α2 ska karaktäriseras som att man 
representerar normativa utsagor numeriskt (dvs. M2) då de betraktas från ett 
respondentperspektiv. 

Ser vi till mätningen av aspekterna β1 till α2 utifrån ett observatörsperspektiv så får 
vi i detta fall istället beakta att aspekterna, enligt den begreppsteoretiska analysen i 
avsnitt 2.4, är att anse som deskriptiva. Sett från observatörsperspektivet menar jag att 
det är relevant att karaktärisera mätningen av aspekterna som M1. Anledningen till att 
jag menar att det är relevant att tala om M1 i detta fall istället för M2, som också kan 
appliceras vid mätning med avseende på deskriptiva aspekter, är följande. Idealt sett så 
ska ju vem som helst av observatörerna O1,…, On, som mäter med samma metod med 
avseende på någon av aspekterna β1, β2, α1 och α2, för vem som helst av individerna 
I1,…, In få samma resultat för den aspekt som mätning företas med avseende på. Jag 
ser alltså mätningen med avseende på β1 till α2 som knuten till en avgörningsmetod då 
mätningen betraktas utifrån ett observatörsperspektiv (jmf Odelstad 2008, s. 19). Min 
slutsats blir därför att mätningen med avseende på aspekterna β1 till α2, utifrån 
observatörsperspektivet, ska ses som M1. 

Min slutsats är därför att mätningen av aspekterna β1 till α2 är att anse som M2 sett 
från ett respondentperspektiv, och som M1 sett från ett observatörsperspektiv. Detta 
sammanfattas även i tabell 2 nedan. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
19 Notera att numreringen av perspektiven ändras i detta avsnitt. 
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Tabell 2. Visualisering av karaktären på mätningen av lyckbegreppets aspekter 
utifrån två perspektiv. 

 
 (1) Respondentperspektiv  (2) Observatörsperspektiv  

Mätning med avseende 
på β1 

M2 M1 

Mätning med avseende 
på β2 

M2 M1 

Mätning med avseende 
på α1 

M2 M1 

Mätning med avseende 
på α2 

M2 M1 

 
Om vi vill tala om mätning med avseende på β1 till α2 i termer av mätningar som ger 
objektiva resultat – i bemärkelsen att mätningarna är knutna till en mätmetod som 
avgörningsmetod – så får vi alltså se till observatörsperspektivet, dvs. perspektiv (2). 
Vidare så menar jag att det är mot bakgrund av perspektiv (2) mitt resonemang 
gällande de fyra olika hybridteoretiska lyckobegreppen ska ses eftersom det härrör 
från operationalismen där tanken om avgörningsmetoder har en central plats (Odelstad 
2008, s. 18-20). Men vilken skaltyp mäts  livstillfredsställelsen och det affektiva 
välbefinnandet på? Detta analyserar jag i avsnittet nedan.  

3.2 Utgångspunkt för mätbarhetsanalysen 
I mätbarhetsanalysen utgår jag från de två antaganden som introduceras i avsnitt 2.2 
(s. 9) vilka innebär att jag menar att det är möjligt och meningsfullt att: 

(i) Jämföra nivåer av livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande hos en 
och samma individ vid olika mättillfällen (dvs. intrapersonella jämförelser) 

(ii) Jämföra nivåer av livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande mellan 
olika individer vid samma mättillfälle och vid olika mättillfällen (dvs. 
interpersonella jämförelser) 

Mätbarhetsanalysen utgår från att dessa jämförelser är möjliga oavsett vilket 
perspektiv som anläggs och angående perspektiven så vill jag även påpeka att den 
nedanstående mätbarhetsanalysen inte kan anses genomföras utifrån ett enskilt 
perspektiv såsom analyserna i avsnitten20 2.4 och 3.1.1. Analysen av aspekternas grad 
av mätbarhet kan istället sägas ligga mellan observatörsperspektivet och ett 
respondentperspektivet. Jag menar att det är relevant att delvis karaktärisera 
mätbarhetsanalysen i termer av ett observatörsperspektiv eftersom aspekterna β1, β2, α1 
och α2 härrör från min tolkning av operationalismen där avgörningsmetoder har en 
central plats (Odelstad 2008, s. 18-20). Vidare så menar jag att det är relevant att 
delvis karaktärisera mätbarhetsanalysen i termer av ett respondentperspektiv eftersom 
mätbarhetsanalysen även fokuserar på givna individen då denna skattar sin lycka i 
termer av β1, β2, α1 och α2. Dock så kan mätbarhetsanalysen sägas ha en slagsida åt 
respondentperspektivet eftersom det framförallt är den givna individen I1,…, In som 
står i fokus då aspekternas grad av mätbarhet analyseras.  

I analysen av mätbarheten hos aspekterna β1, β2, α1 och α2 utgår jag från Stevens 
(1946) fyra skaltyper: (1) nominal-, (2) ordinal-, (3) intervall-, och (4) kvotskala som 
har vunnit stort gehör inom många olika vetenskapsgrenar och kanske särskilt inom 
samhälls- och beteendevetenskaperna. Men innan jag fortsätter mätbarhetsanalysen så 

                                                           
20 De tre perspektiv som används i avsnitten 2.4 och 3.1.1 är: teoriperspektivet, 
observatörsperspektivet och respondentperspektivet. 
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ska jag reda ut några grundläggande begrepp. Det som undersöks nedan är vilken 
skaltyp aspekterna β1 till α2 mäts på. Skaltyp är inte samma sak som skala som även 
brukar användas synonymt med mått. Formellt så avses med skala/mått en numerisk 
representation av den företeelse eller aspekt som mäts. Med skaltyp avses istället 
entydigheten av mätningen – i detta fall om aspekten i fråga mäts på nominal-, 
ordinal-, intervall- eller kvotskala. Detta kan förtydligas genom att se till mätning av 
temperatur. Temperatur kan bl.a. mätas på Celsius- eller Fahrenheitskala. Företeelsen 
eller aspekten som mäts är alltså temperatur och skalan/måttet som representerar 
företeelsen/aspekten temperatur är Celsius- eller Fahrenheitskalan. Vad gäller 
skaltypen för temperatur så mäts temperatur på intervallskala21 (Coombs, Dawes & 
Tversky, 1970, s. 10-17; Odelstad 1990, s. 3-10, 19-20; Stevens 1946, s. 679, min 
kursivering). 

   Om vi återgår till att fokusera på skaltyper så gäller att mätningsteorin visserligen 
består av så mycket mer än Stevens fyra skaltyper eftersom utvecklingen gått framåt 
med vad jag förstår som stora steg sedan Stevens formulerade sina skalor.  Exempelvis 
så menar Coombs, Dawes och Tversky (1970) att det finns oändligt många skalor. 
Detta menar författarna mot bakgrund av att skaltyperna karaktäriseras av de 
transformationer som är tillåtliga22 och eftersom det finns oändligt många klasser av 
tillåtliga transformationer så finns det därmed oändligt många skaltyper (ibid, s. 16, 
min kursivering).  

Att jag enbart undersöker aspekternas grad av mätbarhet utifrån Stevens fyra 
skaltyper kan därför kritiseras för att vara en begränsad utgångspunkt för analysen mot 
bakgrund av det som anförs i Coombs, Dawes och Tversky (1970).  Å andra sidan så 
finner jag min utgångspunkt rimligt mot bakgrund av att den empiriska 
lyckoforskningen, enligt min förståelse, just tenderar att utgå från Stevens fyra 
skaltyper då lyckan – eller snarare dess aspekter – mäts.23 Och genom en begränsning 
av min analys till dessa skalor så får analysen en naturlig avgränsning eller ram som 
jag menar inte ges om jag istället utgår från den ovanstående ståndpunkten som intas 
av Coombs, Dawes och Tversky (1970).    

Min nedanstående analys av aspekternas grad av mätbarhet kommer dock inte att 
vara av sådan abstrakt algebraisk karaktär som annars är standard inom mätningsteorin 
då jag tror att många eventuella läsare saknar kunskaper om modern mätningsteori. 
Analysens framställning blir därför av mer verbal karaktär utan några större inslag av 
matematisk notation. Med detta övergår jag till att redogöra för Stevens (1946) fyra 
skaltyper nedan. 

3.2.1 Om Stevens fyra skaltyper 
 

Stevens (1946) särskiljer alltså fyra olika skaltyper: (1) nominalskala, (2) ordinalskala, 
(3) intervallskala, och (4) kvotskala. Vilken av dessa skaltyper som kan anses vara för 
handen i det aktuella fallet bestäms dels av den eller de empiriska operationer som är 
möjliga och de transformationer som är tillåtliga. Detta bestäms i sin tur dels av de 
mätmetoder som används och karaktären på det som mäts (Coombs, Dawes & Tversy 
1970, s. 16; Odelstad 1990, s. 20; Stevens 1946, s. 677-678). 

Kännetecknande för (1) nominalskalan är att det är den enklaste typen av skala. 
Den enda empiriska operationen som krävs för att det ska vara aktuellt att tala om 
nominalskala är att företeelserna som mäts (i) kan klassificeras efter likhet eller olikhet 

                                                           
21 Intervallskala behandlas utförligare i avsnitt 3.2.1. 
22 Dvs. de matematiska transformationer som kan genomföras och ändå lämna skalan som 
representerar den företeelse som mäts oförändrad (Coombs, Dawes & Tversky 1970, s. 16; 
Stevens 1946, s. 678). För en detaljerad och grundlig genomgång av detta hänvisas läsaren till 
Odelstad (1990, s. 20).  
23 Se bl.a. Fors (2012b, s. 46-47). 
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vars tillåtliga transformation då består i att företeelserna som mäts kan representeras 
med vilka tal som helst utan att skalans egenskaper ändras. Som exempel kan vi ta två 
färger (F). Vi kan klassificera färgerna efter olikhet/likhet och tilldela dem olika tal – 
0 för F1 och 1 för F2 – för att representera dem. Men det är inte meningsfullt att tala 
om mer eller mindre av F1 än F2 eftersom de tilldelade talen enbart utgör etiketter. 
Därmed kan ordningen och benämningen (0-1) på F1 och F2 ändras utan att skalans 
egenskaper ändras. Den enda regeln som ska följas för nominaskalan är att inte olika 
tal kategoriserar samma klass eller att olika klasser tilldelas samma tal (Stevens 1946, 
s. 678-679, mitt exempel och kursivering). 

