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Abstract 

 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida jämställdhet på landsnivå kan förklara 
individers lycka. Studien undersöker också om jämställdhetspåverkan har olika betydelser för 
män respektive för kvinnors lyckonivåer samt om individers attityd till jämställdhet gagnar 
lycka beroende på vilken jämställdhetskontext individen befinner sig i. Livstillfredsställelse 
används i studien som ett mått på lycka, då kognitiv helhetsbedömning anses påverkas mer av 
jämställdhet än lyckans affektiva beståndsdel. Undersökningen görs med hjälp av 
flernivåanalys och datamaterialet som används kommer främst ifrån ESS, European Social 
Survey och är således subjektiv data. Resterande datamaterial består av makrodata hämtat från 
Human Development Report och The Quality of Government Institute. Resultatet som 
framkommer i studien visar att jämställdhet har betydelse för lycka, rättare sagt att både 
objektiv och normbetonad jämställdhet har positiv effekt på lycka. Däremot råder ingen 
könsskillnad i jämställdhetskontextens påverkan. Det finns heller inte någon skillnad i 
påverkan på lycka i fråga om vilken attityd till jämställdhet man har, beroende på om man bor 
i ett positivt inställt land i fråga om jämställdhet eller inte. Implikationer av resultaten 
diskuteras avslutningsvis.  

  

Nyckelord: Lycka, Livstillfredsställelse, Jämställdhet, Jämlikhet, Normer, Kön, Attityder, 
Flernivåanalys, Europa.  
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Introduktion 

 

 

Flertalet studier har gjorts på lycka och dess bestämningsfaktorer. Fokus har dock generellt 

sett varit på individuella faktorer. Vissa studier har likväl undersökt kontextuella faktorers 

effekter på lycka och bland andra Brülde (2005), Eckersley (2000) och Veenhoven, Kalmijn 

(2005) har funnit att lycka främjas av jämlikhet. Därför kan tänkas att också jämställdhet har 

positiv effekt på lycka. Det har endast gjorts ett fåtal studier på jämställdhetspåverkan. Dessa 

har dock inte studerat jämställdhet på landsnivå i förhållande till lycka på individnivå. 

Dessutom kan man i de tidigare studierna inte utläsa huruvida det kan finnas skillnad i mäns 

och kvinnors lycka som följd av jämställdhet, samt om det finns ett samband mellan 

lyckonivå och attityder till jämställdhet beroende på kontext. Därför åsyftar denna studie att 

undersöka huruvida en korrelation mellan jämställdhet och lycka finns samt om den 

eventuella effekten kan påverka olika individer på olika sätt. Blir människor lyckliga av 

jämställdhet? Kan lycka som följd av jämställdhet skilja sig mellan individer i olika 

positioner, exempelvis emellan män och kvinnor? Och kan det vara så att man är mer eller 

mindre lycklig beroende på vilken attityd man har till jämställdhet, om man bor i ett land med 

mer eller med mindre jämställdhet? Lycka mäts i denna studie med hjälp av kognitiv 

livstillfredsställelse och datamaterialet som används kommer huvudsakligen från European 

Social Survey, vilket avgränsar studien till europeisk kontext. 

 

Teoretisk bakgrund 

 

Lycka är något som länge har ansetts vara en central del i våra liv samt något som är värt att 

försöka nå och maximera för den breda massan (Brülde, 2007, Nettle, 2005, Ott, 2005, 

Veenhoven, 2004). Detta på grund av att lyckliga personer lever längre och är friskare, med 

aggressivare immunsystem och lägre blodtryck, än olyckliga (Nettle, 2005, Seligman, 2007). 

Lyckliga människor är i regel också mer högpresterande, exempelvis vad gäller arbete och är 

bättre på att hantera motgångar. Dessutom är lyckliga mindre självfokuserade och mer 

altruistiska, alltså mer villiga att hjälpa andra, exempelvis genom donationer till människor i 

nöd. Starkare och fler sociala band, däribland vänskaps- och kärleksrelationer, är ytterligare 

bonuseffekter lyckliga personer får jämfört med mindre lyckliga (Seligman, 2007). Vad är det 

då som gör människor lyckliga? Trots att lycka både är abstrakt och subjektivt och trots att 

den moderna empiriska lyckoforskningen, utgjord främst av psykologiska och sociologiska 
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studier (Brülde, 2007), är relativt ny har det gjorts flertalet studier om just lycka och dess 

bestämningsfaktorer. Slutsatsen som dragits i de flesta studier är att ett stort antal faktorer 

påverkar människors lyckonivå (Brülde, 2007, Myers, David, 2000). Lyubormisky, Sheldon 

och Schkade (2005) har delat in de bestämningsfaktorer, som inom lyckoforskningen har fått 

mycket uppmärksamhet, i tre huvudsakliga områden.  Huvudområdena är 

personlighetsdrag/genetik, medvetna aktiviteter samt kontextuella livsförhållanden/demografi.  

 

Den första kategorin innehåller individuella, psykologiska bestämningsfaktorer, vilka 

inkluderar lyckans basnivå. En basnivå, eller set-point som det ibland kallas, antas vara en 

genetisk bestämd normalnivå i fråga om lycka som reflekterar bland annat temperament. 

Individuella basnivåskillnader förekommer således som följd av olika personlighetsdrag. 

Exempelvis har extroverta personer generellt högre basnivå än introverta, precis som personer 

med neurotiska drag i allmänhet har lägre basnivå än känslomässigt stabila personligheter. 

Dock är dessa personlighetsdrag kombinerbara, vilket gör individuella skillnader komplexa att 

karaktärisera (Brülde, 2007, Nettle, 2005). Basnivån anses vara relativt stabil under livets 

gång. Vissa upp- och nedgångar kan ske, till exempel genom att vinna en stor summa pengar 

eller genom att någon närstående går bort, men nivån återgår senare till det ursprungliga 

normalläget (Brülde, Lyuobomirsky et al., 2005). Lyubomirsky et al. (2005) menar att denna 

basnivå förklarar ungefär 50 % av den totala lyckan hos varje individ, vilket lämnar 50 % till 

andra bestämningsfaktorer.  

