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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar lycka. Studien baseras på 

tvärsnittsdata för år 2014 och omfattar 19 Europeiska länder. Data kommer från The European 

Social Survey och den beroende variabeln är individens självuppskattade lycka. Modellen utgår 

från Grossman-modellen där fysisk aktivitet ses som en insatsfaktor i produktionen av hälsa 

och hälsa i sin tur är en del av nyttofunktionen. Modellen estimeras i tre versioner med både 

ordnad probit och minsta kvadrat-metoden. En version estimeras med en interaktionsterm för 

att analysera hur fysisk aktivitet och hälsa samvarierar och påverkar lycka.  

 

Resultaten visar att fysisk aktivitet har en positiv effekt på lycka. Fysisk aktivitet har både en 

direkt och en indirekt effekt på lycka genom efterfrågan på hälsa. Interaktionstermen visar att 

fysisk aktivitet och hälsa samvarierar. Den positiva effekten av fysisk aktivitet är som störst för 

individer med dålig hälsostatus.  
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1. Inledning 

Det har aldrig varit trendigare att vara hälsosam än vad det är idag. Hälsotrenden påverkar hur 

vi ser på kost, vikt, träning et cetera och den förväntas etableras ytterligare i vår kultur (Lerner, 

2017). Vad är det då som driver denna hälsohets? Är det en omättlig efterfråga på att vara stark, 

smal eller att delta i otaliga lopp som gör att fysisk aktivitet och hälsa efterfrågas i allt högre 

grad? Eller är det möjligt att det finns mer basala behov vi försöker tillfredsställa?  

 

Sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa är väl utforskat inom psykologisk och medicinsk 

litteratur där det råder samstämmighet om att fysisk aktivitet bidrar till förbättrad hälsa och kan 

öka individens välmående (Biddle & Ekkekakis, 2005). Fysisk aktivitet har inte bara positiva 

effekter på hälsa, utan brist på fysisk aktivitet har negativa konsekvenser för folkhälsan vilket 

kan medföra stora kostnader i form av sjukvård. Fysisk aktivitet kan således vara en 

kostnadseffektiv intervention för att öka välmående (Dolan, et al., 2008). 

 

De flesta av oss vill vara lyckliga och kanske rent av skulle vilja vara lyckligare. Men det finns 

även andra värden i livet som är viktiga och en del hävdar att lycka endast är en biprodukt av 

livet (Frey, 2008). Att lycka är viktigt oavsett står klart genom att vända på frågan och fråga 

vem som vill vara olycklig. Lycka är beroende av kontext och kultur men Inkeles (1960) 

observerar att lycka översätts relativt enkelt och precist mellan länder vilket indikerar att iden 

är universell. Men vad är det som gör oss lyckliga? 

 

Syftet med detta arbete är att studera hur fysisk aktivitet påverkar självuppskattad lycka. 

Analysen baseras på tvärsnittsdata från The European social survey (ESS) för 19 Europeiska 

länder år 2014. ESS är en undersökning för att kartlägga attityder, övertygelser och beteenden 

i Europa. Här används ett direkt mått på nytta där individen får värdera sin lycka på en skala 

mellan noll och tio. Den empiriska analysen avser sedan estimera associationen mellan lycka, 

fysisk aktivitet och ett antal demografiska kontrollvariabler. För att analysera hur fysisk 

aktivitet påverkar lycka estimeras en modell med utgångspunkt i Grossman-modellen. 

Modellen estimeras i tre versioner; endast kontrollvariabler, kontrollvariabler och fysisk 

aktivitet samt en där även en interaktionsterm mellan fysisk aktivitet och hälsa inkluderas. 

Estimation sker med ordnad probit och minsta kvadrat-metoden (OLS). Med ordnad probit 

behandlas den beroende variabeln lycka som en kategorisk variabel medan den med OLS-

metoden behandlas som en kontinuerlig variabel. 
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Analyser angående hur individen allokerar sin tid mellan olika aktiviteter är centrala inom 

mikroekonomi. Aktiviteter som är resultatet av individens allokeringsbeslut är problematiska 

att analysera utifrån klassiska mikroekonomiska antaganden. Individen antas agera rationellt 

och således är observerade beteenden optimerade eftersom de är resultatet av nyttomaximering. 

Det innebär att individen tar hänsyn till alternativkostnaden av andra aktiviteter och utifrån det 

maximerar sin nytta. Trots att individen avser vara rationell fattar hen beslut under ofullständig 

information vilket gör att beslut kan visa sig vara icke-optimala. Det är därför möjligt att 

individer underskattar den positiva effekten av fysisk aktivitet och följaktligen konsumerar 

mindre än optimalt. 

 

Enligt Grossman-modellen efterfrågar individen hälsofrämjande beteenden som input till 

produktionen av hälsa (Grossman, 1972). Grossman-modellen tillför således stöd för att de 

estimerade koefficienterna kan tolkas kausalt då sambandet bör gå från fysisk aktivitet, genom 

hälsa, till lycka. Den direkta effekten analyseras genom att inkludera fysisk aktivitet i en 

klassisk nyttofunktion. Medan den indirekta effekten av fysisk aktivitet på lycka analyseras 

genom att estimera en version där en interaktionsterm för fysisk aktivitet och hälsa inkluderas. 

En interaktionsterm möjliggör empirisk analys av hur fysisk aktivitet och hälsa samvarierar i 

effekten på lycka.  

 

Trots att sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa är väl utforskat har få tidigare studier 

studerat sambandet mellan fysisk aktivitet och lycka. Resultatet kan få policyimplikationer då 

det finns ett värde i att vara lycklig. Studier angående lycka är viktiga för att öka förståelsen av 

faktorer som bidrar till individens välmående men också för att utvärdera effekten av policyer 

på individens lycka. Exempelvis är det idag möjligt att få fysisk aktivitet på recept vilket kan 

påverka individens lycka (Brydolf, 2017). Tillsammans med den rådande hälsotrenden är detta 

onekligen ett aktuellt och intressant ämne att studera. 

 

Studiens disposition är som följer; först presenteras Ekonomisk teori angående lyckoforskning 

och Grossman-modellen, sedan följer Tidigare studier av välmående och avsnittet Metod där 

metod och modell presenteras mer ingående. Datamaterialet presenteras i avsnittet 

Datamaterial som följs av Resultat. Studien avslutas med Diskussion samt Slutsats där de 

viktigaste resultaten sammanfattas.  
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2. Ekonomisk teori  

Lycka var under århundranden endast ett ämne för filosofer och teologer. Tidiga tänkare såsom 

Sokrates, Platon, Aristoteles, Kant, Nietzsche och många fler har alla diskuterat konceptet 

lycka. Lyckoforskning blev sedan vanligt inom psykologi men där har fokus huvudsakligen 

varit på motsatsen till lycka, exempelvis depression. Först på 1950-talet tog lyckoforskningen 

steget in i den samhällsvetenskapliga disciplinen.  

 

Lyckoforskning inom nationalekonomi tar sin början på 1960-talet i välfärdsekonomi och 

frågor såsom ”Kan pengar köpa lycka?”. Abramovitz (1959) ifrågasätter tidigt om ekonomisk 

tillväxt och ökad välfärd bör tolkas synonymt. Han drar slutsatsen att tillväxt i 

bruttonationalprodukt inte är ett perfekt mått på social välfärd vilket öppnade upp för andra 

mått, såsom lycka. Easterlin (1974) är en av de första att använda lycka i en nationalekonomisk 

studie och fokuserar huvudsakligen på sambandet mellan lycka och pengar. Sedan 1990-talet 

har lyckoforskning etablerat sig i denna disciplin och den vanligaste formen av analys är att 

undersöka de bakomliggande faktorerna för lycka. 

 

Nyttoteori är central inom mikroekonomi. Individen maximerar sin nytta givet en 

budgetrestriktion och de konsumtionsval vi observerar är resultatet av nyttomaximering. 

Utifrån detta kan olika konsumtionsval rangordnas för att bestämma vilket som ger individen 

högst nytta (Varian, 1992). Denna typ av indirekta mått på nytta är vanligt förekommande men 

de förutsätter att individen fattar rationella beslut. Antagandet angående rationella individer kan 

ifrågasättas eftersom individer kan agera impulsivt, av förpliktelse eller för att de får nytta av 

processen och inte bara från det observerade utfallet (Frey, 2008; Frey & Stutzer, 2001). Ett allt 

vanligare sätt att estimera nytta i empiriska modeller är att använda direkta nyttomått såsom 

lycka för att uppskatta hur nöjd en individ är med sitt liv. Subjektiva mått på lycka och 

välmående har visat sig vara en användbar approximation av objektiv nytta (Frey & Stutzer, 

2001).  

 

2.1 Grossman-modellen 

Grossman-modellen ämnar förklara konsumenters efterfråga på hälsa genom att se hälsa som 

en endogen del av individens humankapital (Grossman, 1972; Bolin, 2013). Det centrala i 

modellen är att hälsa ses som en kapitalstock samt att individens hälsokapital bestämmer 

mängden frisk tid som individen har till sitt förfogande, till skillnad från annat humankapital 
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som påverkar lön. Således ses hälsa både som en investeringsvara där den bestämmer tid 

tillgänglig för andra aktiviteter och som en konsumtionsvara eftersom hälsa har en direkt positiv 

effekt på individens nytta. Hälsa bestäms av investeringar i hälsokapital och dessa investeringar 

produceras av hushållsproduktionsfunktionen med input såsom tid, sjukvård, fysisk aktivitet, 

mat et cetera. Individen kan således förbättra sin hälsa genom att investera tid och resurser i 

hälsostocken (Grossman, 1972; Bolin, 2013). Individens produktionsfunktion för hälsa kan 

skrivas som följer: 

 

𝐻(𝐻𝑡−1, 𝐹, 𝐼) (1) 

 

där 𝐻𝑡−1 är hälsostock i föregående tidsperiod, 𝐹 är fysisk aktivitet och 𝐼 är andra investeringar 

som påverkar hälsa. Efterfrågan på hälsa och ackumulationen av hälsokapital bestämmer tiden 

som kan allokeras till produktion och konsumtion (Grossman, 1972). Investeringar i 

hälsokapitalet minskar resurser tillgängliga för andra aktiviteter, med andra ord finns det en 

alternativkostnad för de resurser som investeras i hälsokapitalet. Investeringar i hälsa kan dock 

öka tillgänglig tid för andra aktiviteter genom att förbättra individens hälsa. Stocken av hälsa 

är en insatsfaktor i nyttofunktionen: 

 

𝑈(𝐻, 𝑍) (2) 

 

där 𝐻 är hälsa och 𝑍 är andra konsumtionsvaror. Individen allokerar sina resurser för att 

maximera den totala nyttan över livstiden.  