För att det ska vara relevant att tala om att en företeelse mäts på (2) ordinalskala så 
krävs dels, precis som för nominalskalan, att man kan genomföra den empiriska 
operationen (i). Utöver (i) så krävs att man kan genomföra en sådan empirisk 
operation som visar (ii) att företeelsen som mäts kan föreligga i större eller mindre 
grad. De transformationer som är tillåtliga för ordinalskalan är alla de som bevarar 
ordningsförhållandena. Ett exempel på en företeelse, eller aspekt, som mäts på 
ordinalskala kan vara servicegraden hos resebolagen R1, R2 och R3. Möjliga betyg på 
servicegrad är 1, 2, 3 och 4. Skalan eller måttet för servicegraden går då från 1 (lägsta 
grad av service) till 4 (högsta grad av service).  R1 får betyget 1 med avseende på 
servicegrad, och R2 får 3 och R3 får 4. Vi kan då visa att mer eller mindre av aspekten 
servicegrad är för handen hos R1 till R3 då R1 har lägre/mindre servicegrad än R2 och 
R2 har mindre servicegrad än R3. Omvänt kan vi även säga att R3 har högre/mer 
servicegrad än R2 och R2 har högre/mer servicegrad än R1. Ser vi till tillåtliga 
transformationer för skalan för servicegrad så framgår att vi lika gärna kan byta ut 
betygen (dvs. talen) som representerar servicegraden till 2, 10, 15 och 30 eftersom 
dessa fortfarande behåller ordningsrelationen. Detta eftersom vi då behåller 
förhållandet att R1 har mindre servicegrad än R2 osv. och omvänt att R3 har högre 
servicegrad än R2 osv. Servicegrad mäts därför på ordinalskala (Coombs, Dawes & 
Tversky 1970, s. 15-16; Stevens 1946, s. 678-679, mitt exempel och kursivering). 

Avseende (3) intervallskalan så är det enligt Stevens (1946) först vid denna skaltyp 
som det är relevant att tala om en kvantitativ skala i verklig mening (ibid, s. 679). För 
att det ska vara relevant att tala om att en företeelse mäts på intervallskala krävs, 
utöver att de empiriska operationerna (i) och (ii) kan genomföras, att man (iii) kan 
genomföra en empirisk operation som består i att man kan visa att det föreligger lika 
stora differenser eller intervall för den företeelse som mäts. Den tillåtliga 
tranformationen består i detta fall av genomförandet av positiva linjära sådana där 
varje skalvärde multipliceras med en positiv konstant och additionen till en annan 
konstant (Coombs, Dawes & Tversky 1970, s. 15-16; Stevens 1946, s. 678-679, min 
kursivering). Som exempel på företeelser som mäts på intervallskala nämner Stevens 
(1946) bl.a. temperatur mätt i Celsius och Fahrenheit. Oavsett om man mäter 
temperatur i Celsius eller Fahrenheit så karaktäriseras temperatur av lika stora 
intervall/differenser som erhålls genom att de ”… are scaled off by noting equal 
volumes of expansion” (Stevens 1946, s. 679). Därutöver kan ett värde på antingen 
Celsiusskalan eller Fahrenheitskalan transformeras till ett värde på motsatt skala och 
vice versa (ibid, s. 679, min kursivering).  

Slutligen finner vi (4) kvotskalan som, utöver de empiriska operationerna i (i) till 
(iii), även kräver att man (iv) kan genomföra en sådan empirisk operation som kan 
visa att det föreligger lika stora kvoter för företeelsen som mäts. Den enda tillåtliga 
transformationen för denna kvotskalan består i att multiplicera varje värde med en 
konstant (Coombs, Dawes & Tversky 1970, s. 16; Stevens 1946, s. 678-680, min 
kursivering). Exempel på företeelser som mäts på kvotskala är kraft, längd och 
elektriskt motstånd (Stevens 1946, s. 678-680).  
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3.3 Mätbarhetsanalys av β1, β2, α1  och α2 
Inledningsvis menar jag att man kan utesluta att livstillfredsställelsen eller det 
affektiva välbefinnandet – oavsett om man beaktar att jag menar att det finns två typer 
av varje aspekt – mäts på nominalskala eller kvotskala. Å ena sidan menar jag att 
livstillfredsställelsen och det affektiva välbefinnandet har en mätbarhet som befinner 
sig på en högre nivå av mätbarhet än nominalskala. Detta hävdar jag dels mot 
bakgrund av min begreppsteoretiska analys där det framkommer att både 
livstillfredsställelsen och det affektiva välbefinnandet är komparativa aspekter i 
bemärkelsen att de kan föreligga i olika grad. Vidare så menar jag att även 
lyckoforskningens intresse för mätning med avseende på livstillfredsställelse och 
affektivt välbefinnande i bemärkelsen hur den varierar mellan individer och inom 
individer ger vid handen att mätningarna går utöver att klassificera att någon är lycklig 
eller olycklig eftersom man mäter ”grader av” livstillfredsställelse och affektivt 
välbefinnande. Mot bakgrund av detta finner jag det även rimligt att utesluta att 
aspekterna β1 till α2 mäts på nominalskala.  

   Gällande uteslutandet av kvotskalan så ser jag inget i litteraturen på området24  
som indikerar att livstillfredsställelse eller affektivt välbefinnande skulle medge 
genomförande av alla de empiriska operationerna som krävs för att aspekterna ska 
mätas på kvotskala – dvs. från att (i) klassificera något utifrån likhet/olikhet till att 
visa på (iv) lika stora kvoter (Stevens 1946, s. 678, min notation). Mot bakgrund av 
detta finner jag det rimligt att även utesluta att aspekterna β1 till α2 befinner sig på 
kvotskalenivå. Därmed kan frågan om graden av mätbarhet hos aspekterna β1 till α2 
avgränsas till att gälla om de mäts på ordinalskala eller intervallskala. 

För att undersöka vilken grad av  mätbarhet β1 till α2 har utgår jag från några av de 
vanligaste metoderna som används för att mäta aspekterna β1 till α2 vilket följer av min 
tolkning av operationalismen enligt vilken ett begrepps mening ges av dess mätmetod 
(Odelstad 2008, s. 18-20). 

3.3.1 Mätbarhetsanalys av livstillfredsställelse1 – β1 
 
Den vanligaste metoden för att mäta β1 är – som även nämns i avsnitt 2.1 – är den 
övergripande livstillfredsställelsefrågan varför jag begränsar jag analysen till denna 
mätmetod. Den övergripande livstillfredsställelsefrågan lyder, enligt dess återgivning i 
OECD (2013b, s. 249), enligt nedan. 

All things considered, how satisfied are you with your life as a whole these days? 
Using this card on wich 1 means you are ”completely dissatisfied” and 10 means 
you are ”completely satisfied” where would you put your satisfaction with life as a 
whole? 

Vad kan nu sägas om graden av mätbarhet hos β1? Enligt Fors (2012b) tenderar man 
att mäta livstillfredsställelsen på intervallskala (ibid, s. 46-47). Om så fallet är borde 
det även gälla β1 (och β2) vilket får tjäna som utgångspunkt för analysen av β1. 

   Den empiriska operation som – utöver klassificering i termer av likhet/olikhet 
eller att β1 kan föreligga i mer eller mindre grad – ska kunna genomföras för att β1 ska 
mätas på intervallskala är att visa att β1 karaktäriseras av lika differenser eller intervall 
(Coombs, Dawes & Tversky, 1970, s. 15-16; Stevens 1946, s. 678-679). Då 
utgångpunkten är att undersöka om β1 mäts på intervallskala börjar jag från ”andra 
hållet” i bemärkelsen att jag inleder med att undersöka om β1 karaktäriseras av lika 
differenser eller lika intervall mellan näraliggande nivåer. Mer formellt uttryckt så 
undersöker jag om β1 karaktäriseras av en s.k. differensjämförelserelation som innebär 
att differensen mellan de två näraliggande värdena a och b för β1 är densamma som 

                                                           
24 Se bl.a. Fors (2012a & 2012b) och Helliwell, Layard och Sachs (2012 & 2013). 
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differensen mellan de två näraliggande värdena c och d för β1. Formellt uttrycks det 
som25  Δβ1 (a, b) ≗β1 Δβ1(c, d). Detta kan förklaras genom att relatera resonemanget till 
temperatur som mäts på intervallskala (Coombs, Dawes & Tversky, 1970, s. 15-16; 
Stevens 1946, s. 678-679). Vi kan då ta fyra näraliggande värdena för temperatur, mätt 
i Celsius: 10 ºC, 20 ºC, 30 ºC och 40 ºC. Differensen mellan 10 ºC och 20 ºC är då lika 
stor som differensen mellan 30 ºC och 40 ºC.   

 För att sätta in analysen av β1 i ett mer konkret sammanhang utgår jag från fyra 
hypotetiska individer som vid mättillfälle1, med avseende på β1, får följande värden: I1 
får 2 med avseende på β1, I2 får 3 med avseende på β1, I3 får 4 med avseende på β1 och 
I4 får 5 med avseende på β1. Mer formellt uttrycker jag det som: β1(I1) = 2, β1(I2) = 3, 
β1(I3) = 4, β1(I4) = 5. 