 

Enligt Lyubomirsky et al. (2005) är 40 % av dessa beroende av de aktiviteter individer gör 

utifrån de givna förhållanden de har placerats i, vilket utgör den andra kategorin. Dessa 

aktiviteter måste alltså anpassas av individen, som själv avgör vilka aktiviteter som bäst kan 

främja lyckan utifrån den egna livsstilen. Bland annat kan det gälla aktiviteter grundat på 

beteende, så som fysisk träning, eller aktiviteter grundat på kognition. Det sistnämnda kan 

innebära att fokusera på det positiva i livet, att värdera föreställningar på ett glädjefullt sätt 

eller att stanna upp emellanåt för att reflektera över vad man är tacksam för (Brülde, 2007, 

Lyubomirsky et al., 2005). Medvetna aktiviteter är således lättare för individen själv att styra 

över än de övriga bestämningsfaktorerna, men som följd av den individuella aspekten i 

handlingarna finns ingen direkt mall att följa för att öka lyckan. Något som fungerar för en 

individ, kanske inte alls hjälper någon annan (Lyubomirsky, 2008). 
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Kontextuella livsförhållanden är det sista området i den tredelade modellen för lyckans 

bestämningsfaktorer och förklarar således de resterande 10 %. Denna del innefattar 

geografiska (nationella) förhållanden, kulturella influenser samt demografiska faktorer, så 

som ålder, kön och etnicitet. Livsvillkor och livshändelser, exempelvis historiska händelser 

som kan påverka lycka, räknas också till denna kategori, precis som social status. Indelningen 

av lyckans bestämningsfaktorer kan diskuteras, precis som att social status möjligen skulle 

passa bättre utanför de kontextuella faktorerna. För att förenkla hålls redogörelsen av lyckans 

bestämningsfaktorer dock inom ramen för ovanstående klassificering.  

 

Ett axplock av vad vi vet om de ovannämnda bestämningsfaktorerna, främst de som rör social 

status är att sociala relationer, däribland vänskaps- och kärleksrelationer, är en stark 

bestämningsfaktor för lycka (Brülde, 2007, Layard, 2005, Seligman, 2002, Sironi, Mencarini, 

2010). Att vara anställd, särskilt på ett arbete som uppfattas meningsfullt, har också positiv 

effekt precis som inkomst (Brülde, 2007, Layard, 2005). Pengar har knapp lyckobetydelse för 

dem som har tillräckligt för att klara sig, men ger en positiv lyckoeffekt för dem som lever på 

ekonomisk bristningsgräns (Brülde, 2007, Kahneman, Deaton, 2010, Kahneman, et.al., 2006). 

Vi vet också att religiositet ger positiva effekter på lycka, orsaken till det kan dock diskuteras 

(Brülde, 2005, Inglehart, Ronald, 2010, Seroni, Mencarini, 2012). Är det tron i sig, 

meningsfullheten som det skapar eller är det de sociala relationerna runt omkring som spelar 

roll? Utredningen av sambandet mellan religiositet och lycka är således behäftad med vissa 

svårigheter (Seroni, Mencarini, 2012, Giddens, 2008). Utbildningsnivå ingår också i den 

socioekonomiska situationen som påverkar lycka. Högre utbildning har positiv effekt på lycka 

men högre utbildning ger i regel även högre lön, fler sociala kontakter och kan leda till mer 

statusfyllda arbeten vilket gör att utbildning delvis därför ger utslag på lycka (Brülde, 2007, 

Easterlin, 2001, Layard, 2005). Vi vet också att kön inte tidigare visat sig ha inverkan på 

lycka, samtidigt som det råder delade meningar om ålders påverkan (Brülde, 2007, Easterlin, 

2001, Lyubomirksy et al., 2005, Myers, 2000, Seligman, 2002). Den socioekonomiska 

positionen har bevisligen betydelse för lycka, men påverkar mindre i rika länder som 

dessutom tenderar att vara mer jämlika i fråga om inkomst. Det har också visat sig att det är 

den relativa, inte den absoluta, sociala positionen som är av betydelse, vilket innebär att man 

jämför sig med andra och bedömer sin egen position utifrån det (Brülde, 2007).  

 

Flertalet studier har gjorts på ovannämnda bestämningsfaktorer. Till stor del har dock intresset 

inom forskningen, både i Lyubomirsky et als (2005) tredelade modell och inom 
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lyckoforskningen i stort, riktats mot att hitta de individuella faktorer som påverkar lycka. Vad 

det forskats mindre om är samhälleliga faktorer, däribland miljö- och omgivningsfaktorer. Det 

finns en lucka, dels i teoretiserandet kring dessa effekter, men också i form av brist i den 

empiriska forskningen om dess betydelse. Att miljöns påverkan knappt representeras i 

lyckoforskningen är något märkligt. Den omgivning individer befinner sig i har stark inverkan 

på personerna i fråga. Det visar sig bland annat i vardagslivet, exempelvis på arbetsplatser, 

skola och hemmiljö. Vi mår bra av att vistas i miljöer vi trivs i och det omvända gäller för 

obehagliga omgivningar. Vi beter oss dessutom annorlunda i olika miljöer (Crisp, Turner, 

2010, Giddens, 2008), och borde därför också känna oss mer eller mindre tillfreds i olika 

sorters omgivningar. Vi vill känna oss inkluderade, känna att vi tillhör det sammanhang vi 

lever inom (Crisp, Turner, 2010, Giddens, 2008). Då jämställdhetsprincipen inte efterlevs 

exkluderas vissa individer automatiskt ur vissa samhällsrum, exempelvis ur arbetsmarknaden 

eller ur positioner med högre bestämmanderätt. Att begränsa individer till vissa roller, 

exempelvis genom att tillskriva kvinnor rollen som hemmafru, exkluderar dem från att delta i 

andra områden och sammanhang. Det utanförskap ickejämställdhet kan leda till bör således 

prägla individen, samt dennes lycka. Inkluderande och trivsamma miljöer borde således vara 

eftersträvsamma.  