 

3. Tidigare studier av välmående 

Regelbunden fysisk aktivitet påverkar flertalet aspekter av vår hälsa och bidrar till en generell 

känsla av ökat välmående (Biddle & Ekkekakis, 2005). Exempelvis bidrar fysisk aktivitet till 

att dämpa ångest (Petruzzello, et al., 1991; Taylor, 2000), minska depression (Webster, 2015) 

samt förbättra humöret (Arent, et al., 2008). De positiva effekterna av fysisk aktivitet omfattar 

alla åldrar, båda könen och är robusta för olika former av fysisk aktivitet (Biddle & Ekkekakis, 

2005). Fördelarna från fysisk aktivitet är störst för individer med psykisk ohälsa men det 

fungerar även förebyggande mot psykisk ohälsa hos friska individer samtidigt som det medför 

en rad positiva effekter för den fysiska hälsan (Biddle & Ekkekakis, 2005). 
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Tidigare litteratur har studerat det empiriska sambandet mellan lycka och fysisk aktivitet och 

funnit ett robust och positivt samband där individer som är fysiskt aktiva generellt är lyckligare 

(Huang & Humphreys, 2012; Lee & Park, 2010; Rasciute & Downward, 2010; Ferrer-i-

Carbonell & Growdy, 2007; Baker, et al., 2005). Huang och Humphreys (2012) använder 

instrumentvariabler för att fastställa det kausala sambandet mellan fysisk aktivitet och 

välmående, medan Lee och Park (2010) adresserar kausalitetsproblemet genom att kontrollera 

för hälsostatus. Båda studierna finner resultat som styrker ett positivt kausalt samband mellan 

lycka och fysisk aktivitet. Den positiva effekten är robust oavsett form av fysisk aktivitet. 

Exempelvis finner Ferrer-i-Carbonell och Gowdy (2007) att även enklare former av fysisk 

aktivitet i form av trädgårdsarbete har en positiv effekt på lycka. Rasciute och Downward 

(2010) finner liknande resultat för promenader och diverse sportaktiviteter. Liknande resultat 

återfinns även för olika populationer, exempelvis hos äldre (Baker, et al., 2005) och 

handikappade (Lee & Park, 2010). 

 

Relationen mellan lycka och hälsa karaktäriseras av problem med omvänd kausalitet men 

resultat indikerar att det finns ett kausalt samband från hälsa till lycka. Även om en tar hänsyn 

till omvänd kausalitet har hälsa en betydande effekt på lycka (Ljunge, 2016; Dolan, et al., 2008) 

då sambandet är starkt positivt (Ljunge, 2016; de Mello & Tiongson, 2009; Gerdtham & 

Johannesson, 2001). 

 

Tidigare studier finner ett positivt samband mellan lycka och absolut inkomst (Huang & 

Humphreys, 2012; de Mello & Tiongson, 2009; Frey, 2008; Gerdtham & Johannesson, 2001; 

Frey & Stutzer, 2001). Absolut inkomst ger ökade möjligheter för individen att uppnå sina mål, 

framförallt genom ökade konsumtionsmöjligheter men även genom ökad socioekonomisk 

status. Individer som inte är intresserade av materiella ting är fria att göra sig av med oönskat 

överskott.  

 

Litteraturen visar ett negativt samband mellan lycka och arbetslöshet där arbetslösa individer 

generellt har lägre lycka jämfört med förvärvsarbetande individer (Huang & Humphreys, 2012; 

Lee & Park, 2010; de Mello & Tiongson, 2009; Frey, 2008; Ferrer-i-Carbonell & Growdy, 

2007; Blanchflower & Oswald, 2004; Frey & Stutzer, 2001; Gerdtham & Johannesson, 2001). 

Att studera har generellt en positiv effekt på lycka (Huang & Humphreys, 2012; de Mello & 

Tiongson, 2009; Blanchflower & Oswald, 2004) medan att vara pensionär samt att vara hemma 

och ta hand om barn eller annan har en tvetydlig effekt på lycka (Huang & Humphreys, 2012; 
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de Mello & Tiongson, 2009; Blanchflower & Oswald, 2004). Huang och Humphreys (2012) 

finner även att individer som är oförmögna att förvärvsarbeta på grund av permanent sjukdom 

eller handikapp har lägre lycka. 

 

Tidigare studier kontrollerar även för ett antal demografiska variabler. Sambandet mellan lycka 

och ålder är U-format där lycka är som lägst någonstans kring medelåldern (Huang & 

Humphreys, 2012; de Mello & Tiongson, 2009; Ferrer-i-Carbonell & Growdy, 2007; 

Blanchflower & Oswald, 2004; Gerdtham & Johannesson, 2001). Män har generellt lägre lycka 

jämfört med kvinnor (Blanchflower & Oswald, 2004; Ferrer-i-Carbonell & Growdy, 2007; 

Gerdtham & Johannesson, 2001; Baker, et al., 2005; de Mello & Tiongson, 2009). Baker et al. 

(2005) finner dock tvetydliga effekter för kön i modellerna de estimerar. Individer som är gifta 

är lyckligare jämfört med aldrig gifta, skilda/separerade och änka/änklingar (Huang & 

Humphreys, 2012; de Mello & Tiongson, 2009; Dolan, et al., 2008; Frey, 2008; Ferrer-i-

Carbonell & Growdy, 2007; Baker, et al., 2005; Blanchflower & Oswald, 2004; Gerdtham & 

Johannesson, 2001).  

 

En annan variabel som ofta inkluderas är utbildning men resultaten har visat sig tvetydliga 

gällande vilken effekt det har på lycka (Dolan, et al., 2008). Resultat pekar på att det kan vara 

relativ snarare än absolut utbildningsnivå som påverkar lycka (Dolan, et al., 2008). Tidigare 

studier finner dock en positiv effekt där högre utbildning leder till högre lycka (Huang & 

Humphreys, 2012; Lee & Park, 2010; Blanchflower & Oswald, 2004; Gerdtham & 

Johannesson, 2001). 

 

4. Metod 

Syftet i denna studie är att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar lycka. Utgångspunkten är 

Grossman-modellen och ekvation 2. Enligt Grossman-modellen bör det kausala sambandet gå 

från fysisk aktivitet till lycka via hälsa (Rasciute & Downward, 2010; Grossman, 1972). 

Efterfrågan på fysisk aktivitet är en del av efterfrågan av insatsfaktorer till produktionen av 

hälsa, följaktligen kommer efterfrågan på fysisk aktivitet från efterfrågan på hälsa (Rasciute & 

Downward, 2010). Därav bör det huvudsakliga kausala sambandet gå från fysisk aktivitet till 

lycka eftersom det används som insatsfaktor i produktionen av hälsa och således även till 

produktionen av lycka (Rasciute & Downward, 2010).  
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Ofta antas en generell funktionsform 𝑙 = 𝑓(𝑙∗) när syftet är att studera de bakomliggande 

faktorerna för lycka (Dolan, et al., 2008). Den beroende variabeln lycka 𝑙 antas vara en funktion 

av den sanna nivån på lycka 𝑙∗ som i sin tur bestäms av socioekonomiska och demografiska 

faktorer. Empiriskt estimeras modellen vanligtvis som en additiv funktion (Dolan, et al., 2008); 

 

𝑙𝑖
∗ = 𝛼 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛𝑖 + 휀𝑖 (3𝑎) 

𝑙𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛𝑖 + 휀𝑖 (3𝑏) 

 

där 𝑥𝑖 är förklarande variabler för individ 𝑖. Beroende på om responsvariabeln behandlas som 

en kategorisk eller kontinuerlig variabel används olika metoder. Behandlas lycka ordinalt 

baseras estimationen på ekvation 3𝑎 där 𝑙∗ är sann men icke-observerbar lyckonivå.  Om lycka 

behandlas som en kontinuerlig variabel estimeras ekvation 3𝑏. Slumptermen 휀 fångar latenta 

variabler och skillnader mellan individer. Slumpmässiga mätfel såsom frågeformulering 

påverkar inte parameterestimaten (Frey, 2008). Utelämnade variabler i form av exempelvis 

latenta individuella karakteristika gör parameterestimaten mindre precisa. Ett exempel är 

individens humör, som kan komma att påverka hur individen svarar på frågan, men det kan 

antas vara slumpmässigt och bör således inte påverka parameterestimaten.  

 

Tidigare studier skiljer sig åt i vilka kontrollvariabler som inkluderas vid empirisk analys. 

Resultat visar dock att en åtminstone bör vara medveten om faktorer såsom inkomst, hälsa, 

anställningsstatus, kön, ålder samt civilstånd (Dolan, et al., 2008). I modellen inkluderas 

kontrollvariabler för hälsa, inkomst, arbetsmarknadsstatus, kön, ålder, civilstånd, utbildning 

och land. Kontrollvariabler för land inkluderas för att fånga upp utelämnade variabler som 

varierar mellan länder, exempelvis kultur. Två versioner av ekvationerna 3𝑎 och 3𝑏 estimeras; 

en med endast kontrollvariabler samt en där även fysisk aktivitet inkluderas. 

 

I studier som denna används lycka som direkt mått på nytta för att möjliggöra analys av de 

bakomliggande variablerna, något som inte är möjligt med indirekta nyttomått. För att mäta 

lycka används frågeformulär eller intervjuer med en fråga angående hur lycklig individen anser 

sig vara. Jämförelser mellan individer implicerar att individer har en gemensam uppfattning av 

vad lycka är. Subjektiva värderingar av lycka försvårar jämförelser mellan individer och länder 

då kontextuella skillnader kan påverka hur individen uppfattar och svarar på frågan. Det är trots 

detta möjligt att göra meningsfulla jämförelser mellan individer. Detta styrks av att individer 
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med samma bakgrund visat sig ha en allmän uppfattning angående lycka och hur en översätter 

lycka till en skala samt att individer visat sig känna igen tecken på lycka hos andra individer 

(Ferrer-i-Carbonell & Frijters, 2004). Även om svaren inte är perfekt jämförbara förväntas en 

lycklig individ bete sig annorlunda jämfört med en olycklig individ och således påverkar lycka 

individens beteende vilket är av analytiskt intresse (Easterlin, 1974). 

 

Hur svaren till frågor angående lycka behandlas skiljer sig åt mellan tidigare studier. En del 

behandlar svaren som kvantitativa variabler vilket implicerar att lycka är kontinuerligt mätbar 

(de Mello & Tiongson, 2009) medan andra tolkar svaren som ordinala variabler och därför 

behandlar svaren som kategoriska variabler (Ferrer-i-Carbonell & Growdy, 2007; Gerdtham & 

Johannesson, 2001). Tidigare studier visar att ordinala och kontinuerliga mått på lycka ger 

liknande resultat vid empirisk analys (Lee & Park, 2010; Rasciute & Downward, 2010; Ferrer-

i-Carbonell & Growdy, 2007; Baker, et al., 2005; de Mello & Tiongson, 2009; Blanchflower & 

Oswald, 2004; Gerdtham & Johannesson, 2001; Ljunge, 2016). Även Ferrer-i-Carbonell och 

Frijters (2004) visar att antagandet angående kontinuitet eller ordinalitet inte påverkar resultaten 

nämnvärt1. Om svarsalternativen behandlas ordinalt bör ordnad probit2 användas vid estimation 

och om lycka behandlas kontinuerligt används OLS-metoden för att estimera modellen.  