Att säga att lika stora differenser för dessa näraliggande värden är för handen för β1 
är, i detta fall, liktydigt med att säga att differensen mellan värdena 2 och 3 för β1 är 
lika stor som differensen mellan 4 och 5 för β1. Mer formellt uttrycks detta med 
differensjämförelserelationen Δβ1 (3, 2) ≗β1 Δβ1 (5, 4). Mot bakgrund av mitt exempel 
kan man ledas att tro att β1 kanske mäts på intervallskala eftersom differensen mellan 
2 och 3 med avseende på β1 verkar var lika stor som differensen mellan 4 och 5 med 
avseende på β1. Men i grunden är det aspektens karaktär som ”styr” vilken skaltyp den 
mäts på – inte de tal som representerar aspekten (jmf Stevens 1946, s.677-678). Jag 
menar istället att det orimligt att anta att β1 mot karaktäriseras av några 
differensjämförelser överhuvudtaget bakgrund av nedanstående.  

Dels finner jag det orimligt att β1 karaktäriseras av några differensjämförelser mot 
bakgrund av Kahneman och Krueger (2006) som hävdar att vi inte har något 
genomtänkt svar på hur tillfredsställda vi är med våra liv utan att vi snarare hittar på 
ett svar då vi ombeds att skatta vår livstillfredsställelse (ibid, s. 6). Närmare bestämt så 
använder vi oss av en s.k. tumregel som består i vår tendens att lösa svåra problem 
eller frågor med att ersätta det svåra problemet eller den svåra frågan med ett lättare 
problem eller en dito fråga (Kahneman 2011, s. 97-98). Tumregler kan många gånger 
hjälpa oss men de ger i regel inga optimala lösningar och leder ofta till systematiska 
fel – s.k. bias (Kahneman 2011, s. 25; Tversky & Kahneman 1974, s. 1124). 

När vi skattar vår livstillfredsställelse så har vi en tendens att använda oss av en 
sådan tumregel som Fors (2012b) kallar för den oreflekterade checklistan (ibid, s. 35-
36) som består i att vi ersätter den ursprungliga frågan med två andra frågor (ibid, s. 
35-36). Frågorna man istället ställer till sig själv är då (1) hur bra ens humör är 
nuförtiden, och (2) hur lyckligt lottad man är (Kahneman, Schkade, Fischler, Krueger 
& Krilla 2010, s. 18-19, min översättning). Jag ser inga skäl varför detta inte kan 
appliceras på livstillfredsställelse1 (β1) och mot bakgrund av detta finner jag det mer 
rimligt att β1 inte karaktäriseras av differensjämförelser eftersom vi t.o.m. har svårt att 
tänka igenom ett ”ärligt” svar på hur tillfredsställda vi är med våra liv. Och avsett om 
det är så att vi inte använder oss av den oreflekterade checklistan då vi skattar vår 
livstillfredställelse i termer av β1 så finner jag det orimligt att β1 karaktäriseras av 
differensjämförelser mot bakgrund av den s.k. Prospect Theory (Kahneman 2011) 
enligt följande.  

    Enligt Prospect Theory som tar sikte på (ekonomiska) beslut under osäkerhet 
(Kahneman 2011, s. 278-288) så är vår psykologiska upplevelse av ett alternativs 
värde eller nytta beroende av vår nuvarande referenspunkt och det är den potentiella 

                                                           
25 Δ står för differens och Δβ1 står för differens med avseende på β1. Δβ1 (a, b) avser differensen 
mellan a och b med avseende på β1. ≗ Utläses som likhet, i detta fall mellan differenser. 
Därmed innebär ≗β1 likhet mellan differenser med avseende på β1. Den notation som används i 
mätbarhetsanalysen förklaras och tillämpas i kurserna och kursmaterialet till kurserna Teorier 
och verktyg för komplexa beslut 1och 2 som ingår i magisterprogrammet i besluts-, risk, och 
policyanalys vid Högskolan i Gävle. 
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förändringen från det nuvarande läget till det framtida utfallet som har betydelse för 
oss. Att få en given summa pengar om Y kr, upplevs alltså som mer positivt om vi har 
ett dåligt ekonomiskt utgångsläge än om vi har ett bra sådant (Kahneman 2011, s. 281-
284, mitt exempel). Förutsatt att man accepterar min tanke om att innebörden i 
Prospect Theory kan appliceras på livstillfredsställelse (β1 i detta fall) så menar jag att 
det innebär att differensen mellan exempelvis 2 och 3 med avseende på β1 inte kan 
vara densamma som differensen mellan 4 och 5 med avseende på β1. Närmare bestämt 
så borde differensen mellan 2 och 3 för β1 vara större än differensen mellan 4 och 5 för 
β1 eftersom den givna individen In då ”rör sig” från olika referenspunkter26. I det första 
fallet rör sig In från en ”sämre” sådan och i det andra fallet från en ”bättre” sådan. 

Givet det nyssnämnda verkar det, enligt mig, mer rimligt att β1 inte karaktäriseras 
av differensjämförelser och därmed inte likhet mellan differenser eller intervall varför 
jag utesluter att β1 mäts på intervallskala. Däremot så är det enligt min mening dels 
möjligt att visa att mer eller mindre av β1 kan vara för handen och för att visa detta 
återkopplar jag till mitt exempel ovan. Mätningarna med avseende på β1 för I1 till I4 
kan uttryckas som att I4 har mer av β1 än I3, och I3 har mer av β1 än I2 och I2 har mer av 
β1 än I1. Detta kan rangordnas som I4>β1 I3>β1 I2>β1 I1. Omvänt kan vi säga även säga 
att I1 har mindre av β1 än I2, I2 har mindre av β1 än I3 och I3 har mindre av β1 än I4, dvs. 
I1<β1 I2<β1 I3<β1 I4. Därutöver så kan vi ersätta värdena för I1 till I4 med exempelvis27 
β1(I1)= 1, β1(I2) = 5, β1(I3) = 7, β1(I4) = 9 utan att ordningsrelationen ändras eftersom 
detta fortfarande kan uttryckas som I4>β1 I3>β1 I2>β1 I1 (dvs. mer av β1).  

Då det är möjligt att visa att mer eller mindre av β1 kan vara för handen och att vi 
kan ersätta de värden som representerar β1 med sådana som fortfarande behåller 
ordningsrelationen mellan värdena på β1 menar jag att β1 kan anses mätas på 
ordinalskala (Coombs, Dawes & Tversky 1970, s. 15-16; Stevens 1946, s. 678-679).   

3.3.2 Mätbarhetsanalys av livstillfredsställelse2 – β2   
 

I det följande analyserar jag β2 som mäts genom frågor som bryter ned 
livstillfredsställelsen i mindre beståndsdelar, som sedan sätts ihop till en specifik 
kartläggning av livstillfredsställelsen i form av ett index. Den metod som är absolut 
vanligast för att mäta β2 är Dieners livstillfredsställelseskala (LTS) (Fors 2012b, s. 47-
48, min förkortning). Eftersom jag inte funnit några fler analytiska metoder som 
används för att mäta livstillfredsställelsen som verkar vara lika vedertagna som 
Dieners metod begränsar jag analysen till denna.  

   För att mäta β2 ombeds respondenten vid användningen av LTS att svara på i 
vilken grad denne instämmer med fem olika påståenden som alla tar sikte på 
respondentens övergripande livstillfredsställelse på olika sätt och värdena på svaren 
summeras sedan till ett index som går från 5 (låg tillfredsställelse) till 35 (hög 
tillfredsställelse) (Diener, Emmons, Larsen & Griffin1985, s. 72; Diener & Pavot 
1993, s. 164, 172).     

 
Respondenten får ta ställning till nedanstående påståenden28.  

__1. In most ways my life is close to my ideal. 

__2. The conditions of my life are excellent. 

__3. I am satisfied with my life. 

                                                           
26 Dvs. Δβ1 (3, 2) ⊐β1 Δβ1(5, 4). ⊐ betecknar större än mellan differenser, och ⊐β1 betecknar 
större än med avseende på differenser för β1. 
27 Jmf. tillåtlig transformation (Coombs, Dawes & Tversky 1970, s. 16; Stevens 1946, s. 678). 
28 Hämtat från Diener, Emmons, Larsen och Griffin (1985, s. 72) samt Diener och Pavot (1993, 
s. 172).  
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__4. So far I have gotten the important things I want in life. 

__5. If I could live my life over, I would change almost nothing. 

 
De svarsalternativ som respondenten får utgå från tillsammans med motsvarande 
värden är enligt nedanstående. Den siffra som motsvarar graden av instämmande sätts 
på raden framför påståendet29. 

1 = strongly disagree 

2 = disagree 

3 = slightly disagree 

4 = neither agree nor disagree 

5 = slightly agree 

6 = agree 

7 =strongly agree  

 
Vad kan då sägas om mätbarheten hos β2? β2 avser alltså att livstillfredställelsen mäts 
med ett index. Indexet konstrueras genom att talen i de olika svaren summeras, och 
uttryckt i mätningsteoretiska termer så kan man säga att indexet konstrueras genom 
additiv aggregering30 (Personlig kommunikation Jan Odelstad, 2014-06-04 & 2014-
06-06). Uttryckt i den terminologi som introducerades i avsnitt 2.2 så benämner jag nu 
dessa påståenden som delaspekter av β2. I egenskap av delaspekter betecknas nu 
påståendena 1 till 5 enligt följande: Påstående 1 betecknas β2

1, påstående 2 som β2
2, 

osv. till β2
5. 

   För att delaspekterna β2
1 till β2

5 ska kunna additivt aggregeras till ett index (dvs. 
β2) krävs att delaspekterna mäts på intervallskala (Personlig kommunikation Jan 
Odelstad, 2014-06-04 & 2014-06-06). Eftersom det är delaspekterna som s.a.s. först 
kommer i blickfånget då β2 mäts så börjar jag därför analysen med att undersöka om 
delaspekterna kan anses mätas på intervallskala. 
         Frågan som nu aktualiseras är om man kan visa att delaspekterna β2

1 till β2
5 

karaktäriseras av lika differenser eller intervall mellan näraliggande nivåer. Med β2
n 

avser jag att differensjämförelserelationen gäller för var och en av delaspekterna β2
1 

till β2
5. I analysen uppehåller jag mig därför vid β2

n eftersom jag menar att följande 
förhållande gäller för varje enskild delaspekt.  