 

Att miljön har betydelse för lycka visar också vissa studier som har kommit fram till att 

demokratiska och jämlika samhällen generellt har lyckligare befolkning än de som i mindre 

grad är det (Brülde, 2005, Veenhoven, Kalmijn, 2005). Högutbildade länder med fri- och 

rättigheter, där befolkningen även upplever en hög trygghet, tillhör också de lyckligare 

samhällena (Brülde, 2007). Eckersley (2000) menar därtill att jämlik fördelning av resurser är 

en nyckelfaktor för lycka. Han argumenterar för att jämlikheten, som har varit stabil under 

den senare delen av 1900-talet, är bidragande eftersom inkomstökningen i västvärlden varit 

voluminös utan att det har gett mer än marginell effekt på lyckan. Emellertid är samhälleliga 

faktorer som dessa så kallade distala, avlägsna, faktorer och skapar inte lika stor effekt som 

exempelvis psykologiska bestämningsfaktorer, vilka är mer närliggande/proximala. Förutom 

dessa samhälleliga faktorer kan också kulturella faktorer ge utslag på lyckoskillnader mellan 

olika samhällen. Värderingar, normer, och föreställningar som råder i ett samhälle påverkar 

hur lyckliga individer är (Brülde, 2007). Omgivningsfaktorer påverkar således också 

individers lyckonivå. Dock har den tidigare forskningen inte, i lika stor utsträckning som på 

psykologiska faktorer, studerat hur kontextuella faktorer påverkar lycka. I än mindre grad har 

jämställdhetens inverkan på densamma varit ett ämne för forskning. 
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Varför jämställdhet? 
 

Huvudforskningen inom lyckoområdet har varit fokuserad på individuella egenskapers 

påverkan på lycka, men vi har också sett att omgivningsfaktorer har betydelse. Att både 

jämlikhet och jämställdhet har positiv effekt på lycka framkommer i Veenhoven och Kalmijns 

(2005) studie. Samtidigt menar Ott (2005) att genomsnittslyckan ökar i en nation då kvinnan 

får en starkare ställning i samhället, dels genom beslutsfattande och dels genom ökande 

karriärmöjligheter, men också i form av ökad inkomst för kvinnan. Även Seroni och 

Mencarini (2010) har gjort en studie där samband mellan jämställdhet och lycka undersöks, 

där positiv korrelation påvisas. Problemet med flertalet studier på kontextuellt plan är att de är 

makroanalyser som undersöker kontextens effekter på aggregerad lycka för hela befolkningar. 

De tar inte hänsyn till individers lyckonivåer och kan därför inte förklara de sistnämnda. Vad 

denna studie åsyftar att göra är att dels ta reda på hur makrofenomenet jämställdhet kan 

förklara variation i lycka på individnivå och dels om effekten ser olika ut för olika grupper av 

individer. Skillnad mellan män och kvinnor samt skillnad i fråga om attityd till jämställdhet, 

beroende på jämställdhetskontext, är de grupper av individer som här berörs.  

 

Varför kan man då förvänta sig att jämställdhet har betydelse för lycka? Jämställdhet är ”att 

kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga 

områden i livet” (http://www.ne.se/lang/jämställdhet). Män och kvinnor ska värderas lika och 

ha samma makt att forma både deras egna liv, men också kunna ge form åt samhället i stort. 

Det handlar dels om representation och dels om en kvalitativ infallsvinkel med möjlighet till 

makt och påverkan, där båda könens erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara på (Roth, 

2011). Jämställdheten har på senare tid ökat, åtminstone med fokus på västvärlden, men 

fortfarande finns det områden där kvinnor innehar underordnade positioner i förhållande till 

män samtidigt som patriarkalisk makt alltjämt insveper många sociala principer (Giddens, 

2008, Sironi, Mencarini, 2012). Att kvinnor länge varit förtryckta och att samhället alltid har 

haft en patriarkalisk utformning gör att dagens ojämställdhet får en lättförståelig bakgrund, 

särskilt då de ofta är djupt rotade och inbäddade i sociala institutioner. Historien har således 

skapat dagens sociala orättvisor i fråga om kön. Männen har bättre tillgång till maktpositioner 

inom många olika samhällsrum och har också alltid haft bättre tillgång till rikedom samt fler 

fördelar till följd av den förhärskade arbetsdelningen (Giddens, 2008).  
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Precis som jämlikhet är jämställdhet en mänsklig rättighet som 1948 antogs av Förenta 

Nationernas generalförsamling (http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-

och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/). Det kan alltså som 

ett universellt antagande om att människor ska behandlas utifrån lika värde, oavsett kön, och 

att alla människor förtjänar att bemötas med respekt och känna sig accepterade. Att få tillgång 

till samhällets alla institutioner så som social service, utbildning och sjukvård, inkluderas 

också i begreppet. Dock är det inte en självklarhet i länder som lider brist på både jämlikhet 

och jämställdhet. När jämställdhetsprincipen negligeras påverkas många individer och 

tvärtom borde många individer påverkas mer positivt då människor behandlas lika. De djupt 

rotade maktstrukturerna, som kan vara både synliga och dolda, påverkar människor ständigt 

eftersom de är inbäddade i de sociala institutioner individer omges av. Förtryck och orättvisa 

som följs av dessa är något som givetvis påverkar människor negativt och borde därför också 

ge negativt utslag på lycka eftersom fri- och tryggheter har visat sig ge positiv effekt på lycka, 

precis som att ha kontroll över sitt eget liv (Brülde, 2007). Maktstrukturer som inskränker 

dessa och som står i vägen för diverse möjligheter bör därför leda till att man inte känner sig 

helt nöjd med tillvaron. Samma borde gälla för tillfällen då man känner sig limiterad, både i 

form av företeelser man själv skulle vilja göra, exempelvis ha ett högre uppsatt arbete, och i 

form av företeelser man faktiskt behöver, så som sjukvård. Att känna sig missgynnad och 

orättvist behandlad, kanske rent av diskriminerad på grund av sådant man själv vanligtvis inte 

kan påverka, exempelvis det kön man tillhör, måste därför leda till någon sorts missnöjdhet 