 

Med ordnad probit-metoden representerar den observerade diskreta fördelningen av svar latenta 

preferenser men den observerade fördelningen ger en ofullständig bild av de sanna 

preferenserna (Greene, 2012). Ordnad probit utgår från ekvation 3𝑎 där den kategoriska 

variabeln lycka representerar individens underliggande sanna lyckonivå och sann lycka är den 

latenta variabeln. Slumptermen 휀 antas vara normalfördelad 𝑁(0,1) (Greene, 2012). Den 

beroende variabeln har elva3 svarsalternativ där noll är extremt olycklig och tio är extremt 

lycklig, därför visas en ordnad probit-estimation för elva kategorier. Det som observeras genom 

individens svar är följande (Greene, 2012); 

 

𝑙 = 0 𝑜𝑚 𝑙∗ ≤ 𝜇0 

𝑙 = 1 𝑜𝑚 𝜇0 < 𝑙∗ ≤ 𝜇1 

⋮ 

𝑙 = 10 𝑜𝑚 𝜇9 < 𝑙∗ 

 

(4) 

                                                      
1 De finner att det som påverkar resultaten är hur tidsinvarianta effekter behandlas vid estimation men eftersom paneldata inte finns att tillgå 
kan fixa effekter över tid inte användas i denna studie. 
2 Eller ordnad logit 
3 0-10 
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där 𝜇 är tröskelparametrar. Tröskelvärdena 𝜇 är okända eftersom den nivå på lycka som får 

individen att välja en annan svarskategori inte kan observeras, endast individens svar 

observeras. När sann lycka över- eller understiger ett givet tröskelvärde rapporterar individen 

ett högre eller lägre värde för lycka. I teorin är dessa värden specifika för varje individ men 

med ordnad probit estimeras genomsnittsvärdet för tröskelvärdena i populationen. 

Tröskelvärdena samt parameterestimaten estimeras med maximum likelihood-metoden. För 

elva svarsalternativ specificeras följande sannolikheter (Greene, 2012); 

 

Prob(𝑙 = 0|𝐱) = 𝜙(𝜇0 − 𝒙′𝜷) 

Prob(𝑙 = 1|𝐱) = 𝜙(𝜇1 − 𝒙′𝜷) − 𝜙(𝜇0 − 𝒙′𝜷) 

⋮ 

Prob(𝑙 = 10|𝐱) = 1 − 𝜙(𝜇9 − 𝒙′𝜷) 

 

(5) 

 

där 𝜙 är täthetsfunktionen för normalfördelningen (Lee & Park, 2010). För att sannolikheterna 

ska vara positiva måste 𝜇0 < 𝜇1 < 𝜇2 < ⋯ < 𝜇10 (Greene, 2012) 

 

I linjära modeller representerar parameterestimaten marginaleffekter. Till skillnad från linjära 

modeller är parameterestimaten med ordnad probit matematiskt transformerade vilket gör att 

magnituden inte kan utläsas direkt från estimaten, det krävs därför ett extra steg för att beräkna 

marginaleffekterna. Marginaleffekterna kan skrivas som följer (Greene, 2012); 

 

𝛿 Prob(𝑙 = 0|𝐱)

𝛿𝒙
= −𝜙(𝜇0 − 𝒙′𝜷)𝜷 

𝛿 Prob(𝑙 = 1|𝐱)

𝛿𝒙
= [𝜙(𝜇0 − 𝒙′𝜷) − 𝜙(𝜇1 − 𝒙′𝜷)]𝜷 

⋮ 

𝛿 Prob(𝑙 = 10|𝐱)

𝛿𝒙
= 𝜙(𝜇9 − 𝒙′𝜷)𝜷 

 

 

(6) 

 

Marginaleffekterna visar hur en förändring i någon av de oberoende variablerna 𝑥 ceteris 

paribus påverkar sannolikheten att individen väljer ett specifikt svarsalternativ (Greene, 2012). 

Sannolikheterna är normalfördelade och en förändring i någon av de förklarande variablerna 

skiftar hela normalfördelningen. Om 𝛽 för det specifika 𝑥: 𝑒𝑡 är positivt skiftar 

normalfördelningen åt höger och åt vänster om parameterestimatet för 𝛽 är negativt (Greene, 
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2012). Är 𝛽 positivt innebär det att sannolikheten att individen är extremt olycklig4 minskar 

samtidigt som sannolikheten att individen är extremt lycklig5 ökar. Hur sannolikheterna för de 

mittersta kategorierna påverkas beror på täthetsfunktionen 𝜙 (Greene, 2012). 

 

Parameterestimaten med ordnad probit är problematiska att tolka och tidigare studier har visat 

att OLS-metoden ger liknande resultat (Ferrer-i-Carbonell & Frijters, 2004). Med OLS-

metoden estimeras marginaleffekterna direkt, så för att underlätta tolkningen av 

parameterestimaten används även OLS-metoden vid estimation. 

 

För att studera om fysisk aktivitet och hälsa interagerar i effekten på lycka estimeras ytterligare 

en version av modellen där en interaktionsterm inkluderas. Interaktionstermen visar hur de två 

oberoende variablerna fysisk aktivitet och hälsa påverkar varandra samt hur de samvarierar och 

påverkar lycka. Interaktionstermen skapas genom att multiplicera fysisk aktivitet och hälsa. 

Denna tredje version av modellen estimeras endast med OLS-metoden genom att inkludera 

ytterligare en term i ekvation 3𝑏: 

 

𝑙𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝐹𝑖 + 𝛽2𝐻𝑖 + 𝛽3𝐹𝑖𝐻𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛𝑖 + 휀𝑖 (7) 

 

där 𝐹𝐻 är interaktionstermen och 𝛽3 är effekten av interaktionen mellan fysisk aktivitet och 

hälsa. Estimaten för 𝛽1 och 𝛽2 representerar hur en förändring i fysisk aktivitet respektive hälsa 

påverkar lycka givet att den andra variabeln är noll ceteris paribus. Effekten av en förändring i 

fysisk aktivitet är därför beroende av värdet på hälsa. Givet hälsa kommer ett ytterligare tillfälle 

med fysisk aktivitet innebära en ökning av lycka med  𝛽1 + 𝛽2𝐻 enheter.  

 

Hypotesen är att desto högre hälsostatus en individ har desto svagare positiv effekt kommer 

fysisk aktivitet att ha på lycka. Denna avtagande effekt antas delvis bero på den positiva effekt 

fysisk aktivitet har på hälsa. Desto friskare en individ är desto lägre nytta ger ytterligare ett 

tillfälle fysisk aktivitet. Omvänt om individen har dålig hälsostatus kan ett ytterligare tillfälle 

med fysisk aktivitet ha stor effekt på både lycka och hälsa. 

 

 

 

                                                      
4 Svarskategori noll 
5 Svarskategori tio 
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5. Datamaterial 
 

Data kommer från ESS (2017) som är en undersökning för att kartlägga attityder och beteenden 

i Europa. Studien har genomförts vartannat år sedan år 2002. Varje omgång av studien 

inkluderar sex basblock6 och ett eller flera block specifika för den omgången. I denna studie 

används endast omgång sju som genomfördes år 2014 eftersom det är den enda omgången som 

inkluderar en specifik fråga angående fysisk aktivitet.  

 

I studien inkluderas 19 Europeiska länder7. Israel exkluderas då det inte ligger i Europa och 

därför att urvalet inte är representativt för landet (European Social Survey, 2017). Även Estland 

exkluderas då det saknas värden för inkomstvariabeln. Analysen baseras på 29 174 

observationer. Antalet observationer per land varierar mellan 9568 och 2 6849. 

 

Majoriteten av all nationalekonomisk forskning inom detta område baseras på subjektiva 

värderingar av lycka genom intervjuer eller frågeformulär. Det är inte ett perfekt mått på nytta 

men det fångar hur nöjd individen är med sitt liv och det är en användbar approximering av 

nytta som möjliggör empirisk analys av samband som tidigare bara analyserats teoretiskt (Frey, 

2008; Frey & Stutzer, 2001). Den beroende variabeln lycka mäts av frågan ”Allt sammantaget, 

hur lycklig skulle du säga att du är?” där individen svarar med en siffra mellan noll och tio 

(European Social Survey, 2017). Noll motsvarar extremt olycklig och tio extremt lycklig.  

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för den beroende variabeln lycka.  

 Noll Ett Två Tre Fyra Fem Sex Sju Åtta Nio Tio Medelvärde 

Procent 0,47 0,39 1,09 2,32 2,78 8,57 7,92 18,06 29,73 18,30 10,36 7,44 (1,86) 
Värdet inom parantes avser standardavvikelse. 

 

Tabell 1 visar den procentuella fördelningen av individer för lyckovariabeln. Medelvärdet för 

lycka är 7,4 med en standardavvikelse på 1,86 medan de flesta uppger att de befinner sig i 

kategori åtta. Det är relativt få som befinner sig i de fyra första kategorierna men att slå ihop 

dem innebär att information går förlorad och eftersom analysen baseras på ett stort antal 

observationer kommer alla svarskategorier att behållas.  

 

                                                      
6 Media och social tillit; politik; subjektivt välmående, social utfrysning, religion, och etnicitet; kön och hushåll; demografi samt värderingar. 
7 Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, 
Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. 
8 Slovenien 
9 Tyskland 
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De oberoende variablerna fysisk aktivitet, hälsa och inkomst behandlas som kontinuerliga 

variabler10. För att mäta fysisk aktivitet frågas ”Under hur många av de senaste 7 dagarna gick 

du i snabb takt, sportade eller ägnade dig åt annan fysisk aktivitet i 30 minuter eller mer?”11 

där respondenten svarar i antalet dagar (European Social Survey, 2017).  

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för variabeln fysisk aktivitet.  

 Noll Ett Två Tre Fyra Fem Sex Sju Medelvärde 

Procent 23,76 9,64 12,28 12,50 8,69 8,49 3,37 21,27 3,18 (2,60) 
Värdet inom parantes avser standardavvikelse. 

 

I tabell 2 visas deskriptiv statistik för variabeln fysisk aktivitet. Många uppger att de inte varit 

fysiskt aktiva någon av de senaste sju dagarna eller att de varit fysiskt aktiva över 30 minuter 

varje dag de senaste sju dagarna. Ett relativt jämnt antal respondenter uppger att de är fysiskt 

aktiva mellan en och sex gånger de senaste sju dagarna.  

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik för variabeln hälsa. 

 Mycket dålig (ett) Dålig (två) Någorlunda (tre) Bra (fyra) Mycket bra (fem) Medelvärde 

Procent 1,24 6,02 25,38 44,51 22,85 3,82 (0,90) 
Värdet inom parantes avser standardavvikelse. 

 

Variabeln för hälsa mäts av frågan ”Hur är ditt allmänna hälsotillstånd? Skulle du säga att det 

är mycket bra, bra, någorlunda, dåligt eller mycket dåligt?”. För att enklare kunna tolka 

resultaten har svarsalternativen graderats om. Ett motsvarar mycket dåligt och fem mycket bra. 

Tabell 3 visar fördelningen av hälsostatus i urvalet. Majoriteten upplever att de har någorlunda, 

bra eller mycket bra hälsa med ett medelvärde på 3,82. Endast ett fåtal uppger att de har dålig 

eller mycket dålig hälsa.  

 

Tabell 4. Deskriptiv statistik för variabeln arbetsmarknadsstatus. Representeras av dummyvariabler i modellen. 
 Arbete Arbetslös Student Pensionär Permanent sjuk eller handikappad Hemma Annat 

Procent 51,64 5,46 6,59 26,09 2,69 6,52 1,02 

 

Arbetsmarknadsstatus mäts av dummyvariabler där förvärvsarbete är kontrollkategori. 

Dummyvariabeln för arbetslöshet inkluderar både arbetslösa som letar jobb och de som inte 

letar jobb. Tabell 4 visar att majoriteten av urvalet förvärvsarbetar och omkring en fjärdedel är 

pensionerade medan endast ett fåtal är arbetslösa, permanent sjuk eller handikappade, hemma 

med barn eller annan, studerande eller uppger annan arbetsmarknadsstatus.  

