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Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker effekten av arbete på kvällar, nätter eller helger på individens 

självuppskattade lycka. Det har blivit allt vanligare på senare år att undersöka vilka faktorer 

det är som påverkar människors lycka, forskning har främst gjorts på vilken effekt inkomst 

har på lycka. För kopplingen mellan arbetstiden och lycka finns det främst analyser på vad de 

avvikande arbetstiderna har för effekt på individens hälsa, där det har kommits fram till att 

främst skiftarbete och nattarbete har stora negativa effekter på hälsa och ökar risken för olika 

sjukdomar. Datamaterialet som undersöks i denna studie är inhämtat från European Social 

Survey för år 2010 och baseras på individdata från 25 av Europas länder. Individens 

självuppskattade lycka undersöks genom att ställa frågan ”Allt sammantaget, hur lycklig är du 

just nu?” där individen får placera sig på en skala mellan 0–10 där 0 är ”Extremt olycklig” och 

10 är ”Extremt lycklig”. Resultatet av studien visar att avvikande arbetstider har en viss 

negativ effekt på lycka. Resultatet är dock inte statistiskt signifikant för alla kategorier. 
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1. Inledning 

 

De flesta människor strävar efter att vara lyckliga och försöker i den mån det går styra sina liv 

mot det som gör dem lyckliga, oavsett vilka mål de har. Lycka betyder olika saker för 

individer. Lyckoforskning har på senare tid intresserat många ekonomer som ett observerbart 

mått på nytta för att analysera individers beteende (Frey och Stutzer, 2002). Ett av syftena 

med lyckoforskning är att försöka ta reda på vilka effekter olika faktorer har på individers 

lycka. Lyckoforskning är inte bara intressant i den akademiska världen, även inom politiken 

är man intresserade av befolkningens lycka. Idag finns det ett flertal olika undersökningar 

som undersöker individens självuppskattade lycka, bland annat European Social Survey, 

General Social Survey och Gallup World Poll1. Tack vare det stora antalet undersökningar 

finns det information om människors lycka i hela världen. Datamaterialet som används till 

den här studien är tvärsnittsdata inhämtat från European Social Survey för år 2010.  

 

Vissa faktorer har visat sig vara viktiga för att förklara individers lycka. Inkomst, relationer 

och ålder är några av dessa som det gjorts ett flertal studier på. För många antas en hög 

inkomst vara synonymt med en högre lyckonivå och välmående, ju mer inkomst vi har desto 

mer saker kan vi köpa. Det har dock bevisats i tidigare studier att inkomstens positiva effekt 

på lyckonivån är avtagande (Diener et al, 1993; Frey och Stutzer, 2002). Studier har även 

visat att ålderns effekt på lycka är U-format, där den lägsta lyckonivån nås i medelåldern 

(Oswald och Blanchflower, 2007), och att gifta personer är lyckligare än ogifta (Stack och 

Ross Eshleman, 1998). 

 

Vi spenderar en stor del av vår vakna tid på arbetet. I EU är den genomsnittliga arbetstiden 

40,3 timmar per vecka (Eurofound, 2017) vilket motsvarar cirka åtta timmars arbete per dag, 

fem dagar i veckan. Sjukskrivningar på grund av psykiatriska diagnoser har i Sverige ökat 

med mer än 50 procent de senaste åren, där den vanligaste psykiatriska diagnosen är 

stressreaktioner och anpassningsstörningar (Försäkringskassan, 2016). Även om det är svårt 

att veta orsaken till den ökade sjukfrånvaron, är psykiskt ansträngande arbete och höga krav i 

arbetslivet en av riskfaktorerna för sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa 

(Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2015). Forskning har visat att personer som 

                                                           
1 European Social Survey fokuserar på människor från Europa, General Social Survey fokuserar på människor 

från USA och Gallup World Poll undersöker över 140 länder i världen.  
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är lyckligare har en högre produktivitetsnivå (Oswald et al, 2015). Många stora företag idag 

fokuserar på att arbetsplatsen ska ge arbetarna glädje och motivation och många företag 

strävar idag efter att bli en populär arbetsplats. Något som pekar på detta är olika 

arbetsplatsundersökningar som rankar företag efter hur populära de är att jobba för, Great 

Place To Work är ett exempel på företag som erbjuder hjälp för att göra företag mer attraktiva 

att jobba för. Google är ett exempel på företag som gjort sig populära som en kreativ och 

givande arbetsplats (Företagande.se, 2010). Eftersom lyckliga personer presterar bättre bör ju 

alla arbetsgivare vilja att dess anställda ska vara lyckliga. Men vad är det som gör människor 

lyckliga på arbetet? 

 

Tidigare studier av avvikande arbetstider har fokuserat på hälsoproblemen som följer. 

Skiftarbete har bland annat kopplats ihop med en rad olika hälsoproblem som bröstcancer 

(Schernhammer et al, 2003) och hjärtsjukdomar (Bøgglid och Knutsson, 1999). Det är dock få 

studier som har studerat effekten av avvikande arbetstider på individens lycka. Dennna studie 

syftar till att se vad avvikande arbetstider2 har för påverkan på individers lycka. Är människor 

som endast jobbar normala arbetstider mellan 9 till 5 lyckligare än de som har mer 

oregelbundna arbetstider? Hypotesen är att människors lycka påverkas mer negativt ju oftare 

de arbetar kvällar, helger och/eller nätter.  

 

Avsnitt två av studien presenterar tidigare forskning inom lycka och avvikande arbetstider 

samt ekonomisk teori. I avsnitt tre presenteras data och de variabler som används i modellen 

och i avsnitt fyra beskrivs de metoder som används för studien. Avsnitt fem presenterar 

resultatet av studien, i avsnitt sex diskuteras de resultat studien kommit fram till och avslutas 

med en slutsats. 

  

                                                           
2 Arbete på kvällar, nätter och helger. 
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2. Ekonomisk teori och tidigare forskning 

 

Lycka har studerats länge inom psykologi, det är inte förrän på senare år som lyckoforskning 

har intresserat ekonomer. En av de första studierna inom ekonomi som behandlade lycka som 

fortfarande refereras till idag gjordes av Richard Easterlin (1974) som undersökte människors 

lycka från andra världskriget fram till dess att studien gjordes för att se om det fanns ett 

samband mellan ekonomisk tillväxt och lycka. Easterlin hittade inget bevis för ett sådant 

samband. Från Easterlins studie växte begreppet ”Easterlin paradox” fram som syftar till hans 

resultat i studien, att den genomsnittliga lyckan är konstant över tid trots en ökning i 

ekonomiskt välstånd (Clark et al, 2008). Tidigare tudier av lycka syftar vanligtvis till att ta 

reda på vad olika faktorer, så som miljöfaktorer och personliga egenskaper, har för effekt på 

individers lycka.  

 

Nyttoteori har sedan lång tid tillbaka använts av ekonomer för att analysera individer och 

vilka beslut de tar. Antagandet för nyttomaximering är att individen har ett rationellt beteende 

och strävar efter att maximera sin nytta genom varor och tjänster givet sin budgetrestriktion 

(Axelsson et al, 1988). En nyttofunktion kan skrivas 𝑈 = 𝑢(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑖), där U representerar 

individens nytta och 𝑞𝑖 representerar antalet enheter av vara i. Individen försöker maximera 

sin nytta genom att konsumera så mycket av vara i som dennes budgetrestriktion tillåter. 

Individens marginalnytta kan definieras som förändringen i nytta av att köpa ytterligare en 

enhet av en vara. Marginalnyttan antas vara avtagande och definieras som 𝑀𝑈𝑖 =
ΔU

Δ𝑞𝑖
 

(Axelsson et al, 1988). Eftersom att lycka är ett approximativt mått på nytta (Frey och Stutzer, 

2002) så kan marginalnyttan även appliceras på lyckoteori. Om vi redan har en hög inkomst 

och får en löneökning kommer vår lyckoökning inte att bli lika stor som om vi hade haft en 

låg inkomst och fick en högre lön (Clark et al, 2008). 