över sin livssituation. Vi vill, som nämnt tidigare, känna oss inkluderade och accepterade och 

när så inte är fallet bör vi må sämre än då vi upplever inkludering och acceptans.  

 

Ojämlikhet har tidigare också bevisats bidra med andra negativa följder. Sämre hälsa har visat 

sig vara ett faktum som högre ojämlikhet i ett samhälle kan leda till. Samtidigt har diverse 

samhällskonsekvenser, exempelvis ökad kriminalitet, också påvisats vara en verkning av 

ojämlikhet (Deaton, 2003, Giddens, 2007). Vi har sett att omgivningsfaktorer påverkar oss på 

olika sätt, och att exempelvis leva i en kriminell miljö, som följd av ojämlikhet, bör ha 

inverkan på livstillfredsställelsen. Ojämlikhet kan således påverka både direkt, i form av 

omedelbara begränsningar, men också indirekt, där konsekvenserna kan genomsyra tillvaron 

man befinner sig i. Lika samhällsvillkor och lika rättigheter, för olika individer i stort men 

också mellan könen, är något som därför bör skänka människor lycka. Tidigare forskning 

visar dessutom, som nämns ovan, att jämlika länders befolkning är lyckligare (Brülde, 2007, 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/
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Eckersley, 2000, Veenhoven, Kalmijn, 2005), vilket också talar för att jämställdhet har effekt 

på lycka. Därför borde jämställdhet påverka lycka positivt.   

 

Jämställdhet är emellertid inget enkelt begrepp. Det finns olika aspekter som bör tas hänsyn 

till. En aspekt är den objektiva jämställdheten, det vill säga den reella könsfördelningen inom 

olika samhällsrum, kvinnors nivå av självbestämmanderätt samt mäns och kvinnors lika fri- 

och rättigheter i ett land. En annan aspekt är de normer som finns rörande könsroller samt 

män och kvinnors fördelning i samhället. Det är möjligt att dessa kan påverka människor på 

olika sätt, eftersom normer i ett samhälle kan skilja från hur den objektiva jämställdheten ser 

ut. Man kan tänka sig att den reella objektiva jämställdheten kan ses som ett hinder i många 

länder, eftersom samhällsinstitutioner svårligen förändras. Det tar lång tid att bryta upp dem 

från sina cementerade utformningar. Exempelvis är det svårt att få in män i 

kvinnodominerande yrken samtidigt som familjeinstitutionen länge vart traditionellt 

beskaffad, särskilt då barn finns med i bilden då mamman är hemma och pappan ute på 

arbetsmarknaden (Nilsson, 2008). Dessutom fungerar normer som samhällets oskrivna regler 

och eftersom vi oftast vill tillhöra gemenskapen följs dessa vanligtvis, och kan även de vara 

svåra att förändra. Däremot kan tänkas att dessa är lättare att bryta än den reella 

könsfördelningen, eftersom det i vissa skrivna lagar kan finnas diskriminerande benägenheter. 

Det kan således vara så att man känner högre livstillfredsställelse i den omgivning som verkar 

lättare att påverka, beroende på huruvida det är det önskvärda, oavsett hur det står till med den 

andra aspekten av jämställdhet.  

  

Makroundersökningar har, som nämnt ovan, visat att jämställdhet har effekt på stora 

befolkningar. Kan det vara så att jämställdhet kan ge olika konsekvenser för olika grupper av 

människor? Ja, på grund av begreppets komplexitet finns anledning att tro det. Vilka kan då 

tänkas påverkas olika? Trots att kön tidigare inte visat sig ha effekt på lycka är främst män 

och kvinnor två självklara grupper där dess lycka kan antas påverkas olika av jämställdhet, 

just på grund av jämställdhetens tydliga fokus på kön. Ett ytterligare perspektiv som bör tas i 

beaktande i fråga om jämställdhet är därför om individer i olika positioner kan beröras på 

olika sätt av det. Ett intersektionalitetsperspektiv kan här nämnas. Kvinnor i olika positioner i 

samhället, exempelvis då klass och etnicitet tas i beaktande, kan beröras och påverkas 

annorlunda än andra kvinnor, och även annorlunda än män i diverse positioner. Av 

föregående resonemang att döma kan man dock ana att kvinnor överlag bör skatta sig själva 

högre på lyckoskalan som följd av jämställdhet än vad män gör beroende på kontext. Detta på 
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grund av två saker. För det första på grund av egenintresset hos män. I allmänhet har de bättre 

samhällspositioner och har därför också tillgång till fler förmåner, vilket gör det troligt att 

män påverkas mer negativt av jämställdhet, särskilt eftersom tidigare forskning visar att bland 

annat statusfyllda arbeten och högre inkomst har betydelse (Brülde, 2007). För det andra 

borde kvinnor, i sin tur, bli lyckligare som följd av jämställdhet på grund av att jämställdhet 

ökar möjligheterna till att ta del av samma och liknande positioner (Brülde, 2007). Detta kan 

kopplas till kontroll eftersom brist på kontroll inverkar negativt på lycka. I icke jämställda 

samhällen kan kvinnor inte kontrollera sina egna situationer i alla avseenden, eftersom de inte 

har tillgång till alla positioner. Det bör i sin tur leda till en känsla av ouppnåelighet eftersom 

möjlighet till att klättra i samhällsstegen i lika utsträckning som män saknas. Att istället för att 

känna begränsningar på grund av sitt kön ha möjligheten att utvecklas, kontrollera sitt eget liv 

och få tillgång till samhällets alla delar borde påverka lycka i positiv bemärkelse (Brülde, 

2007, Ott, 2005).  