                                                      
10 Regressionerna har genomförts med fysisk aktivitet, hälsa och inkomst som kategoriska variabler. Resultaten liknar de från analys med 

endast kontinuerliga oberoende variabler, därför används kontinuerliga oberoende variabler. 
11 De 30 minuterna behöver inte vara sammanhängande 
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Inkomstfördelningen i urvalet är jämn med mellan 8,2 och 10,8 procent av individerna i varje 

decil. Inkomst mäts  av vilken inkomstdecil individen tillhör där inkomstdecil ett representerar 

de tio procent som har lägst inkomst och den tionde decilen den tiondel som har högst inkomst. 

I modellen mäts utbildning i antalet år individen har gått i skola. Medelvärdet för utbildning är 

13 år med en standardavvikelse på 4 år. Civilstånd representeras av dummyvariabler där gift är 

kontrollkategori. Över 50 procent av urvalet är gifta, 28 procent har aldrig varit gifta och strax 

under 20 procent är skilda/separerade. Ålder mäts i år och en dummyvariabel för kön inkluderas 

där man är kontrollkategori. Deltagarna är mellan 14 och 114 år och medelåldern i 

urvalspopulationen är 50 år12 varav 47,8 procent är män. För att se hur variablerna är 

definierade se bilaga 1. 

 

Datasetet från ESS för år 2014 har totalt 40 185 observationer. Samtliga observationer från 

Israel och Estland exkluderas. Även individer som vägrat svara, inte vet eller inte svarat på 

någon av de frågor som inkluderas i studien har exkluderas. Därefter exkluderas 148 

observationer för den beroende variabeln lycka, 379 observationer för variabeln fysisk 

aktivitet, 24 observationer för variabeln hälsa, 5 404 observationer för inkomstvariabeln, 61 

observationer för dummyvariablerna för arbetsmarknadsstatus, 216 för dummyvariablerna för 

civilstånd, 27 observationer för variabeln ålder, 11 observationer för kön samt 128 

observationer för utbildningsvariabeln. Totalt exkluderas 6 398 observationer på grund av 

bortfall. Urvalet består av 29 174 observationer fördelade mellan 19 Europeiska länder.  

 

Variabeln för inkomst saknar ett stort antal observationer, därför genomförs en analys av 

bortfallet. Analys visar att bortfallet är mer fysiskt aktiva, har längre utbildning och är 

lyckligare. Den omfattande storleken på urvalet innebär att detta inte bör påverka 

parameterestimaten nämnvärt.  

 

6. Resultat 

Den beroende variabeln lycka är densamma i alla estimationer. Samtliga versioner av modellen 

inkluderar följande oberoende variabler; hälsa, inkomst, ålder, ålder i kvadrat, utbildning, 

dummyvariabler för arbetsmarknadsstatus, kön, civilstånd samt land. Två versioner av ekvation 

3𝑎 och 3𝑏 estimeras och en version av ekvation 7. Den första versionen av ekvation 3 estimeras 

                                                      
12 Standardavvikelse 18 år 
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endast med kontrollvariabler medan den andra versionen även inkluderar fysisk aktivitet. 

Version ett och två av modellen estimeras med ordnad probit13 och OLS-metoden14 medan den 

tredje versionen baserad på ekvation 7 endast estimeras med OLS-metoden. Samtliga 

estimationer genomförs i STATA. 

 

Ett Beusch-Pagan/Cook-Weisberg test genomförs för att kontrollera antagandet om 

homoskedasticitet för OLS-estimatorn. Testet visar problem med heteroskedasticitet och därför 

används robusta standardfel vid estimation. Robusta standardfel används även vid estimation 

med ordnad probit-metoden. Det ger väntevärdesriktiga parameterestimat både när 

slumptermerna inte är oberoende och identiskt fördelade och när de är det, i det senare fallet 

skiljer sig de robusta standardfelen inte från de ordinarie standardfelen (Jang, et al., 2010). 

Ytterligare test genomförs för att kontrollera om modellen har problem med 

multikollinearitet15. Testet visar att multikollinearitet inte bör vara ett problem vid estimation. 

 

För estimationen med ordnad probit genomförs ett likelihood-ratio test för att testa antagandet 

om att parameterkoefficienterna är konstanta över alla svarskategorier och mäter hur väl 

modellen passar data (Jang, et al., 2010). Testet indikerar att data inte är anpassad för denna 

metod. Det kan bero på att de estimerade koefficienterna inte är konstanta över 

svarskategorierna men det kan också bero på att det uppstår variation mellan grupper av 

oberoende variabler i kombination med koncentration av värden på den beroende variabeln för 

de olika grupperna. På grund av denna osäkerhet angående vad som orsakar testresultatet 

används ordnad probit vid estimation. Modellerna baseras på ett stort antal observationer så 

metoden kommer sannolikt att ge väntevärdesriktiga parameterestimat16. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 Ekvation 3𝑎 
14 Ekvation 3𝑏 
15 VIF-test i Stata 
16 Modellen estimeras även med ordnad logit och generalized ordnad probit. Generalized ordnad probit lättar antagandet att de estimerade 

koefficienterna måste vara konstanta över svarskategorierna. Resultaten från dessa två metoder stämmer väl överens med resultateten från 

estimeationerna med ordnad probit och OLS-metoden vilket indikerar att parameterestimaten från ordnad probit bör vara tillförlitliga. 
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Tabell 5. Resultat för regression med ordnad probit.  
Beroende variabel; subjektiv lycka  Ordnad probit utan fysisk aktivitet Ordnad probit med fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet   0,014∗∗∗ (0,003) 

Hälsa  0,372∗∗∗ (0,010) 0,364∗∗∗ (0,009) 

Inkomst  0,047∗∗∗ (0,003) 0,047∗∗∗ (0,003) 
Ålder  −0,030∗∗∗ (0,003) −0,031∗∗∗ (0,003) 
Ålder i kvadrat  0,0003∗∗∗ (0,000) 0,0003∗∗∗ (0,000) 
Utbildning  0,000 (0,002) 0,000 (0,002) 
Kontroll; förvärvsarbete    

Arbetslös  −0,295∗∗∗ (0,030) −0,296∗∗∗ (0,030) 
Student  0,024 (0,030) 0,018 (0,030) 
Permanent sjuk eller handikappad  −0,035 (0,046) −0,034 (0,046) 
Pensionär  0,088∗∗∗ (0,024) 0,082∗∗∗ (0,024) 

Hemma och tar hand om barn eller annan  0,065∗∗ (0,029) 0,062∗∗ (0,029) 
Annan arbetsmarknadsposition  0,006 (0,067) −0,005 (0,067) 
Kontroll: man    

Kvinna  0,084∗∗∗ (0,013) 0,086∗∗∗ (0,012) 
Kontroll: gift    

Skild/separerad   −0,298∗∗∗ (0,021) −0,299∗∗∗ (0,021) 

Änka/änkling  −0,351∗∗∗ (0,027) −0,350∗∗∗ (0,027) 

Aldrig gift  −0,280∗∗∗ (0,018) −0,283∗∗∗ (0,018) 

Kontroll: Sverige    

Belgien  −0,069∗∗ (0,033) −0,061∗ (0,033) 
Danmark  0,258∗∗∗ (0,037) 0,256∗∗∗ (0,037) 
Finland  0,196∗∗∗ (0,031) 0,189∗∗∗ (0,030) 
Frankrike  −0,276∗∗∗ (0,034) −0,266∗∗∗ (0,034) 
Irland  −0,315∗∗∗ (0,035) −0,317∗∗∗ (0,035) 
Litauen  −0,714∗∗∗ (0,035) −0,717∗∗∗ (0,035) 

Nederländerna  0,008 (0,031) 0,006 (0,031) 
Norge  0,124∗∗∗ (0,037) 0,128∗∗∗ (0,037) 
Polen  −0,193∗∗∗ (0,042) −0,191∗∗∗ (0,042) 
Portugal  −0,252∗∗∗ (0,045) −0,239∗∗∗ (0,045) 
Schweiz  0,148∗∗∗ (0,037) 0,144∗∗∗ (0,037) 
Slovenien  −0,289∗∗∗ (0,043) −0,286∗∗∗ (0,043) 
Spanien  −0,055 (0,038) −0,054 (0,038) 

Storbritannien  −0,084∗∗ (0,035) −0,084∗∗ (0,035) 
Tjeckien  −0,510∗∗∗ (0,037) −0,502∗∗∗ (0,037) 

Tyskland  −0,036 (0,031) −0,043 (0,031) 
Ungern  −0,771∗∗∗ (0,041) −0,755∗∗∗ (0,041) 
Österrike  −0,196∗∗∗ (0,039) −0,194∗∗∗ (0,039) 

𝝁𝟎  −2,220∗∗∗ (0,087) −2,221∗∗∗ (0,087) 

𝝁𝟏  −1,979∗∗∗ (0,085) −1,979∗∗∗ (0,085) 

𝝁𝟐  −1,614∗∗∗ (0,083) −1,614∗∗∗ (0,083) 

𝝁𝟑  −1,212∗∗∗ (0,082) −1,211∗∗∗ (0,082) 

𝝁𝟒  −0,919∗∗∗ (0,082) −0,919∗∗∗ (0,082) 

𝝁𝟓  −0,371∗∗∗ (0,082) −0,370∗∗∗ (0,082) 

𝝁𝟔  −0,026 (0,082) −0,025 (0,082) 

𝝁𝟕  0,569∗∗∗ (0,082) 0,570∗∗∗ (0,082) 

𝝁𝟖  1,442∗∗∗ (0,082) 1,444∗∗∗ (0,082) 

𝝁𝟗  2,191∗∗∗ (0,083) 2,194∗∗∗ (0,083) 

𝑷𝒔𝒆𝒖𝒅𝒐 𝑹𝟐  0,0611 0,0614 

𝑵  29 174 29 174 

Standardfel ges inom parantes, *𝑝 < 0,1, **𝑝 < 0,05 och , ***𝑝 < 0,01. 

 

I tabell 5 visas resultaten för version ett och två estimerade med ordnad probit. 

Parameterestimaten för ordnad probit bör enbart tolkas utifrån vilket tecken estimatet har. 

Fysisk aktivitet ökar sannolikheten att en individ är lycklig. Detsamma gäller för hälsa, inkomst 

och kvinna som alla ökar sannolikheten för att individen är lycklig ceteris paribus. Arbetslöshet, 

att vara skild/separerad, änka/änkling eller aldrig gift har en negativ effekt på lycka och minskar 

sannolikheten att individen är lycklig. Parameterestimaten visar ett U-format samband mellan 

lycka och ålder. De estimerade parametrarna visar att länderna skiljer sig från kontrollandet 

Sverige. Exempelvis har individer bosatta i Danmark större sannolikhet att vara lyckliga medan 
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andra länder har parameterestimat som är negativa och således har de lägre sannolikhet att vara 

lyckliga. Parameterestimaten för 𝜇 är de estimerade genomsnittliga tröskelvärdena för 

populationen från ekvationerna 4, 5 och 6. 

 

Marginaleffekter estimeras för att kunna utläsa hur stor effekt fysisk aktivitet har på lycka17. 