   För att det ska vara relevant att tala om en differensjämförelserelation för β2
n 

gäller alltså att differensen mellan exempelvis 1 (strongly disagree) och 2 (disagree) 
för β2

n är densamma som differensen mellan exempelvis 3 (slightly disagree) och 4 
(neither agree nor disagree) för β2

n. Mer formellt kan detta uttryckas som: Δβ2
n
 (2, 1) 

≗β2
n Δβ2

n (4, 3). Även nu verkar det, mot bakgrund av nyssnämnda exemplet, intuitivt 
rimligt att anta att den nyssnämnda differensjämförelserelationen gäller varför det kan 
anses föreligga lika differenser för alla delaspekter β2

1 till β2
5.  

 Dock menar jag att det är troligare att β2
1 till β2

5 inte karaktäriseras av 
differensjämförelser mot bakgrund av följande. De tal (dvs. 1-7) som ska indikera eller 

                                                           
29 Hämtat från Diener, Emmons, Larsen och Griffin (1985, s. 72) samt Diener och Pavot (1993, 
s. 172).  
30 Additiv aggregering kan förklaras som att de delaspekter som konstituerar indexet (jmf 
aggregat) bildas genom addition. Notera att Diener, Emmons, Larsen och Griffin (1985) inte 
använder terminologin ”additiv aggregering”. 
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motsvara graden av instämmande med varje påstående (dvs. delaspekten) 
sammanhänger med ”verbala värden” (dvs. strongly disagree t.o.m. strongly agree) för 
vilka det inte finns någon av respondenten oberoende standard för vad som avses med 
varje grad av instämmande, som exempelvis strongly agree eller disagree. Vad innebär 
exempelvis att individen I1 för β2

n får värdet 5 (slightly agree)? Annorlunda uttryckt så 
kan vi säga att det saknas en avgörningsmetod för β2

n och vad som avses med varje 
grad av instämmande (Odelstad 2008, s. 18-19). Frågan kan alltså ges en annan ram 
genom att man frågar sig om det verkligen är rimligt att anta att differensen mellan 
exempelvis strongly disagree och disagree för β2

n är densamma som differensen 
mellan slightly disagree och neither agree nor disagree för β2

n. Alltså att följande 
differensjämförelserelation föreligger: 

 

Δβ2
n (disagree, strongly disagree) ≗β2

n Δβ2
n (neither agree nor disagree, 

slightly disagree)  

 
För att en sådan differensjämförelserelation ska kunna anses föreligga så krävs det, 
enligt mig, att vi klarar av att bedöma våra liv med avseende på varje delaspekt (dvs. 
β2

n) och att vi kan representera detta på ett sådant sätt som innebär att differenserna 
mellan varje näraliggande värde för varje delaspekt är lika stora. Mot bakgrund 
tumregeln som introducerades i analysen av β1 ovan, dvs. den oreflekterade 
checklistan (Fors 2012b, s. 35-36), så finner jag det orimligt att anta att delaspekterna 
karaktäriseras av lika differenser. Vidare så finner jag det orimligt att delaspekterna 
karaktäriseras av differensjämförelser mot bakgrund av att detta borde kräva att 
respondenten tänker i sådana statistiska termer som medger en sådan relation. Dock 
menar Tversky och Kahneman (1974) att vi inte lär oss att tänka i statistiska termer 
pga. att vi inte lagrar våra upplevelser på ett sådant sätt (ibid, s. 1130). Givet detta blir 
därför min slutsats att delaspekterna som konstituerar β2 inte karaktäriseras av 
differensjämförelser varför jag utesluter att delaspekterna mäts på intervallskala.  

Men kanske delaspekterna mäts på ordinalskala? Inledningsvis verkar det ju rimligt 
att anta att mer eller mindre av delaspekterna kan vara för handen. Anta att vi mäter 
med avseende på β2

n för individerna I1 till I4 vid mättillfälle1 och får värdena: β2
n(I1) = 

3, β2
n(I2) = 4, β2

n(I3) = 5, β2
n(I4) = 6. Vi kan nu säga att I4 har mer av β2

n än I3, I3 har 
mer av β2

n än I2, och I2 har mer av β2
n än I1 vilket rangordnas som I4 >β2n I3 >β2n I2 >β2n 

I1. Ser vi till tillåtliga transformationer (Coombs, Dawes & Tversky 1970, s. 16; 
Stevens 1946, s. 678) för β2

n så kan vi pröva att ersätta värdena för I1 till I4 med 
exempelvis β2

n (I1)= 4, β2
n (I2) = 5, β2

n (I3) = 7, β2
n (I4) = 9 och ser då att 

ordningsrelationen inte ändras. Detta finner jag rimligt eftersom mätningarna med 
avseende på β2

n trots detta fortfarande kan uttryckas som I4 >β2n I3 >β2n I2 >β2n I1 (dvs. 
mer av β2

n). Mot bakgrund av detta menar jag att det går att visa att mer eller mindre 
av β2

n kan vara för handen och att vi kan ersätta de värden som representerar β2
n med 

sådana som bevarar ordningsrelationen i termer av att mer eller mindre av β2
n är för 

handen. Jag menar därför att delaspekterna β2
1 till β2

5 mäts på ordinalskala (Coombs, 
Dawes & Tversky 1970, s. 15-16; Stevens 1946, s. 678-679).   
        Vad kan nu sägas om β2? Eftersom delaspekterna enligt mitt resonemang mäts på 
ordinalskala är det i strikt mening inte möjligt att summera värdena för delaspekterna 
till ett index genom additiv aggregering. I sammanhanget kan det även nämnas att 
delaspekterna måste mätas på intervallskala för att indexet ska kunna mätas på 
ordinalskala.31 (Personlig kommunikation Jan Odelstad, 2014-06-04 & 2014-06-06). 

                                                           
31 Det krävs att delaspekterna mäts på intervallskala för att indexet (aggregatet) ska kunna 
mätas på ordinalskala vid additiv aggregering. Men följden av att delaspekterna mäts på 
intervallskala innebär inte per automatik att indexet mäts på ordinalskala, det är också möjligt 
att det mäts på intervallskala (Personlig kommunikation Jan Odelstad, 2014-06-06). 
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Men delaspekterna mäts ju på ordinalskala enligt min analys. Jag menar därför att man 
”tar en genväg” då värdena på delaspekterna32 β2

1 till β2
5 summeras till ett index.33 

”Genvägen” består då i att man antar att delaspekterna mäts på intervallskala och 
summerar deras värden till ett index genom additiv aggregering. Därmed går man 
utöver vad man kan sägas veta om aspekternas grad av mätbarhet. Min s.k. genväg 
kan även kontrasteras i förhållande till Stevens (1946)  som nämner ett s.k. 
”pragmatiskt godkännande” (ibid, s. 679, min översättning) som förekommer vid 
mätning av aspekter som mäts på ordinalskala. Detta pragmatiska godkännande består 
av att man rättfärdigar användandet av vissa statistiska mått på aspekter som mäts på 
ordinalskala trots att de aktuella statistiska måtten kräver att aspekterna som mäts 
åtminstone mäts på intervallskala. Grunden för denna pragmatiska sanktion är att det 
många gånger leder till ”fruitful results” (Stevens 1946, s. 679). 

Men låt oss för resonemangets skull säga att individerna I1 till I4, med avseende på 
β2, vid mättillfälle1 får värdena: β2(I1) = 21, β2(I2) = 22, β2(I3) = 23, β2(I4) = 24. Ser vi 
enbart till mätvärdena med avseende på β2 så kan man anta att β2 faktiskt 
karaktäriseras av likhet i differenser mellan näraliggande värden – dvs. Δβ2 (22,21) ≗β2 
Δβ2 (24, 23). Men eftersom de delaspekter som konstituerar β2 mäts på ordinalskala 
enligt mitt nyssnämnda resonemang så kan ju inte β2 karaktäriseras av 
differensjämförelser. Det innebär att β2 inte mäts på intervallskala.  

Det jag menar att vi möjligen kan visa för β2 är att β2 kan föreligga i större eller 
mindre grad. Nyssnämnda mätningar för I1 till I4 med avseende på β2 kan då 
fortfarande rangordnas enligt: I4 >β2n I3 >β2n I2 >β2n I1, dvs. mer av β2 och analogt med 
mindre än. Vidare så kan vi ersätta mätvärdena med avseende på β2 för I1 till I4, 
exempelvis med exempelvis β2(I1) = 6, β2(I2) = 17, β2(I3) = 21, β2(I4) = 35 utan att 
ordningsförhållandena ändras. Trots denna transformering av värdena så kan vi 
rangordna resultaten med avseende på β2 på samma sätt som ovan, dvs. I4 >β2n I3 >β2n I2 
>β2n I1, dvs. mer av β2 och analogt med mindre än. Mitt resonemang indikerar därmed 
att β2 mäts på ordinalskala, men resonemanget kräver att man använder den 
ovannämnda genvägen i form av att man antar att delaspekterna som konstituerar β2 
mäts på intervallskala.    

3.3.3 Mätbarhetsanalys av affektivt välbefinnande1 – α1 
 

Gällande mätmetoderna för affektivt välbefinnande1 (α1) så avser jag alltså holistiska 
sådana med vilket menas att respondenten gör en helhetsbedömning av hur denne 
känner sig. Dessa mätmetoder är dock de som förekommer i minst utsträckning när det 
gäller mätning av det affektiva välbefinnandet (Fors 2012a, s. 40-41; Fors 2012b, s. 
50-51) och jag har enbart funnit ett exempel på en sådan mätmetod i litteraturen hittills 
varför jag utgår från den.   