 

Förutom att könskillnader i lycka kan uppstå när jämställdhet tas med i beräkningen kan 

också attityder till jämställdhet möjligen påverka lyckan beroende på om man bor i ett mer 

eller i ett mindre jämställt land. Individer med positiva attityder till jämställdhet bör vara 

lyckligare i jämställda länder än vad individer med positiva attityder är i mer ickejämställda 

länder. Den omgivning man befinner sig i har tidigare visat sig påverka livstillfredsställelsen 

och tidigare forskning visar att normer, värderingar och föreställningar i ett land påverkar 

lycka (Brülde, 2007). Om omgivningen, stämmer överens med ens egna attityder, normer och 

värderingar, både i form av reella förhållanden och i form av normer gällande jämställdhet, 

torde det vara mer trivsammare att vistas i den miljön jämfört med att bo i ett land som inte 

alls överensstämmer med ens egna utgångspunkter och uppfattningar om hur samhället borde 

vara beskaffat. Man jämför sig med andra och bedömer sin position utifrån det (Brülde, 

2007). Därför kan det också tänkas att personer med positiva attityder till jämställdhet 

bedömer sig mindre lycklig i ett land som, jämfört med andra, inte kommit långt i 

jämställdhetsutvecklingen. På samma vis kan även det omvända gälla, det vill säga att 

negativt inställda personer till jämställdhet är mindre lyckliga i länder som har en hög 

jämställdhetsnivå.  

 

Syftet med denna studie är tvådelat. För det första syftar den till att undersöka om det finns ett 

samband mellan jämställdhet och lycka, det vill säga huruvida det finns korrelation mellan 

jämställdhetskontext på landsnivå och den individuella lyckonivån. För det andra ämnar 



11 
 

studien att undersöka huruvida jämställdhet kan påverka lycka för individer i olika positioner 

samt för individer med olika attityder till jämställdhet. Om korrelation mellan jämställdhet 

och lycka finns, finns någon skillnad i lyckovariationen beroende på kontext för män 

respektive kvinnor? Finns det dessutom skillnader på hur lycklig man är i förhållande till 

vilka attityder man har till jämställdhet beroende på om man bor i ett mer/mindre jämställt 

land? Hypotesen råder som följer: Jämställdhet påverkar lycka positivt. Kvinnor är lyckligare 

än män som följd av jämställdhet, precis som jämställdhet gynnar lycka då individer upplever 

jämställdhet samtidigt som de har en positiv attityd till jämställdhet. Fokus ligger således på 

det yttre objektiva förhållandet jämställdhet samt den subjektiva attityden till jämställdhet i 

relation till lycka. 

  

Metod 

 

För att kunna studera huruvida det finns ett samband mellan jämställdhet och lycka, samt om 

det möjliga sambandet skiljer sig mellan olika individer, används ett kvantitativt angreppssätt. 

Flernivåanalys tar hänsyn till att variabler ligger på olika nivåer, som i detta fall då 

samhälleliga kontexter antas påverka individers uppfattningar, och används därför för att 

kunna producera korrekta resultat. Den möjliggör för en mer ingående analys av 

problematiken i det hierarkiska systemet, vari kontext och individ befinns. Andra 

analysmetoder som inte tar hänsyn till hierarkin kan utfalla i felaktiga standardfel som 

underskattas och leder till överestimerade signifikansnivåer. Med flernivåanalys finns inte det 

problemet (Hox, 2010). Flernivåanalysen görs i statistikprogrammet Spss.  

 

Data 

Det datamaterial som i denna studie används är hämtat från ESS, European Social Survey 

Round 5 2010 (ESS, 2010). ESS är en akademisk social enkätundersökning som syftar till att 

undersöka Europas institutioner, dess förändringar, attityder till dessa samt diverse 

beteendemönster. ESS startade 2001 och har sedan dess gjorts i fem omgångar där den 

senaste, Round 5, används. 26 europeiska länder deltog i denna omgång, nämligen Belgien, 

Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, 

Grekland, Ungern, Irland, Israel, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, 

Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Ukraina och Storbritannien. Totalt intervjuades 50 781 
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respondenter (ESS, 2010).  

 

Utöver datamaterial från ESS används Gender Inequality Index från Human Development 

Reports (United Nations Development Programme, 2011) som för hand lades in i SPSS. 

Gender Inequality Index är ett index som reflekterar över tre dimensioner där kvinnor i 

allmänhet missgynnas. Dessa dimensioner är reproduktiv hälsa, 

bemyndigande/användarinflytande/självbestämmande samt arbetsmarknadsområdet. Genom 

att mäta mödradödlighet, fertilitetsnivån för ungdomar, könsfördelning i länders parlament, 

utbildningsnivåer, samt kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, har ett index på det rådande 

ojämställda förhållandet i de deltagande länderna skapats. För att kunna kontrollera för att den 

möjliga korrelationen mellan jämställdhet och lycka inte beror på jämlikhet togs även 

ginikoeffecienten i beaktande. Denna hämtades från Quality of Government Institut, vilket är 

ett oberoende forskningsinstitut vid Göteborgs Universitet (Human Development Report via 

QOG, 2011) och matades in i Spss som makrodata. Ginikoeffecienten är ett ekonomiskt mått 

på ojämlikhet som mäter i vilken utsträckning inkomstfördelningen i ett land avviker från en 

perfekt jämlik distribution. Den ekonomiska jämlikheten är givetvis inte det enda mått av vikt, 

men i detta avseende är det en enkel indikator på hur jämlikheten i diverse länder ser ut.  