Fysisk aktivitet minskar sannolikheten att individen är extremt olycklig med 0,01 procent och 

ökar sannolikheten att individen är extremt lycklig med 0,2 procent. Marginaleffekterna visar 

att fysisk aktivitet, hälsa och inkomst ökar sannolikheten att en individ är lycklig. Effekterna är 

signifikanta men svaga. 

 

Tabell 6. Resultat för regression med OLS-metoden.  
Beroende variabel; subjektiv lycka OLS utan fysisk aktivitet  OLS med fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet   0,021∗∗∗ (0,004) 

Hälsa 0,602∗∗∗ (0,014)  0,591∗∗∗ (0,014) 
Inkomst 0,080∗∗∗ (0,004)  0,080∗∗∗ (0,004) 
Ålder −0,046∗∗∗ (0,004)  −0,047∗∗∗ (0,004) 
Ålder i kvadrat 0,0005∗∗∗ (0,000)  0,0005∗∗∗ (0,000) 
Utbildning 0,007∗∗∗ (0,003)  0,007∗∗ (0,003) 
Kontroll; förvärvsarbete    

Arbetslös −0,555∗∗∗ (0,052)  −0,557∗∗∗ (0,052) 
Student 0,047 (0,045)  0,038 (0,045) 

Permanent sjuk eller handikappad −0,232∗∗∗ (0,084)  −0,231∗∗∗ (0,084) 
Pensionär 0,120∗∗∗ (0,038)  0,111∗∗∗ (0,038) 
Hemma och tar hand om barn eller annan 0,064 (0,045)  0,060 (0,045) 

Annan arbetsmarknadsposition −0,051 (0,110)  −0,066 (0,110) 
Kontroll: man    

Kvinna 0,118∗∗∗ (0,020)  0,120∗∗∗ (0,020) 
Kontroll: gift    

Skild/separerad  −0,498∗∗∗ (0,035)  −0,499∗∗∗ (0,035) 
Änka/änkling −0,571∗∗∗ (0,046)  −0,568∗∗∗ (0,046) 
Aldrig gift −0,422∗∗∗ (0,029)  −0,425∗∗∗ (0,029) 

Kontroll: Sverige    

Belgien −0,063 (0,049)  −0,052 (0,049) 
Danmark 0,310∗∗∗ (0,051)  0,307∗∗∗ (0,051) 
Finland 0,319∗∗∗ (0,044)  0,308∗∗∗ (0,044) 
Frankrike −0,405∗∗∗ (0,051)  −0,390∗∗∗ (0,051) 

Irland −0,511∗∗∗ (0,054)  −0,514∗∗∗ (0,054) 
Litauen −1,231∗∗∗ (0,058)  −1,235∗∗∗ (0,058) 
Nederländerna 0,083∗ (0,045)  0,079∗ (0,045) 
Norge 0,153∗∗∗ (0,052)  0,159∗∗∗ (0,052) 
Polen −0,354∗∗∗ (0,064)  −0,351∗∗∗ (0,064) 
Portugal −0,447∗∗∗ (0,072)  −0,427∗∗∗ (0,072) 

Schweiz 0,191∗∗∗ (0,052)  0,184∗∗∗ (0,052) 
Slovenien −0,506∗∗∗ (0,068)  −0,501∗∗∗ (0,068) 
Spanien −0,092 (0,057)  −0,090 (0,057) 
Storbritannien −0,184∗∗∗ (0,054)  −0,184∗∗ (0,054) 
Tjeckien −0,816∗∗∗ (0,059)  −0,804∗∗ (0,058) 
Tyskland −0,079∗ (0,046)  −0,089∗ (0,046) 
Ungern −1,348∗∗∗ (0,067)  −1,324∗: (0,067) 

Österrike −0,350∗∗∗ (0,061)  −0,347∗∗ (0,061) 

Konstant  6,138∗∗∗ (0,129)  6,139∗ (0,129) 

𝑹𝟐 0,228  0,229 

𝑵 29 174  29 174 

Standardfel ges inom parantes, *𝑝 < 0,1, **𝑝 < 0,05 och , ***𝑝 < 0,01. 

 

                                                      
17 Se bilaga 2 för de estimerade marginaleffekterna. Marginaleffekter visas endast för version två av modellen där fysisk aktivitet inkluderas 

(kolumn 3 i tabell 5) eftersom variabeln fysisk aktivitet är den intressanta i denna studie. 
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Tabell 6 visar parameterestimaten från estimation med OLS-metoden. Fysisk aktivitet har en 

signifikant positiv effekt. Den positiva effekten av hälsa försvagas något då fysisk aktivitet 

inkluderas i modellen vilket indikerar att fysisk aktivitet kan förklara en del av variationen i 

lycka som tidigare förklarats av hälsa. Hälsa har en betydande positiv effekt. 

 

Parameterestimatet för inkomstvariabeln visar att absolut inkomst har en positiv effekt på 

individens lycka. Arbetslöshet och att vara permanent sjuk eller handikappad har en signifikant 

negativ effekt på lycka. Parameterestimaten för kön visar att kvinnor generellt är lyckligare än 

män ceteris paribus. Att vara skild/separerad, aldrig gift eller änka/änkling har en betydande 

negativ effekt på lycka jämfört med individer som är gifta. De estimerade koefficienterna för 

ålder och ålder i kvadrat visar att sambandet mellan lycka och ålder är U-format så att unga och 

äldre är lyckligare än individer i medelåldern. Versionen där fysisk aktivitet inkluderas18 visar 

att minimumvärdet för ålder är 49,4 år19. Dummyvariablerna för land visar att det är stora 

skillnader i lycka mellan länder där kontrollandet är Sverige. Sammanfattningsvis bekräftar 

resultaten från denna estimation med OLS-metoden de resultat som estimerades med ordnad 

probit. 

 

Parameterestimaten från tabell 6 visar inte vilken av de förklarande variablerna som har störst 

effekt på lycka. För att kunna avgöra hur stor effekt fysisk aktivitet har på lycka beräknas 

standardiserade koefficienter20 för de kontinuerliga förklarande variablerna. De standardiserade 

koefficienterna visar med hur många standardavvikelser lycka förändras när någon av de 

oberoende variablerna förändras med en standardavvikelse.  

 

Tabell 7. Standardiserade koefficienter från regression med OLS-metoden. 
 OLS utan fysisk aktivitet OLS med fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet  0,029 
Hälsa 0,291 0,286 

Inkomst  0,120 0,120 
Utbildning 0,015 0,015 

 

Tabell 7 visar att effekten av fysisk aktivitet på lycka är svag jämfört med effekten av hälsa och 

inkomst men starkare än effekten av utbildning. Således har hälsa och inkomst en större effekt 

på lycka än vad fysisk aktivitet har. Effekten av hälsa på lycka blir marginellt svagare när fysisk 

aktivitet inkluderas i modellen medan inkomst och utbildning fortfarande har samma effekt. 

                                                      
18 Tabell 6 kolumn 3 
19 −

−0,046948

2×0,0004751
= 49,4 

20 Beräknas enligt följande formel för variabel 𝑥: 𝛽𝑥
𝑠𝑥

𝑠𝑙
 där 𝑠 är standardavvikelse 
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Tabell 6 visar att parameterestimatet för hälsa förändras beroende på om fysisk aktivitet 

inkluderas eller ej vilket indikerar att det kan finnas en samvariation i hur de påverkar lycka. 

Fysisk aktivitet kan ha både en direkt och en indirekt effekt på lycka vilket kan vara orsaken 

till att parameterestimatet för hälsa förändras när fysisk aktivitet inkluderas. Den indirekta 

effekten är den positiva effekt fysisk aktivitet har på hälsa som i sin tur påverkar lycka. För att 

kunna analysera samvariationen mellan fysisk aktivitet och hälsa estimeras ekvation 7 där en 

interaktionsterm inkluderas. Resultaten är robusta oavsett vilken metod som används, därför 

estimeras denna version enbart med OLS-metoden eftersom parameterestimaten är lättare att 

tolka. 

 

Tabell 8. Resultat för regression med OLS-metoden och interaktionsterm.  
Oberoende variabel: subjektiv lycka Utvecklad modell med interaktionsterm 

Fysisk aktivitet 0,100∗∗∗ (0,020) 

Hälsa 0,653∗∗∗ (0,021) 
Interaktionsterm −0,021∗∗∗ (0,005) 
Inkomst 0,080∗∗∗ (0,004) 

Ålder  −0,048∗∗∗ (0,004) 
Ålder i kvadrat 0,0005∗∗∗ (0,000) 
Utbildning 0,007∗∗ (0,003) 
Kontroll: förvärvsarbete  

Arbetslös −0,559∗∗∗ (0,052) 
Student 0,040 (0,045) 
Permanent sjuk eller handikappad −0,215∗∗ (0,084) 
Pensionär 0,112∗∗∗ (0,038) 

Hemma och tar hand om barn eller annan 0,059 (0,045) 

Annan arbetsmarknadsstatus −0,070 (0,110) 
Kontroll: man  

Kvinna 0,119∗∗∗ (0,020) 
Kontroll: gift  

Skild/separerad −0,498∗∗∗ (0,035) 
Änka/änkling −0,565∗∗∗ (0,046) 
Aldrig gift −0,424∗∗∗ (0,029) 

Kontroll: Sverige  

Belgien −0,053 (0,049) 

Danmark 0,310∗∗∗ (0,051) 
Finland 0,306∗∗∗ (0,044) 
Frankrike −0,392∗∗∗ (0,051) 
Irland −0,507∗∗∗ (0,054) 
Litauen −1,235∗∗∗ (0,058) 
Nederländerna 0,075∗ (0,045) 

Norge 0,160∗∗∗ (0,052) 
Polen −0,346∗∗∗ (0,064) 

Portugal −0,424∗∗∗ (0,072) 
Schweiz 0,184∗∗∗ (0,052) 
Slovenien −0,504∗∗∗ (0,068) 
Spanien −0,091 (0,057) 
Storbritannien −0,178∗∗∗ (0,054) 

Tjeckien −0,805∗∗∗ (0,059) 
Tyskland −0,095∗∗ (0,046) 
Ungern −1,314∗∗∗ (0,067) 
Österrike −0,346∗∗∗ (0,061) 

Konstant 5,809∗∗∗ (0,141) 

𝑵 29,174 

𝑹𝟐 0,229 

Standardfel ges inom parantes, *𝑝 < 0,1, **𝑝 < 0,05 och , ***𝑝 < 0,01. 

 

Tabell 8 visar estimationen av ekvation 7 där en interaktionsterm för fysisk aktivitet och hälsa 

inkluderas. Interaktionstermen visar samvariationen mellan fysisk aktivitet och hälsa. 
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Resultatet visar att interaktionstermen är signifikant vilket betyder att effekten av fysisk 

aktivitet på lycka är beroende av variabeln hälsa. Parameterestimatet är negativt så desto högre 

hälsostatus individen har desto mindre blir effekten av ytterligare fysisk aktivitet på lycka. De 

andra parameterestimaten stämmer väl överens med estimationerna ovan. 