 

Dolan (2007) visar att lyckofunktionen kan skrivas på följande sätt: 

𝐿 = 𝑓(𝑙) 

Där individens självuppskattade lycka (L) är en funktion av individens sanna lycka (l). Dolan 

menar även att den sanna lyckan bestäms genom olika faktorer så som sociala egenskaper och 

ekonomiska faktorer. Lycka kan även skrivas som en additiv modell, 𝐿𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡, 

där 𝑥𝑖𝑡 är sociala egenskaper, ekonomiska faktorer, etc., som är kända och mätbara. Den 
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sanna lyckan påverkas av icke-observerbara faktorer vilka antas finnas i slumptermen 𝜀 (Frey 

och Stutzer, 2002; Dolan, 2008). 

 

Många tidigare studier om arbetstid och lycka har fokuserat på hur individers hälsa påverkas 

av långa arbetsdagar och avvikande arbetstider. Martens et al (1999) har bland annat visat att 

individer som arbetar på oregelbundna arbetstider uppger större problem med sin hälsa. 

Forskning har även visat andra negativa hälsoeffekter på grund av avvikande arbetstider så 

som ökad risk för bröstcancer (Schernhammer et la, 2003), hjärtsjukdomar (Bogglid och 

Knutsson, 1999), sömnstörningar (Åkerstedt, 1990), och ett flertal andra negativa 

hälsoeffekter (Costa, 1996; Knutsson, 2003; Harrington, 2001; Martens et al, 1999). Även 

andra negativa effekter så som ökad risk för skilsmässa till följd av skiftarbete har visats 

(White och Keith, 1990) samt en ökad risk för olyckor på arbetsplatsen till följd av 

skiftarbete, nattarbete och långa arbetsdagar (Wagstaff och Lie, 2013). I en studie av Brett 

och Stroh (2003) där de undersökte varför chefer i Amerika arbetar många extratimmar varje 

vecka och vad effekterna blir, kom de fram till att de individer som arbetade flest timmar 

kände sig avskilda från deras familjer och upplevde en stress att kombinera mellan arbete och 

familjen. Kaliterna et al (2004) har publicerat en studie där de rapporterar om en 

undersökning som gjordes på arbetare inom socialvården. De undersökte skiftarbetare med 

nattpass inkluderat, skiftarbetare utan nattpass och arbetare som inte jobbade skift för att 

undersöka livsnöjdhet och lycka i de olika grupperna. Studien fann inga skillnader i lycka 

oavsett arbetstider. De som arbetade skift med nattpass inkluderat upplevde dock oftare att de 

var mer olyckliga än vad de andra grupperna gjorde. 

 

Att skiftarbete och långa arbetsdagar inte är bra för hälsan är det nog många som kan tänka 

sig. Men hur är det då med individer som blir lyckliga av att jobba och därför väljer att jobba 

de där extra timmarna varje vecka?  

 

Oswald et al (2015) har visat att personer som är lyckliga är mer produktiva i sitt arbete. 

Deras studie gick till så att de utvalda individerna fick börja med att svara på hur lyckliga de 

var vid tillfället, sedan blev de utsatta för olika lyckohöjande händelser, så som att titta på ett 

roligt klipp, efter experimentet testades deras produktivitet och slutligen fick de svara på hur 

lyckliga de var igen. Studien visade att de personer som blivit lyckligare hade ökat sin 

produktivitet med 10-12%.  
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Vid empiriska studier som undersöker subjektiv lycka bör faktorer som påverkar lycka 

kontrolleras för vid empiriska analyser. Det finns många olika faktorer som påverkar lycka, 

några av de viktigaste faktorerna att kontrollera för är ålder, kön, hälsa, relationer, etnicitet, 

utbildning, arbetslöshet och inkomst som visar på ett robust samband med lycka (Frey och 

Stutzer, 2002; Dolan, 2008). Den här studien kommer bara innefatta individer som arbetar 

vilket innebär att arbetslöshet är kontrollerat för. Tidigare studier har undersökt vad dessa 

olika faktorer har för effekt på individers lyckonivå. Som nämnt i inledningen har ett flertal 

studier visat att sambandet mellan ålder och lycka är U-format, där indivers lycka är som lägst 

i medelåldern (Oswald och Blanchflower, 2007) och att gifta personer är lyckligare än ogifta 

(Stack och Ross Eshleman, 1998), där effekten är lika stor hos både män och kvinnor.  
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3. Datamaterial 

 

Datamaterialet är inhämtat från European Social Survey (2010) vilket är en tvärnationell 

enkätundersökning som analyserar europeiska levnadsförhållanden och attityder. 

Undersökningen har genomförts vartannat år i Europa sedan år 2001 och studerar individers 

åsikter och karaktäristika genom sex stycken basblock3 som är identiska vid varje omgång, 

samt ytterligare ”roterande” block med olika teman som undersöks vid olika omgångar 

(European Social Survey, 2017). Individerna som är med i undersökningen är utvalda genom 

ett obundet slumpmässigt urval och anses vara representativa för alla individer över 15 år i 

privata hushåll i de 28 inkluderade länderna. Varje land strävar efter att samla in minst 1500 

observationer, alternativt 800 observationer för länder med mindre än 2 miljoner invånare, 

och det generella svarsfrekvensmålet är 70% (European Social Survey, 2017). En högre 

svarsfrekvens anses minska risken för snedvridning på grund av uteblivna svar då risken är 

mindre att en specifik grupp deltar i större utsträckning än en annan grupp. För denna studie 

används ESS-data från omgång fem som genomfördes år 2010 då det är den senaste 

omgången där det ställdes specifika frågor om individers arbete. Det generella 

svarsfrekvensmålet på 70% för ESS undersökningarna har uppnåtts i fem länder år 2010. Det 

landet med lägst svarsfrekvens var Tyskland med 30,5% och det land som hade högst 

svarsfrekvens var Bulgarien med 81,4% (ESS, 2017). 

 

Datasetet inkluderar 25 av Europas länder4. Finland och Portugal är exkluderade ur 

undersökningen då alla observationer om äktenskapsstatus saknas för Finland, och för 

Portugal saknas alla observationer för frågan om inkomst. Endast de individer som uppger att 

de förvärvsarbetar är med i analysen. 

 

Det totala antalet observationer från European Social Survey för år 2010 är 52 458. Efter att 

alla individer som ej förvärvsarbetar samt alla observationer från Finland och Portugal 

exkluderats återstår 22 365 observationer. Ytterligare har de individer som vägrat svara, inte 

vet eller inte svarat på någon av frågorna på de inkluderade variablerna exkluderats ur 

datamaterialet. Variabeln för hushållets inkomst har en stor andel saknade värden. Det finns 

                                                           
3 Medianvändning och social tillit, politik, subjektivt välmående, kön och hushåll, demografi och mänskliga 

värderingar. 
4 Belgien, Bulgarien, Schweiz, Cypern, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Frankrike, 

Storbritannien, Grekland, Kroatien, Ungern, Irland, Israel, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, 

Sverige, Slovenien, Slovakien och Ukraina.  
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olika metoder som kan användas vid saknade värden, som exempelvis ”dummy variable 

adjustment”, ”multiple imputation” och listvis radering. Listvis radering är ett enkelt och 

effektivt sätt att använda om de saknade värdena är slumpmässiga (Paul D. Allison, 2003). 

Det stora antalet frågor i undersökningen och det stora antalet observationer gör att det inte är 

sannolikt att resultatet blir snedvridet eller att detta påverkar parameterestimaten nämnvärt. 

Tabell 13 i appendix visar att det inte ger några betydande skillnader att exkludera de 

individer som ej svarat på inkomstfrågan, inte heller standardavvikelserna blir märkbart 

annorlunda. Totalt 4 804 observationer exkluderas på grund av saknade värden på någon av 

variablerna. Urvalet består slutligen av 17 557 individer. 