 

Variabler 

 

Lycka är ett komplext begrepp som innefattar olika delar och kan dessutom mätas på olika 

sätt. Dels kan man mäta den affektiva delen, det vill säga det subjektiva välbefinnandet, och 

dels finns ett kognitivt perspektiv som är av betydelse. Till skillnad från den känslomässiga 

delen är den kognitiva delen, livstillfredsställelse, en helhetsbedömning av livet i stort som 

innebär att det värderas antingen positivt eller negativt (Brülde, 2007, Kahneman, Deaton, 

2010, Lyubomirsky et al., 2005). Antagandet att jämställdhet ska ha inverkan på lycka är 

egentligen ett antagande om att jämställdhet har en positiv effekt på livstillfredsställelse. Det 

är mer troligt att jämställdhet påverkar helhetsbedömningen av livet i stort till skillnad från 

hur man mår och känner sig. Det momentana välbefinnandet är inte en följd av reflektion som 

livstillfredsställelse faktiskt är. Man reflekterar över den situation och position man befinner 

sig i och över livet i det stora hela för att beräkna om man är nöjd. Jämställdhet bör således 

påverka kognitionen mer än affektionen. För att förenkla begreppen kommer emellertid lycka 

och livstillfredsställelse nedan användas synonymt.  
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Beroende variabel är således lycka, närmare bestämt livstillfredsställelse. I ESS mäts 

livstillfredsställelse genom frågan ”I det stora hela, hur nöjd skulle du säga att du är med ditt 

liv just nu?”, där svarsalternativen går mellan 0 och 10. 0 står för ”Väldigt otillfredsställd” 

och 10 står för ”Väldigt tillfreds med livet”. Oberoende variabel är jämställdhet, där både 

jämställdhetsnormer och Gender Inequality Index används. För att se om det finns en 

anledning att studera både jämställdhetsnormer samt index som mått på två olika sidor av 

jämställdhet gjordes en korrelationsmatris över alla kontextvariabler. Resultatet presenteras 

nedan i tabell 1. Jämställdhetsnormer togs fram genom att variablerna ”Kvinnor bör vara 

beredd på att reducera det avlönade arbetet för familjens skull” samt ”Män borde ha mer rätt 

än kvinnor till arbete när arbetstillfällena är otillräckliga” adderades till ett additivt index, med 

variabelvärden mellan 2 och 10, där ett högre värden innebär en positivare attityd till 

jämställdhet. Detta index aggregerades därefter upp på landsnivå för att få ett medelvärde på 

dessa normer nationellt sett (se Bilaga 1). Gender Inequality Index används som 

jämställdhetsindex och kommer därför i följande text benämnas just jämställdhetsindex. Det 

går ursprungligen från 0 till 1, där 0 är perfekt jämställdhet och 1 perfekt ojämställdhet, men 

kodades om så att 0 symboliserar perfekt ojämställdhet och 1 perfekt jämställdhet, för att 

underlätta tolkningen av analysen. För att kontrollera för jämlikhet tas ginikoeffecienten 

också med i beräkning. Ginikoeffecienten har en skala mellan 0 och 100 och skalas, likt 

jämställdhetsindexet, med 0 som perfekt jämlikhet och 100 perfekt ojämlikhet. 

Ginikoeffecienten för varje land divideras med 100 för att i analysen bli jämförbar med 

jämställdhetsindexet (se Bilaga 1).  

 

Utöver dessa variabler kontrolleras även för variabler som i tidigare forskning har visats sig 

ha betydelse för lycka. Kön, ålder (i år), huruvida man är sammanbonde med en 

partner/man/hustru eller inte (vilket kan ses som en indikator på sociala relationer), inkomst, 

utbildningsnivå samt religiositet kan tänkas korrelera med livstillfredsställelse och 

konstanthålls därför. Sammanboende med man, hustru eller partner har värde 1, som innebär 

att man bor tillsammans med sin man/hustru eller partner och värde 2 som står för ”alla 

andra”. Inkomstvariabeln är indelad i decilier, där första decilien står för de 10% som är de 

fattigaste i det berörda landet. Samma, fast omvänt, gäller för den sista decilien där de rikaste 

i ett land befinner sig. Däremellan, från 1 till 10, går skalan med jämna steg uppåt. Variabeln 

för utbildningsnivå kodades om till grupperna ”ingen utbildning”, ”låg utbildning”, ”mellan 

utbildning” samt ”hög utbildning”, där en högre utbildning har ett högre värde än exempelvis 

”mellan”. Hög utbildning är referenskategori, vilket innebär att de resterande kategorier skall 
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ses i förhållande till denna. Religiositet mäts genom variabeln ”Hur religiös är du?”, vilken 

går från 0 (inte alls religiös) till 10 (mycket religiös). Att mäta religiositet är behäftat med 

vissa svårigheter. Att vara troende är en sak och att gå i kyrkan vid mer än speciella tillfällen 

kan vara en annan. Vad är det då som ger störst effekt på lycka av dessa två? Är det att tro på 

något, att tillhöra en kyrka/religiöst samfund eller att besöka kyrkan ofta som gör att man blir 

lycklig? Det är troligt att det är de sociala kontakterna som spelar, om inte störst, så väldigt 

stor roll för lyckan. Emellertid förenklas problematiken här och den valda variabeln används 

endast som en indikator för hur religiositet kan påverka lycka. För att se huruvida 

jämställdhetsindexet och kön interagerar skapades en interaktionsvariabel mellan dessa, 

liksom mellan jämställdhetsnormer och kön. För att undersöka om det finns någon 

interaktionseffekt mellan attityd till jämställdhet och jämställdhetsnivån i ett land skapades en 

interaktionsvariabel även med dessa.  