 

Tabell 9. Visar hur fysisk aktivitet och hälsa påverkar lycka, givet värdet på den andra variabeln21. 
 Fysisk aktivitet Hälsa 

Noll  0,653 
Ett 0,079 0,632 
Två 0,058 0,611 
Tre 0,037 0,590 
Fyra 0,016 0,569 
Fem −0,005 0,548 

Sex  0,527 

Sju  0,506 

 

Tabell 9 baseras på estimationerna från tabell 8 och visar hur hur stor effekt fysisk aktivitet och 

hälsa har på lycka givet värdet på den andra parametern. Fysisk hälsa kan anta värden mellan 

noll och sju medan hälsostatus endast varierar mellan ett och fem. Hur stor effekten av fysisk 

aktivitet är på lycka är beroende av värdet för hälsa. Kolumnen 2 i tabell 9 visar att den positiva 

effekten av fysisk aktivitet avtar desto högre hälsostatus individen uppger. Omvänt minskar den 

positiva effekten av hälsa på lycka när antalet tillfällen med fysisk aktivitet ökar. Hypotesen att 

den positiva effekten av fysisk aktivitet avtar desto högre hälsostatus individen har bekräftas 

således med dessa beräkningar. 

 

Tabell 10. Standardiserade koefficienter från regression med interaktionsterm.  
 OLS med interaktionsterm 

Fysisk aktivitet 0,140 
Hälsa 0,316 

Interaktionsterm 0,122 
Inkomst  0,120 
Utbildning 0,015 

 

Även för denna version av modellen beräknas standardiserade koefficienter för att kunna 

bestämma hur stor effekt fysisk aktivitet har på lycka. De standardiserade koefficienterna i 

tabell 10 baseras på tabell 8 och visar att interaktionstermen mellan fysisk aktivitet och hälsa 

har en effekt liknande effekten av inkomst på lycka. Därför är det rimligt att anta att fysisk 

aktivitet påverkar hälsa och att denna indirekta effekt har en betydande effekt på lycka. 

Parameterestimaten i tabell 10 för fysisk aktivitet och hälsa visar hur stor effekt de har på lycka 

givet att den andra variabeln är noll. De bör därför inte tolkas eller jämföras med de 

standardiserade koefficienterna estimerade i tabell 7. 

                                                      
21 Beräknas från ekvation 7. För fysisk aktivitet beräknas effekten enligt; 𝛽1 + 𝛽2𝐻 (på motsvarande sätt för hälsa). 
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7. Diskussion 

Vid jämförelse av resultaten från denna studie och tidigare studier bör man ha i åtanke att de 

skiljer sig åt på flera sätt bland annat i metod, modellspecifikation, data och fokus. Trots detta 

är det intressant att jämföra resultaten i min studie med tidigare studier för att få en uppfattning 

om hur de förhåller sig till varandra.  

Tidigare studier har funnit att fysisk aktivitet har en positiv effekt på lycka (Huang & 

Humphreys, 2012; Lee & Park, 2010; Rasciute & Downward, 2010; Ferrer-i-Carbonell & 

Growdy, 2007; Baker, et al., 2005). Studierna skiljer sig åt i flera aspekter och ingen av de 

tidigare studierna redovisar standardiserade koefficienter är det svårt att jämföra storleken på 

parameterestimaten. Den positiva effekten av fysisk aktivitet är i absoluta termer svag. Det 

stämmer väl överens med samtliga estimationer i denna studie. Parameterestimaten för de 

övriga förklarande variablerna såsom hälsa, absolut inkomst, arbetsmarknadsstatus, ålder, kön, 

utbildning och civilstånd är i linje med de tidigare studier som beskrivits ovan (se exempelvis 

Huang & Humphreys, 2012; de Mello & Tiongson, 2009; Blanchflower & Oswald, 2004).  

 

Resultaten från estimationen med interaktionsterm visar att det finns en betydande samvariation 

mellan fysisk aktivitet och hälsa i hur de påverkar lycka. De estimerade parametrarna bekräftar 

hypotesen och visar att hög hälsostatus minskar den positiva effekten av ytterligare fysisk 

aktivitet på lycka. Utifrån ekonomisk teori är detta ett rimligt resultat då fysisk aktivitet ses som 

input till produktionen av hälsa i Grossman-modellen. Således bör bra hälsa fånga en del av 

den direkta positiva effekten av fysisk aktivitet och minska effekten på lycka. Resultatet 

stämmer överens med tidigare studier (Biddle & Ekkekakis, 2005). 

 

Det finns dock ett antal begränsningar med denna studie. Exempelvis antas de oberoende 

variablerna vara kontinuerliga, interaktionstermen estimeras endast med OLS-metoden och 

ordnad probit används trots att test indikerar att metoden kanske inte passar data. 

Estimationerna har därför genomförts med kategoriska oberoende variabler och med 

generalized ordnad probit som lättar antagandet om konstanta effekter över svarskategorierna 

och dessa estimationer visar liknande resultat. Trots att modellen har estimerats med olika 

metoder och i olika versioner stämmer resultaten från samtliga versioner väl överens med 

tidigare studier. Detta indikerar att resultaten inte är känsliga för förändringar i 

modellspecifikation och således kan bedömas som robusta.  
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I den empiriska analysen estimeras associationen mellan den beroende och de oberoende 

variablerna. Det finns dock svårigheter vid tolkning, exempelvis om parameterestimaten kan 

tolkas kausalt. Orsakssambandet mellan lycka och fysisk aktivitet kan gå åt båda hållen. Hälsa 

inkluderas för att kontrollera för den positiva effekt från fysisk aktivitet till hälsa. Efterfrågan 

på input till produktionen av hälsa indikerar att det huvudsakliga kausala sambandet bör gå från 

fysisk aktivitet till lycka genom en efterfråga på hälsa och lycka. Även tidigare studier finner 

stöd för ett kausalt samband mellan fysisk aktivitet och lycka (Huang & Humphreys, 2012; Lee 

& Park, 2010). 

 

Resultaten baseras på individens subjektiva bedömning av lycka. Huruvida en individ kan ge 

meningsfulla svar på sådana frågor är svårt att avgöra. Individens innebörd av lycka kan 

förändras och svaren är beroende av hur frågan formuleras, i vilken skala lycka mäts, hur 

individen mår den dagen, kontext och så vidare vilket kan leda till opålitliga parameterestimat. 

Denna typ av mått på lycka är dock väl utforskade i tidigare studier och har visat sig vara en 

bra approximation av lycka. Även definitionen av de oberoende variablerna kan påverka 

estimaten. Exempelvis mäts fysisk aktivitet av hur fysiskt aktiv individen varit de senaste sju 

dagarna vilket inte nödvändigtvis är representativt. Det är inte heller möjligt att urskilja tiden 

eller vilken aktivitet individen deltar i vilket begränsar analysmöjligheterna. Vidare kan 

individer som varit aktiva de senaste sju dagarna inte öka sin fysiska aktivitet vilket komplicerar 

tolkningen av resultatet eftersom de inte kan öka sin fysiska aktivitet enligt det mått som 

används i denna studie. 

 

Studien baseras på data från 19 Europeiska länder. Trots att samtliga 19 länder är Europeiska 

skiljer sig levnadsförhållandena vilket kan påverka hur individen uppfattar och besvarar frågan. 

För att fånga variationen mellan länder som inte kan förklaras av de andra kontrollvariablerna 

inkluderas dummyvariabler för land och de visar att det finns betydande skillnader i lycka 

mellan länder. Således kan antagandet angående jämförbarhet vara väl starkt. Om dessa 

skillnader beror på att individer i vissa länder är systematiskt lyckligare eller om det beror på 

erfarenheter eller andra kontextuella- samt kulturella faktorer går inte att urskilja. 

 

Få tidigare studier har studerat sambandet mellan lycka och fysisk aktivitet. Denna studie kan 

därför ses som ett första steg i att utforska hur fysisk aktivitet påverkar lycka. Det inte möjligt 

att skilja på olika typer av fysisk aktivitet eller urskilja den tid individen är aktiv i detta dataset 

vilket begränsar analysmöjligheterna. Det skulle vara intressant att utforska hur olika former av 
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fysisk aktivitet såsom gruppträning, träna utomhus, gym et cetera påverkar lycka. Därför är mer 

detaljerade mått av fysisk aktivitet angående typ av aktivitet och tid i aktivitet av intresse för 

fortsatta studier. Ferrer-i-Carbonell och Gowdy (2007) finner exempelvis att trädgårdsarbete 

har en positiv effekt på lycka vilket väcker funderingar angående vad det är som orsakar den 

positiva effekten av fysisk aktivitet på lycka. Det kan till exempel vara närheten till naturen 

snarare än en den fysiska aktiviteten i samband med exempelvis trädgårdsarbete som orsakar 

den positiva effekten. En annan möjlighet är att det är den sociala aspekten av träning som 

orsakar den positiva effekten på lycka. Mer detaljerade mått skulle möjliggöra en djupare analys 

av orsakssambandet mellan fysisk aktivitet och lycka samt vilken typ av aktivitet och tid i 

aktivitet som är optimal för individen.  

 

Paneldata skulle göra det möjligt att mer ingående studera det kausala sambandet samt estimera 

modeller med fixa effekter. Ferrer-i-Carbonell och Frijters (2004) visar att antagandet angående 

kontinuitet eller ordinalitet inte är av betydelse för resultaten, däremot är användandet av fixa 

effekter det. För framtida forskning är det därför av analytiskt värde att utföra analyser med 

fixa effekter på individnivå eller på annat sätt fånga variationer mellan individer som kan 

påverka lycka. 

 

8. Slutsats 

Sammanfattningsvis konstateras att fysisk aktivitet generellt gör oss lyckliga. Det är således 

möjligt att individen underskattar värdet av fysisk aktivitet och därför konsumerar mindre än 

optimalt. Även om individen avser vara rationell fattar hen beslut under ofullständig 

information angående de positiva effekterna av fysisk aktivitet vilket leder till att för lite 

konsumeras. 

 

Den robusta positiva effekten kan ha policyimplikationer då policyer riktade mot främjande av 

fysisk aktivitet kan förbättra både hälsa och lycka. Resultaten från estimationen med 

interaktionsterm visar att den positiva effekten av fysisk aktivitet på lycka är störst om individen 

har dålig hälsostatus. Något som styrks av Biddle och Ekkekakis (2005) som finner att individer 

med psykisk ohälsa får större fördelar av fysisk aktivitet än friska individer.  Studien tillför 

således stöd till policyer ämnade mot att främja fysisk aktivitet eftersom det bidrar till att öka 

individens lycka vilket är önskvärt i sig själv.



 23 

9. Litteraturförteckning 

Abramovitz, M., 1959. The Welfare Interpretation of Seculat Trends in National Income and Product. i: The 

Allocation of Economic Resources: Essays in honor of Bernard Francis Haley. Stanford: Stanford University 

Press. 

 
Arent, S. M., Landers, D. M. & Etnier, J. L., 2008. The Effects of Exercise on Mood in Older Adults: A Meta-

Analytic Review. Journal of Aging and Physical Activity, Issue 8, pp. 407-430. 

 
Baker, L. A., Cahalin, L. P., Gerst, K. & Burr, J. A., 2005. Productive activities and subjective well-being among 

older adults: the influence of number of activities and time commitment. Social Indicators Research, Issue 73, pp. 

431-458. 

 
Biddle, S. J. & Ekkekakis, P., 2005. Physically active lifestyles and well-being. i: The Science of Well-Being. 

Oxford: Oxford University Press, pp. 141-168. 

 
Blanchflower, D. G. & Oswald, A. J., 2004. Money, Sex and Happiness: An Empirical Study. Scandinavian 

Journal of Economics, 106(3), pp. 393-415. 