 

3.1 Variabler 

 

Den beroende variabeln är individens självuppskattade lycka och de två förklarande 

variablerna är de som beskriver hur ofta individen arbetar på kvällar eller nätter och hur ofta 

individen arbetar på helger. Ytterligare nio stycken kontrollvariabler har valts ut efter tidigare 

studiers analys av vilka fakorer som bör kontrolleras för. I Tabell 1 nedan visas alla variabler 

med deskriptiv statistik. Därefter presenteras variablerna. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik. 

Variabel Medelvärde Std. Dev. Min Max 

Lycka 7,2643 1,8732 0 10 

Arbete kvällar/nätter 2,8507 2,0374 1 7 

Arbete helger 2,6130 1,4733 1 5 

Hälsa 2,0111 0,7952 1 5 

Född i landet 1,1014 0,3019 1 2 

Kön 1,4886 0,4999 1 2 

Ålder 42,6415 11,7337 16 86 

Ålder i kvadrat 1955,97 1022,694 256 7396 

Äktenskapstatus 2,8843 2,2325 1 6 

År i utbildning 13,7276 3,5234 0 47 

Hushållets inkomst 6,1782 2,5843 1 10 

Land 12,5911 7,0698 1 25 

 

Antal observationer 

 

17 557 
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3.1.1 Beroende variabel och förklaringsvariabler 

 

Lycka 

För att ta reda på hur lycklig en individ är ställs frågan ”Allt sammantaget, hur lycklig skulle 

du säga att du är?” där individen får svara på en skala från noll till tio där noll är ”Extremt 

olycklig” och tio är ”Extremt lycklig”. Individens självuppskattade lycka är inte ett perfekt 

mått på lycka, individens humör den dagen frågan besvaras eller specifika händelser som hänt 

i närtid exempelvis kan ha en påverkan på hur frågan besvaras. Frågan ställs dock på ett 

sådant sätt att individen får reflektera över sin generella lycka vilket ger ett tillräckligt bra 

mått på dennes lyckonivå (Happiness Research Institute, 2014).  

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för variabeln lycka. 

Extremt 

olycklig 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Extremt 

lycklig 

Medelvärde 

(Std. Dev) 

0,36% 0,58% 0,99% 2,61% 3,51% 10,38% 8,36% 19,19% 29,07% 16,42% 8,52% 7,2643(1,8732) 

 

 

I Tabell 2 ser vi att den högsta andelen, 29%, har graderat sin lycka till en 8 på skalan och 

knappt två procent har svarat någon av de tre lägsta nivåerna av lycka. Medelvärdet för lycka 

är 7,26 med en standardavvikelse på 1,87.  

 

Värdena på lycka mäts i en ordinal skala, men då regressionen utförs med OLS och inte en 

ordnad probit modell behandlas värdena som en kontinuerlig skala då tidigare studier visat att 

resultaten inte skiljer sig nämnvärt åt oavsett vilken metod som används (Ferrer-i-Carbonell 

och Frijters, 2004; Dunn, 1993). 

 

Arbete på kvällar eller nätter 

Frågan som ställs i undersökningen är ”Hur ofta involverar ditt arbete jobb på kvällar eller 

nätter?”5 där personen kan välja mellan sju svarsalternativ, ”Aldrig”, ”Mindre än en gång i 

månaden”, ”En gång i månaden”, ”Flera gånger i månaden”, ”En gång i veckan”, ”Flera 

gånger i veckan” eller ”Varje dag”. Variabeln definieras som dummyvariabler i modellen, där 

”Aldrig” är referenskategorin. 

 

 

                                                           
5 Syftar till arbete efter ordinarie fastställda arbetstider. 



 9 

Tabell 3. Hur ofta involverar ditt arbete jobb på kvällar eller nätter? 

 Aldrig Mindre än 

en gång i 

månaden 

En gång i 

månaden 

Flera 

gånger i 

månaden 

En gång i 

veckan 

Flera 

gånger i 

veckan 

Varje dag 

Procent 43,78% 11,72% 6,21% 15,01% 4,75% 14,28% 4,24% 

 

I Tabell 3 ser vi att ungefär 40% aldrig jobbar kvällar eller nätter medan ungefär 20% jobbar 

kvällar eller nätter flera gånger i veckan eller varje dag.  

 

Arbete på helger 

Frågan som ställs är ”Hur ofta involverar ditt arbete jobb på helger?” där individen kan välja 

mellan fem svarsalternativ, ”Aldrig”, ”Mindre än en gång i månaden”, ”En gång i månaden”, 

”Flera gånger i månaden” eller ”Varje vecka”. Variabeln definieras som dummyvariabler i 

modellen, där ”Aldrig” är referenskategorin. I Tabell 4 nedanför ser vi att flest antal personer 

aldrig arbetar på helger medan 12% arbetar helg varje vecka.  

 

Tabell 4. Hur ofta involverar ditt arbete jobb på helger? 

 Aldrig Mindre än en 

gång i 

månaden 

En gång i 

månaden 

Flera gånger i 

månaden 

Varje vecka 

Procent 35,52% 16,42% 11,65% 24,03% 12,37% 

 

 

3.1.2 Kontrollvariabler 

 

Hälsa 

Frågan som ställs är ”Hur är din hälsa i allmänhet? Skulle du säga att den är…” där 

svarsalternativen är ”Väldigt bra”, ”Bra”, ”Ganska bra”, ”Dålig” eller ”Väldigt dålig”. 

Variablerna har kodats om till en skala mellan 1 till 5 där 1 motsvarar ”Väldigt bra” och 5 

motsvarar ”Väldigt dålig”. Medelvärdet för hälsa är 2, vilket motsvarar ”Bra”, med en 

standardavvikelse på 0,79. I Tabell 5 nedan ser vi att nästan 50% av urvalet har svarat att 

deras hälsa är ”Bra”, medan väldigt få personer har svarat att deras hälsa är ”Väldigt dålig”. 

Variabeln hälsa definieras som en kontinuerlig variabel i modellen. 
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Tabell 5. Hur är din hälsa i allmänhet? 

Väldigt bra Bra Ganska bra Dålig Väldigt dålig 

27,63% 46,79% 22,73% 2,58% 0,28% 

 

 

Födelseland 

För att kontrollera för etnicitet har frågan om individens födelseland tagits med för att 

undersöka om individen invandrat eller ej. Frågan som ställdes var ”Är du född i (landet)?” 

med svarsalternativen ”Ja” eller ”Nej”. Variabeln hanteras som dummyvariabler i modellen 

där ”Ja” är referenskategori. Medelvärdet för andelen som är födda i landet de bor i är 90% 

och medelvärdet för andelen som inte är födda i landet är 10%. Se Tabell 12 i appendix för 

alla länders statistik.  

 

Kön 

Variabeln kön kan anta två värden, antingen ”kvinna” eller ”man”. Andelen kvinnor och män 

är relativt jämnt fördelat, 51% av individerna är män och 49% är kvinnor. Kön definieras som 

dummyvariabler i modellen, där ”man” är referenskategori. 

 

Ålder 

Variabeln för ålder anger individens ålder vid frågetillfället. Medelåldern är 42,64 år med en 

standardavvikelse på 11,73 år. Den yngsta individen i datasetet är 16 år och den äldsta är 86 

år.  

 

Ålder i kvadrat 

Ålder i kvadrat inkluderas som en variabel eftersom att tidigare studier visat att sambandet 

mellan lycka och ålder är U format. Ålder i kvadrat definieras som en kontinuerlig variabel. 