   Metoden jag utgår från i analysen är den övergripande fråga som användes av 
Killingsworth och Gilbert (2010). Författarna mätte det affektiva välbefinnandet (dvs. 
α1) genom att respondenterna via sina mobiltelefoner (smartphones) vid slumpmässigt 
valda tidpunkter fick besvara frågan ”how are you feeling right now?” (Killingsworth 
& Gilbert 2010, s. 932). Svaret plottades på en kontinuerlig skala som gick från noll 
till hundra där noll avsåg att respondenten kände sig väldigt dålig och hundra att denne 
kände sig väldigt bra (ibid, s. 932).  

Vilken grad av mätbarhet kan nu α1 sägas ha? Till skillnad från 
livstillfredsställelsen så menar Fors (2012b) att det affektiva välbefinnandet tenderar 
att mätas på ordinalskala (ibid, s. 46-47). Detta får därför tjäna som ingång för 
analysen av α1 som jag därför inleder med att undersöka om α1 kan anses mätas på 
ordinalskala.  

                                                           
32 Dvs. påståendena 1 till 5. 
33 Dvs. β2.  
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   Låt säga att vi, på liknande sätt som Killingsworth och Gilbert (2010), följer (de nu 
kanske ganska välbekanta) individerna I1 till I4 under en given tid då de får skatta sitt 
välbefinnande i termer av α1. Vid mättillfälle1 uppmäts, med avseende på α1, följande 
värden: α1(I1) = 20, α1(I2) = 25, α1(I3) = 75, α1(I4) = 80. Inledningsvis menar jag att det 
verkar rimligt att mer eller mindre av α1 kan vara för handen eftersom de nyssnämnda 
mätresultaten med avseende på α1 kan rangordnas som: I4 >α1 I3 >α1 I2 >α1 I1, dvs. mer 
av α1, och på samma sätt för mindre av α1. Detta är ju det grundläggande kravet för att 
som ställs för att en företeelse ska anses mätas på ordinalskala (Coombs, Dawes & 
Tversky 1970, s. 15; Stevens 1946, s. 678). Fortsätter vi med tillåtliga 
transformationer så finner vi att ordningsrelationen för mätvärdena med avseende på 
α1 förblir oförändrade om vi exempelvis ersätter de nu aktuella värdena så att vi 
istället får: α1(I1) = 24, α1(I2) = 27, α1(I3) = 79, α1(I4) = 82. Detta kan fortfarande 
rangordnas på samma sätt som förut: I4 >α1 I3 >α1 I2 >α1 I1 , dvs. mer av α1, och analogt 
för mindre av α1. Detta indikerar, enligt min mening, att α1 åtminstone mäts på 
ordinalskala eftersom resultaten med avseende på α1 kan rangordnas och den skala 
som erhålls då α1 mäts förblir oförändrad då den transformeras på ett sådant sätt som 
bevarar ordningsrelationen (Coombs, Dawes & Tversky 1970, s. 15; Stevens 1946, s. 
678). 

Men det kan ju faktiskt vara så att α1 har en högre grad av mätbarhet – dvs. mäts på 
intervallskala –  varför detta undersöks i det följande. Frågan som då ska besvaras är 
om α1 karaktäriseras av differensjämförelser. Ser vi enbart till själva värdena som kan 
förekomma då mätning med avseende på α1 företas så verkar det ju rimligt att anta att 
det faktiskt föreligger en sådan differensjämförelserelation som nämns i förra stycket. 
För att återkoppla till exemplet ovan så verkar det ju intuitivt rimligt att anta att 
differensen mellan 20 och 25 för α1 är samma som differensen mellan 75 och 80 för 
α1, dvs. Δα1 (25, 20) ≗ α1 Δα1 (80, 75). Om verkligen fallet är så innebär det att α1 
möjligen mäts på intervallskala. Dock finner jag detta orimligt mot bakgrund av det 
nedanstående. 

Förutsatt att man kan applicera Prospect Theory på β1, som görs ovan, så bör detta 
enligt min mening även vara möjligt för α1 och vidare så menar jag att Prospect 
Theory bör implicera samma förhållande som jag gör gällande för β1 ovan. Detta 
innebär alltså att differensen mellan exempelvis 20 och 25 med avseende på α1 inte 
kan vara densamma som differensen mellan 75 och 80 med avseende på α1 eftersom 
differenserna, eller intervallen, utgår från olika referenspunkter. Detta menar jag 
eftersom värdet 20 med avseende på α1 avser en ”sämre” referenspunkt än värdet 75 
med avseende på α1 som då avser en ”bättre” sådan. Differensen mellan 20 och 25 för 
α1 bör därför vara större än differensen mellan 75 och 80 för α1 enligt min tolkning34 
av Prospect Theory (Kahneman 2011, s. 281-284). Enligt mig så indikerar detta att 
man svårligen kan anse att α1 karaktäriseras av differensjämförelser varför jag 
utesluter att α1 mäts på intervallskala (Coombs, Dawes & Tversky 1970, s. 15; Stevens 
1946, s. 678). Min slutsats blir därför att α1 mätas på ordinalskala.    

3.3.4 Mätbarhetsanalys av affektivt välbefinnande2 – α2 
 
Nedan avhandlas affektivt välbefinnande2 (α2) med vilket jag avser att det affektiva 
välbefinnandet mäts med analytiska metoder och till dessa räknar jag de s.k. 
affektbalansmåtten. För att avgränsa analysen fokuserar jag på den variant som 
förespråkas av OECD (2013b) som utgår från de frågor som används i European 
Social Survey och Gallup World Poll (ibid, s. 257-258)35.    

                                                           
34 Dvs. Δα1 (25,20) ⊐α1 Δα1 (80, 75).  
35 OECD använder inte benämningen affektbalansmått men eftersom OECD:s metod just 
fungerar som ett sådant benämner jag därför deras metod som ett affektbalansmått. 
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    OECD:s metod innebär att respondenten får svara på totalt tio frågor varav sex 
frågor ska ringa in aspekter av relevans för negativ affekt och fyra frågor som ska 
fånga aspekter av positiv affekt. Därefter kan ett affektbalansen beräknas genom att 
genomsnittspoängen för de negativa affekterna subtraheras från genomsnittspoängen 
för de positiva affekterna. Utöver affektbalansen så kan enskilda index för negativ 
respektive positiv affekt beräknas genom att beräkna genomsnittspoängen för svaren 
på de frågor som ska ringa in positiv respektive negativ affekt36 (2013b, s. 257-258). 
Nedan återges frågan enligt dess lydelse i OECD (2013b, s. 258). 

The following questions ask about how you felt yesterday on a scale from 0 to 10. 
Zero means you did not experience the emotion ”at all” yesterday while 10 means 
you experienced the emotion ”all of the time” yesterday. I will now read out a list of 
ways you might have felt yesterday. 

C1. How about enjoyment? [0-10] 

C2. How about calm? [0-10] 

C3. How about worried? [0-10] 

C4. How about sadness? [0-10]   

C5. How about happy? [0-10] 

C6. How about depressed? [0-10] 

C7. How about anger? [0-10] 

C8. How about stress? [0-10] 

C9. How about tired? [0-10] 

C10. Did smile or laugh a lot yesterday? [0-10] 

Vilken grad av mätbarhet kan nu α2 sägas ha? Jag menar att α2 har stora likheter med 
ovannämnda β2 eftersom även α2 kan sägas konstitueras av mindre delar, i detta fall 
frågorna C.1 till C.10 som tar sikte på hur frekvent förekommande de specificerade 
affekterna är. Mot bakgrund av detta benämner jag fortsättningsvis frågorna C.1 till 
C.10 som delaspekter av α2 och betecknar då frågorna i termer av delaspekter som α2

1 
för C.1, α2

2 för C.2 osv. till α2
10. På liknande sätt som för β2 gäller nu för α2 att de 

delaspekter som konstituerar α2 måste mätas på intervallskala för att indexen för 
positiv och negativ affekt och affektbalansen ska kunna konstrueras genom additiv 
aggregering (Personlig Kommunikation Jan Odelstad, 2014-06-04 & 2014-06-06). Jag 
menar att det är relevant att tala om additiv aggregering även för α2 eftersom addition 
av de enskilda delaspekterna används vid beräkningen av såväl affektbalansen som 
indexen för positiv och negativ affekt (OECD 2013b, s. 258). Precis som för analysen 
av β2 så blir därför min utgångspunkt för undersökningen av α2 att undersöka om 
delaspekterna α2

1 till α2
10 mäts på intervallskala. 

     Det som då först aktualiseras är att undersöka om delaspekterna karaktäriseras 
av sådan likhet i differenser eller intervall för näraliggande värden som krävs för att de 
ska kunna mätas på intervallskala. På samma sätt som för ovannämnda β2 avser jag 
med α2

n att differensjämförelserelationen gäller för varje enskild delaspekt av α2. För 
att söka belysa frågan ser jag återigen till de hypotetiska individerna I1 till I4 som vid 
mättillfälle1, med avseende på α2

n får följande värden: α2
n(I1) = 3, α2

n(I2) = 4, α2
n (I3) = 

7, α2
n(I4) = 8. Härnäst måste alltså vi undersöka om det verkligen kan anses föreligga 

                                                           
36 Affektbalansen kan variera mellan -10 till 10 och de enskilda indexen för positiv respektive 
negativ affekt kan variera mellan 0 till 10 (OECD 2013b, s. 258). 
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likhet i differenser för α2
n eftersom det är det grundläggande kravet för att α2

n ska 
kunna mätas på intervallskala (Coombs, Dawes & Tversky 1970, s. 15-16; Stevens 
1946, s. 678-679).  