 
Bolin, K., 2013. Health production. i: The Oxford Handbook of Health Economics. Oxford: Oxford University 

Press. 

 
Brydolf, J., 2017. 1177-Vårdguiden. [Online]  

Available at: https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Motion-och-rorelse/Motion-och-traning/FaR---fysisk-

aktivitet-pa-recept/ 

[Använd 01 06 2017]. 

 
de Mello, L. & Tiongson, E. R., 2009. What Is the Value of (My and My Family´s) Good Health?. Kyklos, 62(4), 

pp. 594-610. 

 
Dolan, P., Peasgood, T. & White, M., 2008. Do we really know what makes us happy? A review of the economic 

literature on the factors associated with subjective well-being. Journal of Economic Psychology, Issue 29, pp. 94-

122. 

 
Easterlin, R. A., 1974. Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence. Nations and 

households in economic growth, Volym 89, pp. 89-125. 

 
European Social Survey, 2017. 42 Sampling procedure - Israel. [Online]  

Available at: http://www.europeansocialsurvey.org/essdoc/doc.html?ddi=2.3.1.4&year=2010&land=376 

[Använd 18 04 2017]. 

 
European Social Survey, 2017. ESS Data: Variable dosprt. [Online]  

Available at: http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/ 

[Använd 16 04 2017]. 

 
European Social Survey, 2017. ESS Data; Variable happy. [Online]  

Available at: http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/ 

[Använd 16 04 2017]. 

 
Ferrer-i-Carbonell, A. & Frijters, P., 2004. How Important Is Methodology for the Estimates of the Determinants 

of Happiness?. The Economic Journal, 114(497), pp. 641-659. 

 
Ferrer-i-Carbonell, A. & Growdy, J. M., 2007. Environmental degradation and happiness. Ecological Economics, 

Issue 60, pp. 509-516. 

 



 24 

Frey, B. S., 2008. Happiness: A Revolution in Economics. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology. 

 
Frey, B. S. & Stutzer, A., 2001. What Can Economists Learn from Happiness Research?. CESifo Working Paper, 

Volym 503. 

 
Gerdtham, U.-G. & Johannesson, M., 2001. The relationship between happiness, health, and socioeconomic 

factors:results based on Swedish microdata. Journal of Socio-Economics, Issue 30, pp. 553-557. 

 
Greene, W. H., 2012. Econometric Analysis. 7:e upplagan red. Edinburgh Gate: Pearson Education Limited. 

 
Grossman, M., 1972. On the Concept of Health Capital and the Demand of Health. Journal of Political Economy, 

80(2), pp. 223-255. 

 
Huang, H. & Humphreys, B. R., 2012. Sports participation and happiness: Evidence from US microdata. Journal 

of Economic Psychology, Issue 33, pp. 776-793. 

 
Inkeles, A., 1960. Industrial Man: The Relation of Status to Experience, Perception, and Value. American Journal 

of Sociology, 66(1), pp. 1-31. 

 
Jang, K., Park, S. H., Chung, S. & Song, K. H., 2010. Influential Factors on Level of Injury in Pedestrian Crashes: 

Application of Ordered Probit Model with Robust Standard Errors. SafeTrec Safe Transportation Research & 

Education Center.  

 
Lee, Y. H. & Park, I., 2010. Happiness and Physical Activity in Special Populations: Evidence From Korean 

Survey Data. Journal of Sports Economics, 11(2), pp. 136-156. 

 
Lerner, T., 2017. Gymmen har kommit upp från källaren. [Online]  

Available at: http://www.dn.se/insidan/gymmen-har-kommit-upp-fran-kallaren/ 

[Använd 20 04 2017]. 

 
Ljunge, M., 2016. Migrants, health, and happiness: Evidence that health assessment travel with migrants and 

predict well-being. Economics and Human Biology, Issue 22, pp. 35-46. 

 
Petruzzello, S. J. o.a., 1991. A Meta-Analysis on the Anxiety-Reducing Effects of Acute and Chronic Exercise. 

Sports Medicine, 11(3), pp. 143-182. 

 
Rasciute, S. & Downward, P., 2010. Health or Happiness? What Is the Impact of Physical Activity on the 

Individual?. Kyklos, 63(2), pp. 256-270. 

 
Taylor, A. H., 2000. Physical activity, anxiety, and stress. i: Physical Activity and Physiological Well-Being. 

London: Routledge. 

 
Varian, H. R., 1992. Microeconomic Analysis. 3:e upplagan red. New York: W. W. Norton & Company, Inc.. 

 
Webster, L., 2015. The effectiveness of physical activity as an intervention in the treatment of depression: A 

systematic review. Journal of Applied Psychology and Social Sciences, 1(1), pp. 28-40. 



 25 

Bilaga 1 

Tabell 11. Variabler inkluderade i studien. Alla variabler inkluderas inte i alla estimerade versioner av modellen. 
Beroende variabel Beskrivning Värden 

Lycka Ordnad probit: kategorisk variabel 

OLS: Kontinuerlig variabel 
0 − 10 

Oberoende variabel   

Fysisk aktivitet Kontinuerlig variabel 0 − 7 

Hälsa Kontinuerlig variabel 1 − 5 
Interaktionsterm Interaktionsvariabel 𝐹×𝐻 
Inkomst Kontinuerlig variabel 1 − 10 
Arbetsmarknadsstatus Dummyvariabel Kontroll: förvärvsarbete 

Arbetslös 
Student 

Permanent sjuk eller handikappad 

Pensionär 
Hemma och tar hand om barn eller annan 

Annan arbetsmarknadsstatus 

Kön Dummyvariabel Kontroll: man 
Kvinna 

Civilstånd Dummyvariabel Kontroll: gift 

Skild/separerad 
Änka/änkling 

Aldrig gift 

Ålder Kontinuerlig variabel 14 − 114 
Utbildning Kontinuerlig variabel Antal år i skolan 

Land Dummyvariabel Kontroll: Sverige 
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Bilaga 2 

Tabell 12. Marginaleffekter för ordnad probit med kontrollvariabler samt fysisk aktivitet, tabell 5 kolumn 3.  
Svarskategori för variabeln lycka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fysisk aktivitet −0,0001∗∗∗  
(0,000) 

−0,0001∗∗∗  
(0,000) 

−0,0002∗∗∗  
(0,000) 

−0,0004∗∗∗  
(0,000) 

−0,001∗∗∗  
(0,000) 

−0,002∗∗∗  
(0,000) 

−0,001∗∗∗  
(0,000) 

−0,001∗∗∗  
(0,000) 

0,001∗∗∗  
(0,000) 

0,002∗∗∗  
(0,000) 

0,002∗∗∗  
(0,000) 

Hälsa −0,002∗∗∗  
(0,000) 

−0,002∗∗∗  
(0,000) 

−0,005∗∗∗  
(0,000) 

−0,012∗∗∗  
(0,001) 

−0,014∗∗∗  
(0,001) 

−0,041∗∗∗  
(0,001) 

−0,030∗∗∗  
(0,001) 

−0,037∗∗∗  
(0,001) 

0,025∗∗∗  
(0,001) 

0,063∗∗∗  
(0,002) 

0,054∗∗∗  
(0,001) 

Inkomst −0,0002∗∗∗  
(0,000) 

−0,0002∗∗∗  
(0,000) 

−0,001∗∗∗  
(0,000) 

−0,001∗∗∗  
(0,000) 

−0,002∗∗∗  
(0,000) 

−0,005∗∗∗  
(0,000) 

−0,004∗∗∗  
(0,000) 

−0,005∗∗∗  
(0,000) 

0,003∗∗∗  
(0,000) 

0,008∗∗∗  
(0,000) 

0,007∗∗∗  
(0,000) 

Ålder 0,0001∗∗∗  
(0,000) 

0,0001∗∗∗  
(0,000) 

0,0004∗∗∗  
(0,000) 

0,001∗∗∗  
(0,000) 

0,001∗∗∗  
(0,001) 

0,003∗∗∗  
(0,000) 

0,003∗∗∗  
(0,000) 

0,003∗∗∗  
(0,000) 

−0,002∗∗∗  
(0,000) 

−0,005∗∗∗  
(0,000) 

−0,005∗∗∗  
(0,000) 

Ålder i kvadrat −1,36×106∗∗∗
 

(0,000) 

−1,37×106∗∗∗
  

(0,000) 

−4,28×106∗∗∗
  

(0,000) 

−9,94×106∗∗∗
  

(0,000) 

−0,00001∗∗∗  
(0,000) 

−0,00003∗∗∗  
(0,000) 

−0,00003∗∗∗  
(0,000) 

−0,00003∗∗∗  
(0,000) 

0,00002∗∗∗  
(0,000) 

0,0001∗∗∗  
(0,000) 

0,00005∗∗∗  
(0,000) 

Utbildning (antal år) −0,000  
(0,000) 

−0,000  
(0,000) 

−0,000  
(0,000) 

−0,000  
(0,000) 

−0,000  
(0,000) 

−0,000  
(0,000) 

−0,000  
(0,000) 

−0,000  
(0,000) 

0,000  
(0,000) 

0,000  
(0,000) 

0,000  
(0,000) 

Kontroll: förvärvsarbete            

Arbetslös 0,002∗∗∗  
(0,000) 

0,002∗∗∗  
(0,000) 

0,005∗∗∗  
(0,001) 

0,012∗∗∗  
(0,001) 

0,014∗∗∗  
(0,002) 

0,036∗∗∗  
(0,004) 

0,024∗∗∗∗  
(0,002) 

0,024∗∗∗  
(0,002) 

−0,031∗∗∗  
(0,004) 

−0,050∗∗∗  
(0,005) 

−0,036∗∗∗  
(0,003) 

Student −0,000  
(0,000) 

−0,000  
(0,000) 

−0,000  
(0,000) 

−0,001  
(0,001) 

−0,001  
(0,001) 

−0,002  
(0,003) 

−0,001  
(0,002) 

−0,002  
(0,003) 

0,001  
(0,002) 

0,003  
(0,005) 

0,003  
(0,005) 

Permanent sjuk eller handikappad 0,000  
(0,000) 

0,000  
(0,000) 

0,000  
(0,001) 

0,001  
(0,001) 

0,001  
(0,002) 

0,004  
(0,005) 

0,003  
(0,003) 

0,003  
(0,005) 

−0,002  
(0,004) 

−0,006  
(0,008) 

−0,005  
(0,007) 

Pensionär −0,0003∗∗∗  
(0,000) 

−0,0003∗∗∗  
(0,000) 

−0,001∗∗∗  
(0,000) 

−0,003∗∗∗  
(0,001) 

−0,003∗∗∗  
(0,001) 

−0,009∗∗∗  
(0,003) 

−0,007∗∗∗  
(0,002) 

−0,009∗∗∗  
(0,003) 

0,005∗∗∗  
(0,001) 

0,014∗∗∗  
(0,004) 

0,012∗∗∗  
(0,004) 

Hemma och tar hand om barn eller annan −0,0002∗∗  
(0,000) 

−0,0003∗∗  
(0,000) 

−0,001∗∗  
(0,000) 

−0,002∗∗  
(0,001) 

−0,002∗∗  
(0,001) 

−0,007∗∗  
(0,003) 

−0,005∗∗  
(0,002) 

−0,007∗∗  
(0,003) 