 

Äktenskapsstatus 

Frågan som ställs är ”Vilken av dessa beskrivningar på kortet beskriver din äktenskapsstatus 

just nu?” där individen får välja mellan svarsalternativen ”Gift”, ”Registrerat partnerskap”6, 

”Lagligt separerad”, ”Skild/upphört registrerat partnerskap”, ”Änka/änkling/rättslig 

partner avliden” eller ”Ingen av dessa (aldrig gift eller i ett registrerat partnerskap)”. Mer än 

                                                           
6 Ett registrerat partnerskap finns i ett antal länder och har lika rättigheter som ett giftermål (European Social 

survey, 2010). 
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hälften, 55,7%, av alla individer i urvalet är gifta och 28,2% har aldrig varit gifta eller i ett 

registrerat partnerskap. Äktenskapsstatus hanteras som dummyvariabler i modellen, där 

referenskategorin är ”Gift”. 

 

Utbildning 

Variabeln utbildning mäts med antal år i utbildning som individen har avklarat7. Medelvärdet 

är 13,73 år med en standardavvikelse på 3,52 år. Minst antal år i utbildning är 0 år och högst 

antal är 47 år8. Utbildning hanteras som en kontinuerlig variabel i modellen. 

 

Inkomst 

För att ta reda på individens inkomst valdes en fråga om hushållets totala nettoinkomst ut. 

Individen väljer vilken inkomstdecil som stämmer överens med hushållets totala 

nettoinkomst. Decil ett representerar de tio procenten med lägst inkomst, och decil tio 

representerar de tio procenten med högst inkomst. I Tabell 6 ser vi att störst andel personer 

befinner sig i decil sju, och lägst andel personer befinner sig i decil ett. Inkomstvariabeln 

hanteras som dummyvariabler där decil ett är referenskategori. 

 

Tabell 6. Procentuell fördelning av individer inom inkomstdecilerna. 

Decil 

ett 

Decil 

två 

Decil 

tre 

Decil 

fyra 

Decil 

fem 

Decil 

sex 

Decil 

sju 

Decil 

åtta 

Decil 

nio 

Decil 

tio 

3,43% 6,75% 8,33% 9,98% 11,18% 12,33% 12,75% 12,34% 11,08% 11,85% 

 

 

Länder 

Länder används som kontrollvariabel för att kontrollera för landspecifika egenskaper, som 

kulturella skillnader, som kan ha en effekt på den beroende variabeln lycka. Tyskland har flest 

antal observationer med 1 218 stycken följt av Ryssland med 1 062 stycken Minst antal 

observationer har Cypern med 368 observationer, följt av Ungern med 391 observationer. 

Länderna hanteras som dummyvariabler i modellen där Sverige är referenskategori. 

  

                                                           
7 Oavsett heltid eller deltid. 
8 Värdet anses inte vara en outlier, det skiljer sig inte kraftigt från övriga observerade värden. 
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4.  Metod 

 

Syftet med studien är att undersöka vilken effekt arbete på kvällar eller nätter och arbete på 

helger har på subjektiv lycka. Subjektiv lycka9 undersöks genom att fråga individen hur de 

själva uppskattar sin lycka att vara. Individens självuppskattade lycka är väl studerat och ses 

som ett tillförlitligt mått på individens sanna lycka (Frey och Stutzer, 2002; Dolan, 2007; 

Veenhoven, 1997). Frågor om lycka ställs olika beroende på vilken undersökning det är som 

ställer frågan, men generellt brukar frågan ställas så att individen själv får uppskatta sin lycka 

i helhet på en skala (Frey och Stutzer, 2002). Funktioner för lycka estimeras normalt som en 

additiv funktion (Frey och Stutzer, 2002; Dolan, 2007) där subjektiv lycka är den beroende 

variabeln som förklaras av kända miljöfaktorer såsom olika demografiska och sociala 

egenskaper.  

 

Eftersom att värdena för variabeln lycka mäts på en ordinal skala bör en ordnad probit modell 

användas för analysen. Ferrer-i-Carbonell och Frijters (2004) och Dunn (1993) har dock visat 

att resultatet på parameterestimaten för de olika regressionerna bör vara lika oavsett om OLS 

eller ordnad probit används när lycka är den beroende variabeln. Eftersom att datasetet 

innehåller ett stort antal observationer hanteras därför variablerna som kontinuerliga värden 

och minsta kvadrat metoden används för att skatta koefficienterna.  

 

När man undersöker olika faktorers effekter på lycka bör man inkludera ett antal andra 

kontrollfaktorer för att inte få ett snedvridet resultat på grund av OVB. Dessa faktorer skiljer 

sig åt mellan olika studier, men det finns argument för att olika demografiska faktorer ska 

kontrolleras för när man undersöker lycka. Ålder, kön, hälsa, relationer, etnicitet, utbildning, 

arbetslöshet och inkomst är sådana faktorer (Frey och Stutzer, 2002. S.50, 51-59; Dolan, 

2008). Eftersom att denna studie endast analyserar personer som har ett arbete anses 

arbetslöshet redan kontrollerat för.  

 

Två multipla regressionsmodeller estimeras10: 

𝐿𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑛𝑖 + 𝛽2ℎ𝑖 + 𝜀𝑖     (1)  

 

                                                           
9 Individens självuppskattade lycka. 
10 Se appendix för tabell där variablerna definieras. 
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𝐿𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑛𝑖 + 𝛽2ℎ𝑖 + 𝛽3𝑙𝑖 + 𝛽4𝑘𝑖 + 𝛽5𝑎𝑖 + 𝛽6𝑎𝑖
2 + 𝛽7𝑐𝑖 + 𝛽8𝑖𝑖 + 𝛽9ℎä𝑖 + 𝛽10𝑓𝑖 + 𝛽11𝑢𝑖 + 𝜀𝑖 

      (2) 

 

där 𝑖= individ 1, 2, …, n 

𝑛𝑖= arbete nätter/kvällar 

ℎ𝑖= arbete helger 

𝑙𝑖= land 

𝑘𝑖= kön 

𝑎𝑖= ålder 

𝑎𝑖
2= ålder i kvadrat 

𝑐𝑖= äktenskapsstatus 

𝑖𝑖= hushållets inkomst 

ℎä𝑖= hälsa 

𝑓𝑖= födelseland 

𝑢𝑖= antal år i utbildning 

𝜀𝑖= slumpterm 

 

I modell 1 estimeras effekten av de två förklarande variablerna på den beroende variabeln 

lycka. I modell 2 inkluderas även kontrollvariablerna. Dessa två modeller används för att se 

effekten på parameterestimaten när kontrollvariabler inkluderas i regressionsanalysen. I 

slumptermen 𝜀 fångas de faktorer som påverkar lycka upp som inte förklaras av de oberoende 

variablerna. Vid multipla regressionsmodeller som dessa används den justerade 

förklaringsgraden, ”adjusted R2”, för att utvärdera hur den beroende variabeln förklaras av 

modellen.  

 

Det finns en risk för snedvridning på grund av utelämnade variabler i modellen då individens 

preferenser för att jobba helg, natt eller kväll inte undersökts. Det kan innebära att en person 

blir lyckligare av att jobba helg exempelvis just för att den föredrar de arbetstiderna. Även 

utelämnade faktorer såsom individens humör under intervjutillfället och livshändelser i närtid 

kan ha en effekt på hur individen uppskattat sin lycka. Att individer anger att de är lyckligare 

än vad de egentligen är kan också orsaka snedvridning. Dessa faktorer kan göra att 

parameterestimaten blir mindre precisa. Detta anses dock vara slumpmässigt och den stora 

variationen av frågor i undersökningar gör att det ej är troligt att detta påverkar 
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parameterestimaten nämnvärt (Happiness Research Institute, 2014; Veenhoven, 1997). Det 

finns även en risk för omvänd kausalitet då lycka kan påverka hur man lägger upp sina 

arbetstider, vissa individer kanske föredrar att jobba natt före att jobba på dagen. 