 

Resultat  

 

Tabell 1 – Korrelationsmatris med kontextvariablerna 

 Jämställdhetsindex Ginikoeffecient Jämställdhetsnormer 

Jämställdhetsindex 

Pearson Korrelation 
 

 
1 

 
0,470** 

 
0,733** 

Ginikoeffecient 

Pearson Korrelation 
 

 
0,470** 

 
1 

 

0,369** 

Jämställdhetsnormer 

Pearson Korrelation  
 

 
0,733** 

 
0,369** 

 
1 

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

 

För det första utfördes en korrelationsmatris över de tre kontextvariabler som ingår i analysen. 

Detta för att se huruvida det fanns skäl att analysera två sidor av jämställdhet, eller om de kan 

tas för samma företeelse. I tabellen utläses att de korrelerar relativt starkt, men att det 

fortfarande finns en viktig skillnad dem emellan. Detta visar att de mäter olika saker, vilket 

innebär att det är av vikt att göra denna uppdelning av jämställdhet samt att det finns 

anledning till att ta med båda delarna i analysen. Även ginikoeffecienten togs med för att se 

hur den samvarierar med de två övriga variablerna. Vad vi kan se är att ginikoeffecienten har 
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ett svagare samband med jämställdhetsvariablerna, vilket betyder att den ekonomiska 

jämlikheten inte mäter samma effekt.  

 

Studiens första delsyfte är att undersöka om det finns ett samband mellan jämställdhet och 

lycka och huruvida jämställdhet främjar det sistnämnda. Tabell 2 redovisar resultatet. 

 

Tabell 2 – Flerfaktoranalys: jämställdhetseffekt på lycka (Livstillfredsställelse 1-10) 

Oberoende 

Variabel 

(0) (1) (2) (3) (4) 

Intercept - 0,47 7,30** -0,07 6,60** 
      

Kön 
(ref kat. Kvinna) 

- -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 

      
Sammanboende 
(ref kat. Alla andra) 

- 0,20** 0,20** 0,19** 0,20** 

      
Utbildning (alla 
andra) 

- 0,05 0,05 0,05 0,05 

Ingen Utbildning - -0,12** -0,13** -0,12** -0,13** 
Låg utbildning - -0,16** -0,16** -0,15** -0,15** 
Mellan utbildning - -0,02 -0,04 -0,01 -0,02 
(ref kat. Hög 
utbildning) 

 - - - - 

      
Ålder - -0,00** -0,00** -0,00** -0,00** 
      
Inkomst - 0,16** 0,16** 0,16** 0,16** 
      
Religiositet - 0,08** 0,08** 0,08** 0,08** 
      
Jämställdhetsnormer - 0,82** - 0,89** - 
      
Jämställdhetsindex - - 10,18** - 10,85** 
      
Ginikoeffecient - - - 0,12 2,52** 
Oförklarad varians   

Individnivå 

Kontextnivå            

 

4,59 

1,02 

 

4,23 

0,44 

 

4,23 

0,28 

 

4,24 

0,34 

 

4,24 

0,28 

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

 

Med hjälp av flernivåanalys kan man se den oförklarade separerade variansen för varje nivå 

som inkluderas i analysen, i det här fallet individ- och kontextnivå. Modell 0 är en tom analys 

utan oberoende variabler för att se det ursprungliga värdet på varians i livstillfredsställelse på 
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båda nivåerna. Uppmärksamheten bör här riktas mot nivå 2 och vi kan se att den kontextuella 

oförklarade variansen sjunker från modell 0 till modell 1, och än mindre till modell 2, vilket 

innebär att jämställdhet förklarar en relativt stor del av varians i livstillfredsställelse på 

kontextuell nivå.  

 

Vad i tabell 2 också kan utläsas är att tidigare forskning i stor del bekräftas. Det finns inga 

skillnader mellan män och kvinnor vad gäller livstillfredsställelsen. Att vara sammanboende 

med sin man/hustru/partner, det vill i stora drag säga att personen i fråga har sociala 

relationer, har betydelse, vilket styrker andra studier. Utbildning påverkar delvis, vilket kan 

bero på indelningen utifrån de ursprungliga kategorierna och skulle med andra klassificeringar 

möjligtvis kunna se något annorlunda ut. Ålder, inkomst och religiositet har också som väntat 

effekt på lycka, vilket bekräftar att individuella faktorer har betydelse. Det som är av störst 

intresse i modell 1 är hur jämställdhetsnormerna, det vill säga de aggregerade attityderna till 

jämställdhet, påverkar livstillfredsställelsen. Vad som kan utläsas är att ju mer positivt ett land 

ställer sig till jämställdhet, desto högre livstillfredsställelse har individerna.  

 

I modell två förändras siffrorna endast marginellt. Könsvariabeln ändras endast marginellt, 

precis som utbildningsvariabeln endast ringa ändras. Jämställdhetsindexet har däremot en 

starkare effekt på livstillfredsställelse och slutsatsen kan dras att den första påverkar den 

senare. Jämställdhetsindexet är kodat så till vida att ju högre värde, desto högre jämställdhet 

finns i respektive land. Estimatet är positivt, vilket innebär att ju högre jämställdhet, desto 

högre livstillfredsställelse.  

 

Både den objektiva jämställdheten och jämställdhetsnormerna påverkar således lyckan. För att 

testa att jämställdhet inte förväxlas med jämlikhet inkluderas ginikoeffecienten i tredje 

analysen. Man kan se att siffrorna inte förändras nämnvärt. Det visar att 

jämställdhetsnormerna fortfarande påverkar livstillfredsställelsen när ginikoeffecienten hålls 

konstant. Hur står det då till med jämlikhetens inverkan på den objektiva jämställdheten? 