0,004∗∗  
(0,002) 

0,011∗∗  
(0,005) 

0,010∗∗  
(0,005) 

Annan arbetsmarknadsposition 0,000  
(0,000) 

0,000  
(0,000) 

0,000  
(0,001) 

0,000  
(0,002) 

0,000  
(0,003) 

0,001  
(0,008) 

0,000  
(0,006) 

0,000  
(0,007) 

−0,000  
(0,005) 

−0,001  
(0,012) 

−0,001  
(0,005) 

Kontroll: man            

Kvinna −0,0004∗∗∗  
(0,000) 

−0,0004∗∗∗  
(0,000) 

−0,001∗∗∗  
(0,000) 

−0,003∗∗∗  
(0,000) 

−0,003∗∗∗  
(0,001) 

−0,010∗∗∗ 

 (0,001) 

−0,007∗∗∗  
(0,001) 

−0,009∗∗∗  
(0,001) 

0,006∗∗∗  
(0,001) 

0,015∗∗∗  
(0,002) 

0,013∗∗∗  
(0,002) 

Kontroll: gift            

Skild/separerad  0,002∗∗∗  
(0,000) 

0,002∗∗∗  
(0,000) 

0,005∗∗∗  
(0,001) 

0,012∗∗∗  
(0,001) 

0,013∗∗∗  
(0,001) 

0,036∗∗∗  
(0,003) 

0,024∗∗∗  
(0,002) 

0,025∗∗∗  
(0,001) 

−0,030∗∗∗  
(0,003) 

−0,051∗∗∗  
(0,003) 

−0,038∗∗∗  
(0,002) 

Änka/änkling 0,002∗∗∗  
(0,000) 

0,002∗∗∗  
(0,000) 

0,007∗∗∗  
(0,001) 

0,014∗∗∗  
(0,001) 

0,016∗∗∗  
(0,001) 

0,042∗∗∗  
(0,003) 

0,028∗∗∗  
(0,002) 

0,027∗∗∗  
(0,001) 

−0,038∗∗∗  
(0,004) 

−0,059∗∗∗  
(0,004) 

−0,042∗∗∗  
(0,003) 

Aldrig gift 0,002∗∗∗  
(0,000) 

0,001∗∗∗  
(0,000) 

0,004∗∗∗  
(0,000) 

0,010∗∗∗  
(0,001) 

0,012∗∗∗  
(0,001) 

0,033∗∗∗  
(0,002) 

0,023∗∗∗  
(0,002) 

0,026∗∗∗  
(0,002) 

−0,024∗∗∗  
(0,002) 

−0,048∗∗∗  
(0,003) 

−0,038∗∗∗  
(0,002) 

Kontroll: Sverige            

Belgien 0,000∗  
(0,000) 

0,000∗  
(0,000) 

0,001∗  
(0,001) 

0,002∗  
(0,001) 

0,002∗  
(0,001) 

0,007∗  
(0,004) 

0,005∗  
(0,003) 

0,006∗  
(0,003) 

−0,005∗  
(0,003) 

−0,011∗  
(0,006) 

−0,009∗  
(0,005) 

Danmark −0,001∗∗∗  
(0,000) 

−0,001∗∗∗  
(0,000) 

−0,003∗∗∗  
(0,000) 

−0,007∗∗∗  
(0,001) 

−0,009∗∗∗  
(0,001) 

−0,026∗∗∗  
(0,003) 

−0,021∗∗∗  
(0,003) 

−0,030∗∗∗  
(0,005) 

0,008∗∗∗  
(0,001) 

0,044∗∗∗  
(0,006) 

0,044∗∗∗  
(0,007) 
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Finland −0,001∗∗∗  
(0,000) 

−0,001∗∗∗  
(0,000) 

−0,002∗∗∗  
(0,000) 

−0,005∗∗∗  
(0,001) 

−0,007∗∗∗  
(0,001) 

−0,020∗∗∗  
(0,003) 

−0,015∗∗∗  
(0,002) 

−0,021∗∗∗  
(0,004) 

0,008∗∗∗  
(0,001) 

0,032∗∗∗  
(0,005) 

0,031∗∗∗  
(0,006) 

Frankrike 0,002∗∗∗  
(0,000) 

0,002∗∗∗  
(0,000) 

0,005∗∗∗  
(0,001) 

0,010∗∗∗  
(0,002) 

0,012∗∗∗  
(0,002) 

0,032∗∗∗  
(0,004) 

0,021∗∗∗  
(0,003) 

0,022∗∗∗  
(0,002) 

−0,027∗∗∗  
(0,004) 

−0,045∗∗∗  
(0,006) 

−0,033∗∗∗  
(0,004) 

Irland 0,002∗∗∗  
(0,000) 

0,002∗∗∗  
(0,000) 

0,006∗∗∗  
(0,001) 

0,013∗∗∗  
(0,002) 

0,015∗∗∗  
(0,002) 

0,038∗∗∗  
(0,005) 

0,025∗∗∗  
(0,003) 

0,025∗∗∗  
(0,002) 

−0,034∗∗∗  
(0,005) 

−0,053∗∗∗  
(0,006) 

−0,038∗∗∗  
(0,003) 

Litauen 0,009∗∗∗  
(0,001) 

0,007∗∗∗  
(0,001) 

0,019∗∗∗  
(0,002) 

0,037∗∗∗  
(0,003) 

0,039∗∗∗  
(0,003) 

0,089∗∗∗  
(0,005) 

0,049∗∗∗  
(0,002) 

0,029∗∗∗  
(0,001) 

−0,101∗∗∗  
(0,007) 

−0,110∗∗∗  
(0,004) 

−0,067∗∗∗  
(0,002) 

Nederländerna −0,000  
(0,000) 

−0,000  
(0,000) 

−0,000  
(0,000) 

−0,000  
(0,001) 

−0,000  
(0,001) 

−0,001  
(0,003) 

−0,001  
(0,003) 

−0,001  
(0,003) 

0,000  
(0,002) 

0,001  
(0,005) 

0,001  
(0,005) 

Norge −0,0005∗∗∗  
(0,000) 

−0,0005∗∗∗  
(0,000) 

−0,002∗∗∗  
(0,000) 

−0,004∗∗∗  
(0,001) 

−0,005∗∗∗  
(0,001) 

−0,014∗∗∗  
(0,004) 

−0,011∗∗∗  
(0,003) 

−0,014∗∗∗  
(0,004) 

0,007∗∗∗  
(0,001) 

0,022∗∗∗  
(0,006) 

0,021∗∗∗  
(0,006) 

Polen 0,001∗∗∗  
(0,000) 

0,001∗∗∗  
(0,000) 

0,003∗∗∗  
(0,001) 

0,007∗∗∗  
(0,002) 

0,008∗∗∗  
(0,002) 

0,022∗∗∗  
(0,005) 

0,016∗∗∗  
(0,003) 

0,017∗∗∗  
(0,003) 

−0,018∗∗∗  
(0,005) 

−0,033∗∗∗  
(0,007) 

−0,025∗∗∗  
(0,005) 

Portugal 0,001∗∗∗  
(0,000) 

0,001∗∗∗  
(0,000) 

0,004∗∗∗  
(0,001) 

0,009∗∗∗  
(0,002) 

0,011∗∗∗  
(0,002) 

0,028∗∗∗  
(0,006) 

0,019∗∗∗  
(0,004) 

0,020∗∗∗  
(0,003) 

−0,024∗∗∗  
(0,006) 

−0,041∗∗∗  
(0,007) 

−0,030∗∗∗  
(0,005) 

Schweiz −0,001∗∗∗  
(0,000) 

−0,001∗∗∗  
(0,000) 

−0,002∗∗∗  
(0,000) 

−0,004∗∗∗  
(0,001) 

−0,005∗∗∗  
(0,001) 

−0,015∗∗∗  
(0,004) 

−0,012∗∗∗  
(0,003) 

−0,016∗∗∗  
(0,004) 

0,007∗∗∗  
(0,001) 

0,025∗∗∗  
(0,006) 

0,023∗∗∗  
(0,007) 

Slovenien 0,002∗∗∗  
(0,000) 

0,002∗∗∗  
(0,000) 

0,005∗∗∗  
(0,001) 

0,012∗∗∗  
(0,002) 

0,013∗∗∗  
(0,002) 

0,034∗∗∗  
(0,005) 

0,023∗∗∗  
(0,003) 

0,023∗∗∗  
(0,002) 

−0,030∗∗∗  
(0,006) 

−0,048∗∗∗  
(0,007) 

−0,035∗∗∗  
(0,004) 

Spanien 0,000  
(0,000) 

0,000  
(0,000) 

0,001  
(0,001) 

0,002  
(0,001) 

0,002  
(0,002) 

0,006  
(0,004) 

0,004  
(0,003) 

0,005  
(0,004) 

−0,004  
(0,003) 

−0,009  
(0,007) 

−0,008  
(0,005) 

Storbritannien 0,0004∗∗  
(0,000) 

0,0004∗∗  
(0,000) 

0,001∗∗  
(0,001) 

0,003∗∗  
(0,001) 

0,003∗∗  
(0,002) 

0,010∗∗  
(0,004) 

0,007∗∗  
(0,003) 

0,008∗∗  
(0,003) 

−0,007∗∗  
(0,003) 

−0,015∗∗  
(0,006) 

−0,012∗∗  
(0,005) 

Tjeckien 0,005∗∗∗  
(0,001) 

0,004∗∗∗  
(0,001) 

0,011∗∗∗  
(0,001) 

0,023∗∗∗  
(0,002) 

0,025∗∗∗  
(0,002) 

0,062∗∗∗  
(0,005) 

0,038∗∗∗  
(0,002) 

0,030∗∗∗  
(0,001) 

−0,063∗∗∗  
(0,006) 

−0,082∗∗∗  
(0,005) 

−0,054∗∗∗  
(0,003) 

Tyskland 0,000  
(0,000) 

0,000  
(0,000) 

0,001  
(0,000) 

0,001  
(0,001) 

0,002  
(0,001) 

0,005  
(0,004) 

0,004  
(0,003) 

0,004  
(0,003) 

−0,003  
(0,002) 

−0,007  
(0,005) 

−0,006  
(0,004) 

Ungern 0,010∗∗∗  
(0,001) 

0,008∗∗∗  
(0,001) 

0,021∗∗∗  
(0,002) 

0,041∗∗∗  
(0,003) 

0,042∗∗∗  
(0,003) 

0,093∗∗∗  
(0,005) 

0,050∗∗∗ 

(0,002) 

0,026∗∗∗  
(0,002) 

−0,110∗∗∗  
(0,008) 

−0,114∗∗∗  
(0,005) 

−0,068∗∗∗  
(0,002) 

Österrike 0,001∗∗∗  
(0,000) 

0,001∗∗∗  
(0,000) 

0,003∗∗∗  
(0,001) 

0,007∗∗∗  
(0,002) 

0,008∗∗∗  
(0,002) 

0,023∗∗∗  
(0,005) 

0,016∗∗∗  
(0,003) 

0,017∗∗∗ 

 (0,003) 

−0,018∗∗∗  
(0,005) 

−0,033∗∗∗  
(0,007) 

−0,025∗∗∗  
(0,004) 

Standardfel ges inom parantes, *𝑝 < 0,1, **𝑝 < 0,05 och , ***𝑝 < 0,01. 

 

 

 

 