 

För OLS-estimering görs följande fyra antaganden (Stock and Watson, 2015): 

1. Slumptermen är normalfördelad med medelvärde noll 

2. (𝑥1𝑖 , … , 𝑥𝑛𝑖 , 𝑌𝑖) är oberoende och likafördelade 

3. Stora outliers är osannolika 

4. Ingen perfekt multikolinjäritet 

 

Antagande ett är kontrollerat för genom att plotta residualerna för lycka mot regressionslinjen, 

residualerna fördelar sig längs regressionslinjen, se figur 1 i appendix. Antagande nummer två 

antas vara uppfyllt när data består av ett slumpmässigt urval (Stock and Watson, 2015) vilket 

datamaterialet uppfyller, antagande nummer tre har kontrollerats för och ingen av variablerna 

visar några stora outliers. En korrelationsanalys har gjorts för att undersöka att det inte finns 

någon multikolinjäritet i modellen. Viss imperfekt multikolinjäritet finns i modellen då höga 

korrelationsmått observerats mellan vissa variabler, men detta utgör ingen risk för att 

modellen inte kan estimeras korrekt, dock kan det utgöra en viss avvikelse i 

parameterestimaten för en eller flera koefficienter (Stock and Watson, 2015). 

 

Datamaterialet består av en undersökning av 25 länder i Europa där varje land har olika 

många observationer. För att justera för de olika urvalsstorlekarna hos länderna och för att få 

de mest sannolika estimaten bör vikter användas för att kunna använda resultatet vid 

jämförelse av länder (European Social Survey, 2017). Då en stor del av observationerna ur 

datamaterialet exkluderats av olika anledningar var inte vikterna korrekta i samband med det 

datamaterialet som den här studien baserats på. Regressionerna har därför utförts utan vikter 

vilket kan påverka parameterestimaten.  
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5. Resultat 

De två modellerna presenterade i metoddelen av den här studien estimeras i två olika 

regressionsanalyser i programmet Stata. I Tabell 7 nedan presenteras resultaten för Modell 1 

som endast inkluderar den beroende variabeln lycka och de två förklarande variablerna arbete 

på kvällar eller nätter och arbete på helger, och resultaten för Modell 2 som även inkluderar 

kontrollvariablerna för att se på eventuella skillnader i parameterestimat och förklaringsgrad. 

11  Modell 1 estimeras endast för att se på effekten av kontrollvariablerna. Modell 2 är den 

modellen som förväntas ge stöd för studiens hypoteser och som kommer vara till stöd och 

diskuteras i nästa del av studien.  

 

Tabell 7. Regressionsresultat. 

Beroende variabel:  

Individens självuppskattade lycka 

Modell 1 Modell 2 

Kvällar, nätter 

Referenskategori: Aldrig 

  

Mindre än en gång i månaden 0,0356965 (0,0483304) -0,1067706** (0,0428224) 

En gång i månaden 0,1959478*** (0,0624754) -0,0722296 (0,0552444) 

Flera gånger i månaden 0,1856133*** (0,0458149) -0,0583289 (0,0408455) 

En gång i veckan 0,3044687*** (0,0701587) -0,0678844 (0,0622521) 

Flera gånger i veckan 0,2925093*** (0,0476202) -0,0144695 (0,0427944) 

Varje dag 0,1313736* (0,076008) -0,0840526 (0,0671925) 

Helger 

Referenskategori: Aldrig 

  

Mindre än en gång i månaden -0,1531184*** (0,044484) -0,057317 (0,0395343) 

En gång i månaden -0,2010443*** (0,0505108) -0,0831363* (0,0448051) 

Flera gånger i månaden -0,3910438*** (0,0422697) -0,0839759** (0,0379408) 

Varje vecka -0,3888122*** (0,0512404) 0,0027848 (0,0461027) 

Kön 

Referenskategori: Man 

  

Kvinna  0,0876192*** (0,0257554) 

Ålder  -0,0706102*** (0,0075196) 

Ålder2  0,0007323*** (0,0000845) 

Äktenskapsstatus 

Referenskategori: Gift 

  

Registrerat partnerskap  -0,2035858* (0,1122931) 

Lagligt separerad  -0,9206024*** (0,1305891) 

Skild/upphört registrerat partnerskap  -0,5298084*** (0,042014) 

Änka/änkling/rättslig partner avliden  -0,7233085*** (0,0805244) 

                                                           
11 I tabellen visas inte parameterestimaten för variabeln länder, se Tabell 18 i appendix för det fullständiga 

regressionsresultatet. 
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Ingen av dessa (aldrig gift eller i ett 

registrerat partnerskap) 

 -0,4691497*** (0,0342064) 

Hushållets inkomst 

Referenskategori: Decil 1 

  

Decil 2  0,4909051*** (0,0823727) 

Decil 3  0,604188*** (0,0800385) 

Decil 4  0,7430912*** (0,0785136) 

Decil 5  0,753421*** (0,077788) 

Decil 6  0,9272838*** (0,0774777) 

Decil 7  0,9595369*** (0,077614) 

Decil 8  1,054955*** (0,0780532) 

Decil 9  1,085503*** (0,0795429) 

Decil 10  1,189691*** (0,080048) 

Hälsa  -0,5370793*** (0,0174867) 

Född i landet 

Referenskategori: Ja 

  

Nej  -0,0695701* (0,0422242) 

År i utbildning  0,020557*** (0,0038223) 

Konstant 7,348884*** (0,0249857) 9,602143*** (0,1933358) 

Adj R2 0,0060 0,2355 

Antal observationer 17 557 17 557 

Standardfel inom parentes  

***p<0,01 **p<0,05 *p<0,1 

 

 

 

I Tabell 7 ovan kan vi tydligt se vikten av att ha med kontrollvariabler vid estimering av 

lycka. Förklaringsgraden för Modell 2 är avsevärt bättre än för Modell 1. Vi ser även en stor 

skillnad i parameterestimaten för de två förklarande variablerna i Modell 1 och 2. Att notera 

är dock att i Modell 2 har endast tre av värdena på de förklarande variablerna ett signifikant 

värde. I Modell 1 ser vi att effekten som de två förklarande variablerna har på lycka är större 

än effekten av de förklarande variablerna i Modell 2 där kontrollvariablerna är inkluderade. 

Vi kan även se att variabeln för arbete på kvällar eller nätter har positiv effekt på variablen 

lycka i Modell 1, medans i Modell två har variabeln en negativ effekt på lycka. Detta till 

skillnad från variabeln arbete på helger som visar negativa effekter på variabeln lycka både i 

Modell 1 och i Modell 2. I Modell 2 kan vi se att alla värden för de förklarande variablerna 

har en negativ effekt på den beroende variabeln lycka, förutom kategorin ”Varje vecka” under 

variabeln arbete på helger som visar en svagt positiv effekt. För kontrollvariabeln länder 

skiljer sig alla länder från referenslandet Sverige. Det land som skiljer sig mest är Ryssland, 
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där parameterestimatet är signifikant på 1% signifikansnivå. Det landet som skiljer sig minst 

från Sverige är Nederländerna, resultatet är inte statistiskt signifikant. Vi kan även se att i 

Danmark, som visar sig vara det lyckligaste landen, är lyckonivån 0,27 enheter12 större än i 

Sverige. För variabeln kön ser vi att jämfört med referenskategorin man så har kvinnor en 

högre lyckonivå. Ålder har en negativ effekt på lycka, medan ålder i kvadrat har en positiv 

effekt. För variabeln äktenskapsstatus ser vi att jämfört med referenskategorin ”Gift” har alla 

övriga kategorier en lägre lyckonivå än de personer som är gifta. De individer som är ”Lagligt 

separerade” visar störst skillnad i lyckonivå från referenskategorin, medan de som är i 

”Registrerat partnerskap” har minst skillnad från referenskategorin. För variabeln inkomst ser 

vi ett tydligt mönster i ökad lyckonivå ju högre decilkategori man befinner sig i, alla värden är 

signifikanta på 1% signifikansnivå. Lyckonivån påverkas negativt om man inte är född i det 

landet man bor i och positivt ju fler år i utbildning man har.  