   Om man enbart ser till de tal som representerar den upplevda frekvensen av den 
aktuella affekten (dvs. delaspekten) så verkar det, precis som för de övriga aspekter 
som behandlas ovan, rimligt att först anta att det föreligger likhet i differenser för α2

n. 
För att återknyta till exemplet ovan så verkar det ju rimligt att anta att differensen från 
3 till 4 för α2

n är densamma som differensen från 7 till 8 för α2
n, dvs. Δα2

n
 (3, 4) ≗ α2

n 
Δ α2

n (7, 8). Men jag menar att detta är ett orealistiskt antagande mot bakgrund av att 
det, på samma sätt som för β2, inte finns någon objektiv standard för hur frekvent 
förekomsten av en affekt (dvs. det som nu betecknas som delaspekter) ska vara för att 
exempelvis betecknas med 1, 5 eller 9. Jag menar att det innebär att det står In fritt att 
skatta vilken frekvens som respektive tal ska representera och att det är orimligt att tro 
att In har någon genomtänkt bedömning av detta varför de olika talen får antas 
representera olika frekvenser för olika individer. För I1 kan exempelvis 5 med 
avseende på α2

n innebära att denne just upplevde den efterfrågade affekten 5 gånger 
under gårdagen, men för I2 innebär 5 med avseende på α2

n inget mer än att ”det var väl 
ganska ofta men inte hela tiden”. Även för α2

n och frekvensskattningarna saknas det 
alltså en avgörningsmetod (Odelstad 2008, s. 18-19) enligt min mening.  

Mot bakgrund av detta menar jag därför att det är orimligt att det föreligger likhet i 
differenser för delaspekterna α2

1 till α2
10 varför jag menar att man kan utesluta att de 

mäts på intervallskala. Däremot så menar jag att α2
1 till α2

10 kan anses mätas på 
ordinalskala enligt följande. 

Inledningsvis så är det möjligt att visa att mer eller mindre av α2
n kan vara för 

handen. För att återknyta till exemplet ovan med mätning med avseende på α2
n för I1 

till I4 – kan resultaten rangordnas enligt: I4 >α2n I3 >α2n I2 >α2n I1, dvs. mer av α2
n och 

analogt för mindre av α2
n. Vidare så kan vi även transformera värdena för α2

n enligt 
exempelvis: α2

n (I1)= 12, α2
n (I2) = 13, α2

n (I3) = 43, α2
n (I4) = 50 och ändå behålla 

ordningsrelationen för skalan för α2
n. Detta eftersom vi fortfarande kan rangordna 

värdena för α2
n enligt: I4 >α2n I3 >α2n I2 >α2n I1, dvs. mer av α2

n och analogt för mindre av 
α2

n. Mot bakgrund av detta menar jag att α2
n mäts på ordinalskala.   

Vad kan nu sägas om α2? Då α2 beräknas används bl.a. medelvärden (OECD 
2013b, s. 258). Men för att medelvärden, i strikt mening, ska kunna beräknas så måste 
α2 åtminstone mätas på intervallskala (Stevens 1946, s. 678-679). Men eftersom 
delaspekterna (α2

1 t.o.m. α2
10) mäts på ordinalskala enligt min analys kan ju inte α2 

mätas på intervallskala. Detta eftersom det krävs att delaspekterna mäts på 
intervallskala för att indexet (aggregatet) ska kunna mätas på ordinalskala vid additiv 
aggregering (Personlig kommunikation Jan Odelstad, 2014-06-06). Jag menar därför 
att man, i likhet med mitt resonemang för β2, även för α2 använder en sådan genväg 
som innebär att man antar att de delaspekter som konstituerar α2 mäts på 
intervallskala.  

Min slutsats blir därför att även α2 möjligen mäts på ordinalskala, men det 
förutsätter att man använder den s.k. ”genvägen” som innebär att man antar att de 
delaspekter som konstituerar α2 mäts på intervallskala. Betänk följande exempel: vid 
mättillfälle1 får I1 till I4 följande värden med avseende på α2: α2(I1) = 5, α2(I2) = 6, 
α2(I3) = 8, α2(I4) = 9. Vi kan då rangordna α2 i termer av mer eller mindre enligt: I4 >α2 
I3 >α2 I2 >α2 I1, dvs. mer av α2 och analogt för mindre av α2. Och även här kan vi 
transformera värdena för α2 enligt följande utan att skalans ordningsrelation förändras: 
(I1) = 15, α2(I2) = 30, α2(I3) = 50, α2(I4) = 51. Detta kan ju fortfarande uttryckas som: I4 
>α2 I3 >α2 I2 >α2 I1, dvs. mer av α2 och analogt för mindre av α2. Mot bakgrund av detta 
blir därför blir min slutsats att α2 mäts på ordinalskala.  Men  precis som för β2 
förutsätter detta att man även  för α2 använder den s.k. ”genvägen” som innebär att 
man att man antar att de delaspekter som konstituerar α2 mäts på intervallskala.  
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3.4 Summering av den mätningsteoretiska analysen 
Den mätningsteoretiska analysen ger vid handen att man inte kan tala om mätning 
med avseende på lycka i betydelsen att aggregatet lycka bestående av 
livstillfredsställelsen och affektivt välbefinnande kan mätas samtidigt. Däremot är det 
både möjligt och meningsfullt att tala om mätning med avseende på samtliga aspekter 
– dvs. Livstillfredsställelse1 (β1), Livstillfredsställelse2 (β2), Affektivt välbefinnande1 
(α1), och Affektivt välbefinnande2 (α2). Karaktären på mätningarna varierar dock 
utifrån det perspektiv som anläggs på mätningen. Då ett respondentperspektiv anläggs 
på mätningarna av aspekterna β1 t.o.m. α2 karaktäriseras mätningarna som mätning2, 
dvs. att normativa ställningstaganden representeras numeriskt. Då mätningarna med 
avseende på aspekterna β1 t.o.m. α2 istället ses från ett observatörsperspektiv blir 
slutsatsen att mätningarna är av karaktären mätning1 då mätningarna anses vara knutna 
till en avgörningsmetod. Analysen av aspekternas grad av mätbarhet indikerar att alla 
aspekterna, dvs. aspekterna β1, β2, α1 och α2, kan anses mätas på ordinalskala. För alla 
aspekterna gäller att man kan utesluta att de mäts på intervallskala eftersom ingen av 
aspekterna karaktäriseras av differensjämförelser.  För aspekterna β1 och α1 kan man 
påstå att de mäts på ordinalskala eftersom det är möjligt att visa att aspekterna kan 
vara för handen i större eller mindre grad, och att det är möjligt att transformera 
värdena på aspekternas skalor på ett sådant sätt att ordningsrelationerna bevaras. 
Gällande β2 och α2 så förutsätts dock att man använder, vad jag kallar för, en ”genväg” 
för att dessa aspekter ska anses mätas på ordinalskala. Denna genväg består i att man 
antar att de delaspekter som konstituerar β2 och α2 mäts på intervallskala. Detta trots 
att analysen indikerar att även delaspekterna som konstituerar β2 och α2 mäts på 
ordinalskala.  

4 Slutsatser 
I detta avsnitt sammanfattar jag undersökningens huvudsakliga fynd i förhållande till 
dess problemformulering, syfte och frågeställningar. 

4.1 Sammanfattning av slutsatser 
Denna undersökning härrör från den problembild som jag menar är för handen 
gällande det hybridteoretiska lyckobegreppet och bör belysas om begreppet ska 
användas som ett verktyg för politiskt beslutsfattande. Problembilden kan 
sammanfattas som att det förekommer såväl en begreppsinflation som 
begreppsförvirring gällande det individuella hybridteoretiska lyckobegreppet samtidigt 
som begreppets olika delar (aspekter) får olika mycket fokus i förening med att de 
tenderar att mätas på olika skalor. Utifrån den nu sammanfattade problembilden är 
uppsatsens syfte att undersöka det individuella hybridteoretiska lyckobegreppet utifrån 
perspektiven begreppsteori och mätningsteori. 

   De frågeställningar som undersöks i uppsatsen är:  

(1) Hur kan det hybridteoretiska lyckobegreppets karaktär beskrivas? 

(2) Vilken grad av mätbarhet har det hybridteoretiska lyckobegreppet? 

4.1.1 Hur kan det hybridteoretiska lyckobegreppets karaktär beskrivas? 
 
Min slutsats gällande karaktären hos det individuella hybridteoretiska lyckobegreppet 
är att det kan ses som ett aggregat av dess två beståndsdelar – livstillfredsställelse och 
affektivt välbefinnande. Livstillfredsställelsen och det affektiva välbefinnandet 
betraktas i sin tur som aspekter av komparativ art.  I sammanhanget bör även betonas 
att jag utgår från två antaganden som gör gällande att det är möjligt och meningsfullt 
med såväl intrapersonella som interpersonella jämförelser av nivåer av 
livstillfredsställelse som affektivt välbefinnande.  
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   Vidare så ger användandet av det operationalistiska perspektivet vid handen att det 
finns fyra olika varianter av det hybridteoretiska lyckobegreppet vilket följer av att 
såväl livstillfredsställelsen som det affektiva välbefinnandet kan mätas med analytiska 
eller holistiska metoder. Den vanligaste skepnaden som det hybridteoretiska 
lyckobegreppet förekommer i är Lycka2 som innebär att livstillfredsställelsen mäts 
med holistiska metoder och att det affektiva välbefinnandet mäts med analytiska 
metoder. Att den vanligaste innebörden är Lycka2 baseras på att man tenderar att mäta 
livstillfredsställelsen men holistiska metoder (dvs. β1) och det affektiva välbefinnandet 
med analytiska metoder (dvs. α2). 