 

I Modell 2 är tre värden av de förklarande variablerna signifikanta. För variabeln arbete på 

kvällar eller nätter visar resultatet att arbete på kvällar eller nätter mindre än en gång i 

månaden har en negativ effekt på lycka med -0,11 enheter13. Arbete på helger en gång i 

månaden har en negativ effekt på lycka med -0,08 enheter14 och arbete på helger flera gånger 

i månaden har även det en negativ effekt på lycka med -0,08 enheter15. 

 

I Tabell 8 ser vi medelvärden för lycka, ålder, antal år i utbildning och hälsa för de olika 

värdena på variabeln arbete på kvällar eller nätter. Vi kan se i tabellen att gruppen där 

medelvärdet för lycka är högst är de som arbetar kvällar eller nätter en gång i veckan, och 

lägst medelvärde för lycka hittar vi i gruppen som arbetar kvällar eller nätter varje dag. 

Gruppen med lägst medelålder, 42 år, jobbar kvällar eller nätter flera gånger i månaden, och 

gruppen med högst medelålder, 43 år, arbetar aldrig kvällar eller nätter. Lägsta medelvärdet 

för antal år i utbildning har de som aldrig jobbar kvällar eller nätt, och högsta medelvärdet 

hittar vi i gruppen som arbetar kvällar eller nätter en gång i veckan. Gruppen med det högsta 

medelvärdet för hälsa arbetar kvällar eller nätter varje dag, och de med det lägsta medelvärdet 

för hälsa arbetar kvällar eller nätter en gång i veckan.  

 

 

                                                           
12 Resultatet är signifikant på 1% signifikansnivå. 
13 Med en standardavvikelse på 0,0428224 enheter.Resultatet är signifikant på 5% signifikansnivå.  
14 Med en standardavvikelse på 0,0448051 enheter. Resultatet är signifikant på 10% signifikansnivå.  
15 Med en standardavvikelse på 0,0379408 enheter. Resultatet är signifikant på 5% signifikansnivå. 
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Tabell 8. Hur ofta involverar ditt arbete jobb på kvällar eller nätter? 

 Medelvärde 

lycka (Std. Dev) 

Medelvärde ålder 

(Std. Dev) 

Medelvärde antal år i 

utbildning (Std. Dev) 

Medelvärde hälsa 

(Std. Dev) 

Aldrig 7,2413 (1,9032) 43,101613 (11,91371) 13,357143 (3,387309) 2,031746 (0,7946023) 

Mindre än en 

gång i 

månaden 

7,2172 (1,8117) 42,851798 (11,27367) 14,001944 (3,466205) 2,0194363 (0,7730331) 

En gång i 

månaden 

7,3477 (1,7966) 42,544954 (11,5016) 14,188991 (3,632203) 1,9568807 (0,7563465) 

Flera gånger i 

månaden 

7,2633 (1,8297) 41,79173 (11,48524) 13,816009 (3,553642) 1,9912747 (0,7563465) 

En gång i 

veckan 

7,3933 (1,8318) 42,235012 (11,58661) 14,540767 (3,744722) 1,9304556 (0,7854976) 

Flera gånger i 

veckan 

7,3262 (1,8775) 42,257576 (11,92667) 14,157895 (3,634008) 2,0015949 (0,8176341 

Varje dag 7,1597 (2,0074) 42,209396 (11,62331) 13,445638 (3,681918) 2,0469799 (0,8514344) 

 

 

I Tabell 9 ser vi egenskaper för de olika värdena på variabeln arbete på helger. För gruppen 

som arbetar flera gånger i veckan hittar vi det lägsta medelvärdet för lycka, den lägsta 

medelåldern och minsta medelvärdet för antal år i utbildning. Högsta medelvärdet för lycka 

har gruppen som aldrig arbetar på helger, den högsta medelålder och det högsta medelvärdet 

för antal år i utbildning finns i gruppen som arbetar helger mindre än en gång i veckan. 

Högsta medelvärdet på hälsa har gruppen som arbetar helger flera gånger i månaden, och 

gruppen med lägst medelvärde på hälsa är de som arbetar helger en gång i månaden. 

 

Tabell 9. Hur ofta involverar ditt arbete jobb på helger? 

 Medelvärde 

lycka (Std. Dev) 

Medelvärde ålder 

(Std. Dev.) 

Medelvärde antal år i 

utbildning (Std. Dev) 

Medelvärde hälsa 

(Std. Dev) 

Aldrig 7,3874 (1,8221) 43,18262 (11,9035) 13,751483 (3,496374) 1,9940677 (0,7906993) 

Mindre än en 

gång i 

månaden 

7,2865 (1,8178) 43,319459 (11,16467) 14,185917 (3,622657) 2,022546 (0,7683753) 

En gång i 

månaden 

7,2903 (1,8387) 42,218475 (11,32493) 14,009286 (3,470224) 1,9589443 (0,7819952) 

Flera gånger i 

månaden 

7,1301 (1,9157) 42,034842 (11,71235) 13,495378 (3,448141) 2,0509599 (0,8080386) 

Varje vecka 7,1174 (2,009) 41,764733 (12,26558) 13,236648 (3,564912 2,0165746 (0,8260508) 
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I Tabell 10 och 11 nedan ses en sammanställning över vilka länder som har högst respektive 

lägst andel för de olika värdena på kvälls eller nattarbete och helgarbete. Norge finns med 

som det land som har högst andel individer från urvalet som arbetar kvällar eller nätt en gång 

i månaden, de finns även med som det land som har den lägsta andelen individer som aldrig 

arbetar kvällar eller nätter. I Bulgarien är det 59% som aldrig arbetar kvällar eller nätter. I 

Israel är det 23% som arbetar helger, medan det i Kroatien är 77% som arbetar helg. Grekland 

är det land där störst andel arbetar helg, 32% av individerna från Grekland arbetar helg varje 

vecka. 

 

Tabell 10. Arbete kvällar nätter, land med högst/lägst andel. 

 Land med högst 

andel 

Land med lägst andel 

Aldrig Bulgarien (59,08%) Norge (24,94%) 

Mindre än en gång i 

månaden 

Ukraina (16,30%) Israel (5,52%) 

En gång i månaden Norge (10,38%) Grekland (3,60%) 

Flera gånger i 

månaden 

Slovakien (21,29%) Litauen (9,52%) 

En gång i veckan Cypern (7,07%) Spanien (2,25%) 

Flera gånger i 

veckan 

Sverige (23,56%) Slovenien (9,60%) 

Varje dag Belgien (7,37%) Nederländerna (1,40%) 

 

 

Tabell 11. Arbete helger, land med högst/lägst andel. 

 Land med högst andel Land med lägst andel 

Aldrig Israel (67,34%) Kroatien (23,02%) 

Mindre än en gång i 

månaden 

Norge (24,04%) Israel (5,08%) 

En gång i månaden Kroatien (19,95%) Cypern (5,71%) 

Flera gånger i 

månaden 

Tjeckien (33,12%) Israel (12,48%) 

Varje vecka Grekland (31,80%) Tjeckien (4,36%) 
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Det är en relativt jämn fördelning mellan könen på hur ofta de jobbar kväll, natt eller helg16. 

Männen är dock överrepresenterade med några procentenheter i alla grupper förutom hos de 

som aldrig arbetar kvällar, nätter eller helger där kvinnor är överrepresenterade. Störst 

skillnad ser vi i gruppen som jobbar kvällar eller nätter flera gånger i månaden, där 61,84% är 

män och 38,16% är kvinnor. Jämnast fördelning mellan könen hittar vi i gruppen som jobbar 

helg varje vecka, där 53,18% är män och 46,82% är kvinnor.  