   Gällande det hybridteoretiska lyckobegreppet och dess aspekters begreppsliga 
hemvist så analyseras detta utifrån tre perspektiv vilka ger olika resultat. Sett från det 
s.k. teoretiska perspektivet som appliceras på det hybridteoretiska lyckobegreppet som 
ett aggregat blir slutsatsen att begreppet används på ett preskriptivt sätt eftersom det 
kan sägas härröra från en preskriptiv teori. Då aspekterna Livstillfredsställelse1 (β1) till 
Affektivt välbefinnande2 (α2) betraktas var för sig från ett observatörsperspektiv blir 
slutsatsen att samtliga aspekter kan ses som deskriptiva. Då ett respondentperspektiv 
anläggs på samtliga aspekter blir slutsatsen att det istället rör sig om normativa 
aspekter i samtliga fall.  

4.1.2 Vilken grad av mätbarhet har det hybridteoretiska 
lyckobegreppet? 

 
Min slutsats gällande mätbarheten hos det individuella hybridteoretiska 

lyckobegreppet blir att man inte kan mäta lycka enligt begreppets hybridteoretiska 
innebörd – dvs. med avseende på aggregatet lycka bestående av aspekterna 
livstillfredsställelsen och affektivt välbefinnande. Men jag finner det ändå relevant att 
tala om mätning i sammahanget, men det som istället är aktuellt är aspektvis mätning 
och mätningen kan ske med avseende på såväl livstillfredsställelsen som det affektiva 
välbefinnandet. När man mäter med avseende på livstillfredsställelsen så sker 
mätningen antingen med avseende på Livstillfredsställelse1 (β1) eller 
Livstillfredsställelse2 (β2) och när man mäter med avseende på det affektiva 
välbefinnandet så mäter man i realiteten antingen med avseende på Affektivt 
välbefinnande1 (α1), eller Affektivt välbefinnande2 (α2). 

   Vilken karaktär mätningen av aspekterna kan anses ha varierar utifrån vilket 
perspektiv som anläggs. Då mätningarna betraktas från ett respondentperspektiv ses 
mätningen i termer av att normativa ställningstaganden representeras numeriskt för 
alla fyra aspekter, dvs. mätning2. Då mätningarna ses från det s.k. 
observatörsperspektivet menar jag istället att mätningarna kan ses som knutna till en 
avgörningsmetod varför mätningarna i detta fall anses vara av karaktären mätning1. 

   Slutligen, angående vilken grad av mätbarhet aspekterna β1 till α2 kan anses ha, 
så analyseras detta med utgångspunkt i Stevens (1946) fyra skaltyper: nominal-, 
ordinal-, intervall- och kvotskala. Mätbarhetsanalysen indikerar att alla aspekterna, 
dvs. aspekterna β1, β2, α1 och α2, mäts på ordinalskala. Eftersom ingen av aspekterna 
karaktäriseras av differensjämförelser så kan man utesluta att aspekterna mäts på 
intervallskala. Att aspekterna β1 och α1 mäts på ordinalskala kan man påstå eftersom 
det går att visa att aspekterna kan vara för handen i större eller mindre grad, och att det 
är möjligt att transformera värdena på aspekternas skalor på ett sådant sätt att 
ordningsrelationerna bevaras. Avseende aspekterna β2 och α2 så krävs det att man 
använder, det jag kallar för, en ”genväg” för att β2 och α2 ska anses mätas på 
ordinalskala. Den s.k. genvägen innebär att man antar att de delaspekter som 
konstituerar β2 och α2 mäts på intervallskala. Detta trots att analysen indikerar att även 
delaspekterna som konstituerar β2 och α2 mäts på ordinalskala.   
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5 Avslutning 
I detta avsnitt diskuterar och problematiserar jag min undersökning och ventilerar 
några tankar om det hybridteoretiska lyckobegreppet som ett verktyg för 
beslutsfattande. 

5.1 Diskussion 
Vad kan man nu säga om det individuella hybridteoretiska lyckobegreppet utifrån min 
text? Gällande begreppets karaktär så framgår att det istället för ett hybridteoretiskt 
lyckobegrepp är relevant att tala om fler olika hybridteoretiska lyckobegrepp. Jag 
identifierar fyra olika typer av lyckobegrepp eftersom både livstillfredsställelsen och 
det affektiva välbefinnandet enligt min tolkning av operationalismen kan mätas på två 
huvudsakliga sätt. Mot bakgrund av detta kanske det istället är rimligare att tala om 
det hybridteoretiska lyckobegreppet som ett samlingsbegrepp eller paraplybegrepp 
istället för ett enskilt och samlat begrepp.  

   Men kanske min kategorisering av mätmetoderna som analytiska eller holistiska 
kan kritiseras för att vara alltför förenklande och grov eftersom de olika metoder som 
används för att mäta med avseende på livstillfredsställelsen eller det affektiva 
välbefinnandet i regel aldrig är fullständigt lika. Det kanske innebär att min 
uppdelning av metoderna som antingen analytiska eller holistiska faller helt platt. Och 
om den uppdelningen faller så faller ju mycket annat av det jag kommer fram till ovan. 
Låt oss därför pröva att se problemet från det andra hållet i bemärkelsen att man 
fortsätter att se begreppens/aspekternas mening som givna av deras mätmetoder men 
bortser från indelningen av metoderna som antingen analytiska eller holistiska. Om 
man utgår från detta skulle vi då få olika begrepp och aspekter för varje mätmetod 
eftersom begreppets mening ges av metoden. För livstillfredsställelsen skulle vi då få 
aspekterna β1, β2,… βn och på motsvarande sätt för det affektiva välbefinnandet α1, 
α2,… αn. I slutändan får vi då samma ”explosion” av olika lyckobegrepp: Σ1, Σ2,… Σn 
osv. Utifrån detta menar jag att man på åtminstone praktiska grunder kan se min 
analytiska/holistiska uppdelning som rimlig.     

   Vidare så hävdar jag att inte är möjligt att mäta med avseende på aggregatet 
lycka – dvs. Σ – utan att mätningen görs med avseende på aspekterna 
livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande. Det är därmed aspekternas grad av 
mätbarhet som ska analyseras och jag kommer fram till att alla aspekterna har, vad jag 
vill se som en låg grad av mätbarhet då min analys indikerar att de mäts på 
ordinalskala. Mig veterligen finns det inte något ”facit” avseende vilken skaltyp 
aspekterna faktiskt mäts på, men kanske är jag är för hård i mitt resonemang då jag 
hävdar att alla aspekterna mäts på ordinalskala. För aspekter som mäts ordinalskala 
kan ju i strikt mening inte ens medelvärdet och standardavvikelsen beräknas eftersom 
detta förutsätter mer än att man kan visa att aspekten som mäts kan föreligga i höge 
eller mindre grad (Stevens 1946, s. 679). Men om jag ser till litteraturen på 
lyckoforskningsområdet så är beräkningar baserade på medelvärden och 
standardavvikelser flitigt förekommande37 och OECD rekommenderar t.o.m. att data 
för livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande analyseras utifrån just medelvärdet 
och standardavvikelsen (2013b, s. 254, 257-258, min kursivering). Detta kan ses som 
ett argument för att jag faktiskt är för restriktiv i min analys gällande graden av 
mätbarhet hos aspekterna och därmed är fel ute.  
        Men å andra sidan kanske det är så att man använder det s.k. pragmatiska 
godkännandet38 inom lyckomätningen med hänvisning till att det – uttryckt i Stevens 

                                                           
37 Se bl.a. Helliwell, Layard och Sachs (2012 & 2013).   
38 Dvs. att man användander vissa statistiska mått på aspekter som mäts på ordinalskala trots att 
de aktuella statistiska måtten kräver att aspekterna som mäts åtminstone mäts på intervallskala. 
Detta förfarande motiveras med att det ger ”frutiful results” (Stevens 1946, s. 679). 
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ord – ger  ”fruitful results” (Stevens 1946, s. 679).  Att ett sådant godkännande 
används verkar vara en rimlig förklaring menar jag eftersom det, mig veterligen, 
saknas en avgörningsmetod (Odelstad 2008, s. 18-19) som kan påvisa om β1 till α2 
karaktäriseras av lika stora intervall eller differenser på samma sätt som för 
exempelvis temperatur mätt i Celsius eller Fahrenheit som mäts på intervallskala.  
Som nämns i redogörelsen för  intervallskalan ovan så erhålls lika stora differenser 
eller intervall för temperatur, mätt i Celsius respektive Fahrenheit, genom att39: 

Equal intervals of temperature are scaled of by noting equal volumes of expansion  

Men någon dylik metod finns inte för β1 till α2, och det ser jag som ett tungt vägande 
skäl för att man på rimliga grunder kan utesluta att β1 till α2 mäts på intervallskala. 

Frågan om aspekternas mätbarhet kanske kan ses som ett problem som är mer av 
abstrakt karaktär utan någon större praktisk relevans. Men mot denna invändning vill 
jag framföra att problemet i förlängningen faktiskt kan anses vara av högst praktisk 
och konkret relevans eftersom det nu höjs röster för att lycka ska få en alltmer central 
roll vid politiskt beslutsfattande. Om det är oklart vilken grad av mätbarhet de olika 
aspekterna har så medför det en viss osäkerhet avseende vad som faktiskt låter sig 
sägas utifrån mätningarna som företas vilket jag menar kan ses som en s.k. 
kunskapsrisk (Boholm & Hansson 2005, s. 10) hos det hybridteoretiska 
lyckobegreppet.  

   Återvänder jag till texten ovan så använder jag olika perspektiv för att dels 
undersöka den begreppsliga hemvisten för det hybridteoretiska lyckobegreppet och 
aspekterna β1 till α2 och dels för att undersöka vilken typ av mätning som genomförs 
då aspekterna mäts. Somliga kanske kritiserar ”perspektivtänket” eftersom detta kan 
anses implicera, och öppna för, en relativistisk syn på problemområdet. Jag har full 
förståelse för en sådan kritik och mitt svar är att ”perspektivtanken” inte ska förstås 
som att jag förespråkar ett relativistiskt synsätt på problemområdet40. Min tanke med 
”perspektivtänket” är snarare att försöka sätta in problemområdet i mer konkreta 
sammanhang samtidigt som man behåller den struktur som ges genom de begrepps- 
och mätningsteoretiska abstraktionerna.  