 

6. Diskussion och slutsats 

 

6.1 Data 

Även om modellen innehåller kontrollvariabler som tidigare forskning visat är viktiga att 

konstanthålla för, kommer man inte undan risken för snedvridning på grund av utelämnade 

variabler då det finns många olika faktorer som påverkar lycka. Det finns även en risk för 

kausalitetsproblem då det kan finnas omvänd effekt från lycka till arbetstidsvariablerna. Om 

det finns omvänd kausalitet så gör detta att parameterestimatet kan vara felaktiga. Det finns 

även risk för bortfallsosäkerhet eftersom att alla individer i urvalet inte svarat på 

undersökningen och stort antal observationer exkluderats ur analysen. Som nämnt tidigare 

gjordes en översikt av de observationer som exkluderades på grund av saknade svar på 

variabeln inkomst där slutsatsen drogs att exkluderingen inte skulle påverka 

parameterestimaten nämnvärt. Ett problem när man studerar individens självuppskattade 

lycka kan vara att individen uppger en högre lycka än vad de egentligen upplever, eller att 

olika händelser i närtid har påverkat individens humör vilket kan göra att de underskattar eller 

överskattar sin generella lycka för stunden. Som tidigare nämnt bör detta inte heller påverka 

parameterestimaten då subjektiv lycka anses vara en bra approximation av sann lycka. Ett 

annat problem med studien kan vara att lyckovariabeln behandlats som en kontinuerlig skala 

trots att den mäts på en ordinal skala. 

 

För att undersöka detta ämne vidare hade det varit intressant att inkludera en variabel som tar 

hänsyn till individens preferenser för kvälls, natt och helgjobb. I denna studie har inte någon 

sådan hänsyn tagits vilket kan bidra till endogenitetsproblem. En liknande studie som baseras 

på paneldata hade även det varit intressant. Tidigare studier har visat att fixa effekter, som kan 

användas vid paneldata, hjälper till att säkerställa resultatet så att estimaten blir mer exakta 

                                                           
16 Se tabeller i appendix. 
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vid lyckostudier (Ferrer-i-Carbonell och Fritjers, 2004), detta för att kontrollera för 

variationer mellan variablerna. Det hade även varit intressant att se hur resultatet påverkas om 

en interaktionsterm mellan variablerna arbete på kvällar eller nätter och arbete på helger 

inkluderas.  

 

6.2 Resultatet 

Modellen har en relativt låg justerad förklaring på 23,55%. Detta är vanligt vid individdata 

och många observationer, även de många övriga faktorer som påverkar individers lycka som 

inte är inkluderade i denna modell bidrar till en lägre förklaringsgrad. Eventuellt kan 

förklaringsgraden höjas genom att inkludera fler kontrollvariabler som påverkar lyckan. 

 

Från resultatet av regressionsanalysen ser vi ingen specifik trend för kvälls eller nattarbete. 

Den största effekten som kan ses från regressionsanalysen är om individen arbetar kvällar 

eller nätter mindre än en gång i månaden. Vi får då ett statistiskt signifikant resultat som visar 

att det ger en negativ effekt med -0,11 enheter på lycknivån17. För helgarbete ser vi inte heller 

någon specifik trend. Alla värden antar ett negativt värde förutom vid helgarbete varje helg 

som visar en positiv effekt på lycka. Detta resultat är dock inte statistiskt signifikant. Både 

helgarbete en gång i månaden och helgarbete flera gånger i månaden visar negativa effekter 

på lycka med statistiskt signifikanta resultat. De både kategorierna visar liknande negativa 

effekter på lyckan, helgarbete en gång i månaden minskar lyckonivån med 0,08 enheter18 och 

helgarbete flera gånger i månaden minskar lyckonivån med 0,08 enheter19. Vi kan därför med 

statistisk säkerhet säga att arbete på kvällar eller nätter mindre än en gång i veckan och vid 

helgarbete flera gånger i veckan har en negativ effekt på individens lyckonivå. Eftersom att de 

övriga kategoriernas koefficienter inte är signifikanta kan vi inte med säkerhet säga att dessa 

koefficienterna är skilda från noll för populationen. Parameterestimaten för de olika 

kategorierna antar relativt små värden vilket innebär att utifrån denna studie ger arbete på 

avvikande arbetstider inte någon betydande effekt på lyckonivån hos individer. Detta kan 

jämföras med värdena för kategorierna för variabeln inkomst som antar höga, signifikanta 

värden och där tidigare studier visat att inkomst har en signifikant effekt på lycka. Ett förslag 

för kommande studier av avvikande arbetstiders effekt på lycka är att dela in 

                                                           
17 Med en standardavvikelse på 0,043 enheter. Signifikant på 5% signifikansnivå. 
18 Med en standardavvikelse på 0,045 enheter. Signifikant på 10% signifikansnivå. 
19 Med en standardavvikelse på 0,038 enheter. Signifikant på 5% signifikansnivå. 
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lyckokategorierna i mindre kategorier för att se om detta ger fler signifikanta resultat och 

större värden på parameterestimaten. 

 

I regressionsanalysen kan vi se att det finns signifikanta skillnader på lyckonivån mellan 

länder, vad dessa skillnader beror på undersöks dock inte i den här studien. Sammanställning 

av datamaterialet visar att skillnaden mellan länder för hur ofta de arbetar kväll, natt och helg 

generellt sett inte är så stor. Det finns dock vissa länder som utmärker sig, så som Grekland 

där 32% av urvalet jobbar helg varje vecka, detta jämfört med Tjeckien där endast 4% av 

urvalet jobbar helg varje vecka. Trots denna stora skillnad i helgarbete så skiljer sig ländernas 

lyckonivåer inte mycket åt. Detta kan bero på hur de normala arbetstiderna ser ut för de olika 

länderna. Detta kan vara en intressant faktor att ta med i kommande studier. 

 

Eftersom att inga tidigare studier hittats som handlar om just detta ämne blir det svårt att göra 

jämförelser. Många av de tidigare studierna visade en negativ effekt på hälsa till följd av 

avvikande arbetstider, man skulle kunna göra antagandet att detta även pekar på att individens 

lycka skulle påverkas negativt av de avvikande arbetstiderna. Om en person har en dålig hälsa 

kan ett antagande vara att personen inte är lika lycklig. Vad som ligger bakom anledningen till 

att personen jobbar på avvikande arbetstider är ingenting som undersöks i den här studien. 

Det kan vara ett flertal faktorer så som att arbetsbördan är så pass hög att personen måste 

arbeta utöver vanliga arbetstiderna, eller så är det helt enkelt så att personen föredrar att arbeta 

på avvikande arbetstider. Detta är som nämnt innan någonting som skulle vara intressant att 

undersöka för framtida studier för att få fram bättre resultat. 

6.3 Slutsats 

Eftersom att så många av koefficienterna för de förklarande variabler inte var signifikanta kan 

inte en direkt slutsats dras från regressionsanalysen om populationen i helhet. Vi kan inte se 

någon specifik trend på lycka ju oftare man arbetar kväll, natt eller helg. Resultatet skiljer sig 

mellan de olika värdena där den största effekten på lycka som noteras fås vid arbete på kvällar 

eller nätter mindre än en gång i månaden vilket påverkar lyckonivån negativt. Nollhypotesen 

kan inte förkastas för denna studie eftersom det inte finns ett signifikant bevis på att individer 

blir mindre lyckliga av att arbeta på avvikande arbetstider. Avsaknaden av signifikanta bevis 

innebär att ytterligare studier skulle behövas för att kunna utforska sambandet vidare. 

Exempel på förändringar som kan göras i kommande studier är att inkludera en 

interaktionsterm mellan arbete på kvällar eller nätter och arbete på helger för att se om dessa 
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påverkar varandra och effekten på lycka, samt att inkludera individens preferenser av 

arbetstider i studien.  
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8. Appendix 

Tabell 12 

“Är du född i (landet)?” 

 Ja Nej 

Belgien 87,04% 12,96% 

Bulgarien 99,71% 0,29% 

Schweiz 75,24% 24,76% 

Cypern 90,49% 9,51% 

Tjeckien 98,59% 1,41% 

Tyskland 90,23% 9,77% 

Danmark 93,27% 6,73% 

Estland 88,16% 11,84% 

Spanien 89,45% 10,55% 

Frankrike 91,63% 8,37% 

Storbrittanien 88,32% 11,68% 

Grekland 85,04% 14,96% 

Kroatien 89,51% 10,49% 

Ungern 96,64% 3,36% 

Irland 80,13% 19,87% 

Israel 70,68% 29,32% 

Litauen 95,48% 4,52% 

Nederländerna 91,85% 8,15% 

Norge 89,62% 10,38% 

Polen 99,04% 0,96% 

Ryssland 94,07% 5,93% 

Sverige 88,83% 11,17% 

Slovenien 88,39% 11,61% 

Slovakien 97,99% 2,01% 

Ukraina 89,74% 10,26% 
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Tabell 13 

Deskriptiv statistik, inklusive och exklusive observationer med saknade värden för inkomst 

 Exklusive Inklusive 

Antal observationer: 17 557  21 441  

 Medelvärde Std. Dev. Medelvärde Std. Dev. 

Lycka 7,2643 1,8732 7,2407 1,8824 

Arbete kvällar/nätter 2,8507 2,0374 2,85 2,04 

Arbete helger 2,6130 1,4733 2,6322 1,4851 

Hälsa 2,0111 0,7952 2,0013 0,7957 

Född i landet 1,1014 0,3019 1,0991 0,2988 

Kön 1,4886 0,4999 1,4896 0,4999 

Ålder 42,6415 11,7337 42,4779 11,8478 

Ålder i kvadrat 1955,97 1022,694 1944,736 1029,568 

Äktenskapstatus 2,8843 2,2325 2,88 2,2385 

År i utbildning 13,7276 3,5234 13,7433 3,5141 

Hushållets inkomst 6,1782 2,5843 6,1782 2,5843 

Land 12,5911 7,0698 12,6184 7,0474 

 

 

Tabell 14 

Definiering av variabler 

 Värden Definition 

Lycka 1–10 Kontinuerlig 

Arbete kvällar/nätter Referenskategori: Aldrig Dummyvariabel 

Arbete helger Referenskategori: Aldrig Dummyvariabel 

Hälsa 1–5 Kontinuerlig 

Född i landet Referenskategori: Ja Dummyvariabel 

Kön Referenskategori: Man Dummyvariabel 

Ålder 16–86 Kontinuerlig 

Ålder i kvadrat 256–7396 Kontinuerlig 

Äktenskapstatus Referenskategori: Gift Dummyvariabel 

År i utbildning 0–47 Kontinuerlig 

Hushållets inkomst Referenskategori: Decil 1 Dummyvariabel 

Land Referenskategori: Sverige Dummyvariabel 

 

 

 

 



 29 

 

 

Tabell 15 

Andel män respektive kvinnor som arbetar kvällar eller nätter 

 Aldrig Mindre än 

en gång i 

månaden 

En gång i 

månaden 

Flera 

gången i 

månaden 

En gång 

i veckan 

Flera 

gånger i 

veckan 

Varje 

dag 

Medelvärde 

Män 42,32% 58,36% 55,32% 61,84% 53,24% 56,38% 59,06% 51,14% 

Kvinnor 57,77% 41,64% 44,68% 38,16% 46,76% 43,62% 40,94% 48,86% 

 

Tabell 16 

Andel män respektive kvinnor som arbetar helger 

 Aldrig Mindre än 

en gång i 

månaden 

En gång i 

månaden 

Flera 

gången i 

månaden 

Varje 

vecka 

Medelvärde 

Män 42,79% 57,09% 56,99% 55,51% 53,18% 51,14% 

Kvinnor 57,21% 42,91% 43,01% 44,49% 46,82% 48,86% 

 

 

 

Tabell 17 

Fullständig regressionsanalys 

Beroende variabel:  

Individens självuppskattade lycka 

Modell 1 Modell 2 

Kvällar, nätter 

Referenskategori: Aldrig 

  

Mindre än en gång i månaden 0,0356965 (0,0483304) -0,1067706** (0,0428224) 

En gång i månaden 0,1959478*** (0,0624754) -0,0722296 (0,0552444) 

Flera gånger i månaden 0,1856133*** (0,0458149) -0,0583289 (0,0408455) 

En gång i veckan 0,3044687*** (0,0701587) -0,0678844 (0,0622521) 

Flera gånger i veckan 0,2925093*** (0,0476202) -0,0144695 (0,0427944) 

Varje dag 0,1313736* (0,076008) -0,0840526 (0,0671925) 

Helger 

Referenskategori: Aldrig 

  

Mindre än en gång i månaden -0,1531184*** (0,044484) -0,057317 (0,0395343) 

En gång i månaden -0,2010443*** (0,0505108) -0,0831363* (0,0448051) 

Flera gånger i månaden -0,3910438*** (0,0422697) -0,0839759** (0,0379408) 

Varje vecka -0,3888122*** (0,0512404) 0,0027848 (0,0461027) 

Länder   
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Referensland: Sverige 

Belgien  -0,060873 (0,0841697) 

Bulgarien  -1,859081*** (0,0858399) 

Schweiz  0,0902973 (0,0843947) 

Cypern  -0,659369*** (0,1045096) 

Tjeckien  -1,141752*** (0,0833891) 

Tyskland  -0,2459364*** (0,0753616) 

Danmark  0,2706101*** (0,0832168) 

Estland  -0,5691381*** (0,0839128) 

Spanien  -0,0509966 (0,0854033) 

Frankrike  -0,5514083*** (0,0823943) 

Storbritannien  -0,4215811*** (0,0781875) 

Grekland  -1,718808*** (0,086817) 

Kroatien  -0,8483898*** (0,102206) 

Ungern  -1,004054*** (0,0910836) 

Irland  -0,8481654*** (0,0894053) 

Israel  -0,644242*** (0,0868789) 

Litauen  -1,005425*** (0,0999688) 

Nederländerna  0,0448454 (0,0833005) 

Norge  0,1513017* (0,0804184) 

Polen  -0,4556254*** (0,0887586) 

Ryssland  -1,88187*** (0,0788813) 

Slovenien  -0,2716649*** (0,0973735) 

Slovakien  -0,8386091*** (0,0941254) 

Ukraina  -1,386747*** (0,0957688) 

Kön 

Referenskategori: Man 

  

Kvinna  0,0876192*** (0,0257554) 

Ålder  -0,0706102*** (0,0075196) 

Ålder2  0,0007323*** (0,0000845) 

Äktenskapsstatus 

Referenskategori: Gift 

  

Registrerat partnerskap  -0,2035858* (0,1122931) 

Lagligt separerad  -0,9206024*** (0,1305891) 

Skild/upphört registrerat partnerskap  -0,5298084*** (0,042014) 

Änka/änkling/rättslig partner avliden  -0,7233085*** (0,0805244) 

Ingen av dessa (aldrig gift eller i ett 

registrerat partnerskap) 

 -0,4691497*** (0,0342064) 

Hushållets inkomst 

Referenskategori: Decil 1 

  

Decil 2  0,4909051*** (0,0823727) 

Decil 3  0,604188*** (0,0800385) 

Decil 4  0,7430912*** (0,0785136) 

Decil 5  0,753421*** (0,077788) 

Decil 6  0,9272838*** (0,0774777) 



 31 

Decil 7  0,9595369*** (0,077614) 

Decil 8  1,054955*** (0,0780532) 

Decil 9  1,085503*** (0,0795429) 

Decil 10  1,189691*** (0,080048) 

Hälsa  -0,5370793*** (0,0174867) 

Född i landet 

Referenskategori: Ja 

  

Nej  -0,0695701* (0,0422242) 

År i utbildning  0,020557*** (0,0038223) 

Konstant 7,348884*** (0,0249857) 9,602143*** (0,1933358) 

Adj R2 0,0060 0,2355 

Antal observationer 17 557 17 557 

Standardfel inom parentes  

***p<0,01 **p<0,05 *p<0,1 

 

 

 

 

Figur 1. Normalfördelningsdiagram för variabeln lycka 
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