   Fortsätter diskussionen i anslutning till perspektivtänket så finns säkerligen de 
som menar att aspekterna β1 till α2 inte bör användas som verktyg för beslutsfattande 
eftersom dessa aspekter – utifrån det s.k. respondentperspektivet – kan ses som 
normativa aspekter som inte mäts i egentlig mening utan representeras numeriskt. Det 
är en intressant invändning som tål att diskuteras men jag tror inte att det innebär att 
mätning av lyckans aspekter är helt ointressant. Om mätningar av normativa 
företeelser verkligen är ointressanta så bör ju det innebära att exempelvis även 
opinionsundersökningar är ointressanta. Detta eftersom opinionsundersökningar kan 
ses som mätning – i betydelsen numerisk representation – av hur olika människor 
tycker att samhället bör ordnas, dvs. deras normativa ställningstaganden. Liknelsen är 
inte perfekt men den bör åtminstone, i viss mån, kunna visa att även företeelser av 
normativ karaktär kan vara värda att mäta. Men att individuella ställningstaganden har 
ett så stort spelutrymme när det gäller lycka, eller snarare begreppets aspekter, kanske 
inte framstår som så märkligt när man betänker att begreppet faktiskt inordnas under 
det subjektiva perspektivet på välfärd (Fors 2012a, s. 22-25). Och trots de ovanstående 
invändningarna så kanske det även kan tilläggas att lycka enligt den innebörd 
begreppet ges i denna text, enligt min mening och antagligen även många andras, kan 
anses ha ett egenvärde eftersom lycka kan ses som vad Helliwell och Wang (2012) 
benämner som ett demokratiskt mått eftersom det tar hänsyn till sådant som den 
enskilda individen anser vara viktigt (ibid, s. 21, min kursivering). Men för att 

                                                           
39 Citat från Stevens (1946, s. 679). Texten i citatet är avkortad. 
40 För övrigt så förespråkar jag inte någon form relativism på något annat område heller för den 
delen. 
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lyckobegreppet ska kunna användas för beslutsfattande på ett så problemfritt sätt som 
möjligt så bör man ju rimligtvis kunna kräva att vi verkligen klarar av att bedöma hur 
lyckliga vi faktiskt är och vad som gör oss lyckliga. Men om vi ser till psykologisk 
forskning på området så verkar fallet inte vara så.  

Betraktar vi den psykologiska forskningen så verkar den mänskliga hjärnan vara 
det största hindret som står i vägen för att kunna använda lyckobegreppet för 
beslutsfattande på ett åtminstone mindre problematiskt sätt än idag.  

   Ett sådant psykologiskt fenomen som jag menar kan ses som en omständighet 
som försvårar användandet av lyckobegreppet för beslutsfattande, och som nämns kort 
i analysen av β1, är hjärnans tendens att använda s.k. heuristiker41 eller 
gissningsprinciper42. Kärnan i detta fenomen är hjärnans tendens att lösa svåra 
problem eller frågor med att, helt omedvetet, ersätta det svåra problemet eller den 
svåra frågan med ett lättare problem eller en dito fråga (Kahneman 2011, s. 97-98, 
105). Dessa tumregler kan många gånger hjälpa oss att lösa våra problem men de ger i 
regel inga optimala lösningar och leder ofta till systematiska fel – s.k. bias (Tversky & 
Kahneman 1974; Kahneman 2011, s. 25).  

   Av relevans i sammanhanget är bl.a. den humörheurestik43 som innebär att vårt 
svar på frågan hur lyckliga vi är påverkas av om frågan föregicks av en fråga med 
sådant innehåll vi bedömer som emotionellt betydelsefullt (Kahneman 2011, s. 101-
103). Vår bedömning av hur lyckliga vi är påverkas alltså av annat än enbart hur 
lyckliga vi faktiskt anser oss vara i vissa fall. Utöver heuristiker såsom 
humörheurestiken så är vi även benägna till att överdriva betydelsen av enskilda 
faktorer för vår lycka vilket benämns som fokuseringsvillan44. Exempel på sådana 
faktorer vars betydelse överdrivs är bl.a. inkomst, att flytta till en annan stad, eller att 
köpa bil (Kahneman, Krueger, Schkade, Schwarz & Stone, 2006, s. 1908; Kahneman 
2011, s. 402-406).    

Som om det nyssnämnda inte vore nog så kompliceras det hela av att vårt jag eller 
personlighet inte är så solid eller sammanhållen som man kanske vill tro. Enligt 
Kahneman så har vi nämligen två olika jag, å ena sidan ett (1) upplevelsejag som 
besvarar frågan hur man upplever de skeenden som inträffar i nuet och å andra sidan 
ett (2) minnesjag som istället besvarar frågan hur man upplevde de skeenden som 
inträffade förut (Kahneman 2011, s. 14, 381, min översättning och kursivering). Dock 
så blir de två jagen lyckliga av olika saker och minnesjaget som vi fattar våra beslut 
utifrån kan dessutom ha fel.  

   Kahneman illustrerar detta med en studie i vilken deltagarna fick testa två olika 
betingelser. Först fick deltagarna under 60 sekunder hålla ned ena handen i en 
behållare med vatten som höll en temperatur på 14 ºC vilket skulle upplevas som 
smärtsamt kallt. Därefter fick de hålla ner handen i en behållare med vatten i 90 
sekunder. Under de första 60 sekunderna gjordes inget annorlunda jämfört med den 
första gången – vattnet höll fortfarande 14 ºC. De resterande 30 sekunderna höjdes 
dock temperaturen i vattnet ungefär 1 ºC genom att varmare vatten tillfördes genom en 
ventil. Innan studien genomfördes fick deltagarna veta att de skulle få sänka ned 
handen i kallt vatten i tre omgångar. Efter de två första omgångarna tillfrågades 
deltagarna vilken av de två betingelserna de skulle välja den sista gången – 
majoriteten valde den andra betingelsen (90 sekunder) framför den första betingelsen 
(60 sekunder) trots att betingelse två var tidsmässigt längre (Kahneman 2011, s. 381-

                                                           
41 Ursprunligen benämnt som heuristics,se bl.a. Tversky och Kahneman (1974), Kahneman 
(2002) och Kahneman (2011, s. 97 ff).  
42 Klein, Lundberg och Sturmark (2014).  
43 Mood heuristic, se Kahneman (2011, s. 101, min översättning). 
44 Focusing Illusion, se Kahneman, Krueger, Schkade, Schwarz och Stone (2006, s. 1908, min 
översättning) samt Kahneman (2011, s. 402, min översättning). 
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383). Detta visar alltså på konflikten mellan de två jagen eftersom den korta perioden 
var minst obehaglig för det upplevande jaget men minnesjaget som har att fatta beslut 
om vilken av de två betingelserna som ska väljas en tredje gång väljer istället det som 
faktiskt är värst för det upplevande jaget (ibid, s. 382-383).  

  Mot bakgrund av det ovanstående menar jag att det inte är alltför vågat att hävda 
att vi sällan vet hur lyckliga vi faktiskt är eller vad som faktiskt gör oss lyckliga. En 
fråga som därmed aktualiseras är hur dessa psykologiska fenomen påverkar de 
mätningar av lycka som företas idag. Jag har inget svar på denna fråga, men jag menar 
att man åtminstone bör försöka förhålla sig till frågan om lyckobegreppet ska 
användas för beslutsfattande.  

5.2 Avslutande tankar 
I min analys utgår jag från starka antaganden för att göra lyckans aspekter mätbara. 
Men trots detta så kommer jag fram till att lyckans aspekter enbart kan mätas på 
ordinalskala. Detta samtidigt som min analys indikerar att det finns olika typer av 
livstillfredsställelse och affektivt välbefinnande. Därutöver kan man nämna den 
psykologiska forskningen som indikerar att vi ofta inte vet vad som gör oss lyckliga 
eller hur lyckliga vi är. Kanske det inte är alltför vågat att påstå att min undersökning 
berör ett område behäftat med betydande svårigheter. Men frågan är om man kan 
bortse från dessa svårigheter, och de andra som finns på området, om man ska ge 
lycka en mer framträdande roll inom välfärdspolitiken. Antagligen så kan man inte 
bortse från dessa svårigheter. Och även om man skulle lyckas lösa dessa svårigheter så 
finns det fler att lösa.   

I detta sammanhang tänker jag särskilt på att det finns forskning som indikerar att 
livstillfredsställelsen, i högre grad än det affektiva välbefinnandet, bestäms av yttre 
livsomständigheter – som inkomst och civilstatus – och samhällelig kontext – som 
graden av demokrati och individualism. Det affektiva välbefinnandet å andra sidan är 
mer bestämt av individens hälsa och psykologiska konstitution såsom emotionell 
stabilitet (Fors 2012b, s. 157, 166-167; Helliwell & Wang 2013, s. 9-11). Detta ger 
upphov till en fråga som inte jag är ensam om att ha tänkt kring – nämligen om 
livstillfredsställelsen eller det affektiva välbefinnandet ska ges tyngst vikt vid 
beslutsfattande (Fors 2012b, s. 22-23). Om frågan dras till sin spets så innebär detta att 
om livstillfredsställelsen ges mest vikt så aktualiseras i första hand sådana åtgärder 
som påverkar våra yttre levnadsförhållanden. Om det affektiva välbefinnandet istället 
ges större vikt så aktualiseras istället sådana åtgärder som påverkar den enskilde 
individen (jmf Fors 2012b, s. 22-23).  

Vilken av de två aspekterna av lycka som ska viktas tyngst och vilka beslut som i 
ska fattas utifrån aspekternas viktning är ytterligare två ytterst komplicerade 
frågeställningar som är väl värda att undersöka.  
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