Modell fyra beskriver analys gjord med jämställdhetsindex med kontroll för 

ginikoeffecienten. Även här kan ses att jämställdhetsindexets påverkan på livstillfredsställelse 

inte ändras anmärkningsvärt från modell 2. Alltså har båda jämställdhetsperspektiven ensam 

effekt på lyckan, utan inverkan från jämlikhet.  
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Varför blir individer lyckliga av den kontextuella effekten av jämställdhet? Trots att tidigare 

forskning inte har varit lika utbredd bland samhällsfaktorer som på individuella faktorer, har 

studier visat att samhälleliga faktorer kan påverka den individuella lyckan. Jämlikhet har 

också tidigare visat sig vara en bestämningsfaktor för lycka (Brülde, 2005, Veenhoven, 

Kalmijn, 2005), något som bidrog till antagandet om att jämställdhet också skulle kunna ge 

effekt. Denna studie visar att jämlikhet och jämställdhet har olika påverkan på 

livstillfredsställelsen, eller rättare sagt att jämställdhetens påverkan kvarstår då jämlikhet 

innefattas. Att FN beskrivit jämställdhet som en mänsklig rättighet förevisar att det är en 

positiv företeelse, något som är bra för individer. I inledningen argumenterades det för att 

maktstrukturer och förtryck, som följd av ickejämställda kontexter, bidrar till ofullständig 

tillfredsställelse med livet. Därför borde det omvända, det vill säga, livsvillkor och kontexter 

där jämställdhet är någorlunda vidsträckt, ha en positiv effekt vilket också här bevisades.  

 

Hur ser då effekterna ut och vad säger siffrorna? Vi börjar med jämställdhetsnormerna. Enligt 

estimatet ökar livstillfredsställelsen med 0,82 steg, alltså nästan ett steg på den tiogradiga 

skalan, för varje positiv ökning av jämställdhetsnormerna. Teoretiskt sett är detta enkelt att 

föreställa sig. Dock ser empirin inte riktigt likadan ut och utifrån denna studie kan slutsatser 

om sådan förändring inte dras. I teorin skulle man också kunna räkna ut skillnaden i 

individuell livstillfredsställelse för det perfekt jämställda landet i datamaterialet i fråga om 

normer jämfört med det perfekt ickejämställda. I praktiken är det för det första inte möjligt att 

göra då inget land än så länge är vare sig perfekt jämställt eller perfekt ojämställt och för det 

andra inte särskilt intressant. Vad som däremot är av mer intresse är hur stor skillnaden är 

mellan det mest jämställda landet i datamaterialet fråga om normer jämfört med det minst 

jämställda landet. Det land med minst positiva normer till jämställdhet är Ukraina, som har 

värdet 4,63 på jämställdhetsnormsvariabeln, och det mest positivt inställda landet, nämligen 

Danmark, har värdet 8,08. För att räkna ut skillnaden användes formeln nedan.  

 

( 0,82 * 8,08 ) – ( 0,82 * 4,63 ) = 6,6256 - 3,7966 = 2,829 ≈ 2,83 

 

Summan av den individuella livstillfredsställelseskillnaden mellan det minst jämställda landet 

i datamaterialet och det mest jämställda landet i fråga om normer är 2,83, vilket på en 10-

gradig skala får sägas vara relativ stor.  
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Samma princip gäller för den objektiva jämställdheten, det vill säga att en ökning av 

jämstämställdhetsindexet ger en ökning i livstillfredsställelse i form av 10,18 steg. Hur ser då 

skillnaden ut mellan det mest respektive minst jämställda landet i datamaterialet? Det är 

fortfarande de faktiska skillnaderna som är det mest väsentliga, till skillnad från de teoretiska 

skillnaderna mellan det perfekt jämställda landet och det mest perfekt ickejämställda landet 

eftersom dessa i praktiken inte finns. Det mest jämställda landet i fråga om objektiv 

jämställdhet som återfinns i datamaterialet är Sverige (0,049) och det minst jämställda landet 

är Ryssland (0,338). Skillnaden i livstillfredsställelse mellan dessa två räknas ut på likande 

sätt som ovan:  

 

( 10,18 * 0,338 ) - ( 10,18 * 0,049 )  = 3,44084 - 0,49882  = 2,94202 ≈ 2,94 

 

Dock är det endast teoretiskt man kan dra slutsatsen att länder som minskar sitt 

jämställdhetsindex får en lyckligare befolkning individuellt sett. Det går alltså inte att uttala 

sig om att individer blir lyckligare om kontexten de bor i blir mer jämställt. Likt ovan beror 

det på saknaden av förändringsfaktor, men också på grund av att det finns andra faktorer som 

också spelar in på förändring i lycka, vilket diskuteras mer nedan.   

 

Vi går vidare med studiens övriga frågeställningar, vilka härrör från studiens andra delsyfte. 

Dessa lyder: Har den kontextuella jämställdheten också påverkan på individuella skillnader i 

lycka mellan män respektive kvinnor? Finns det dessutom skillnader på hur lycklig man är i 

förhållande till vilka attityder man har till jämställdhet beroende på om man bor i ett 

mer/mindre jämställt land? För att se huruvida det finns en uppdelning mellan män och 

kvinnor i frågan om jämställdhetspåverkan på lycka utfördes först en analys där 

jämställdhetsnormsvariabeln och könsvariabeln multiplicerades till en interaktionsvariabel. 

Därefter skapades också en interaktionsvariabel med jämställdhetsindex och kön. Utöver detta 

undersöktes interaktionseffekter på attityd till jämställdhet beroende på kontext där två 

separata interaktionsvariabler skapades med attitydindex och jämställdhetsindex respektive 

attitydindex och jämställdhetsnormer. Eftersom ginikoeffecienten i föregående modeller inte 

visade sig ha någon effekt finns det ingen anledning att ha den kvar i analysen. Nedan följer 

resultatet.  
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Tabell 3 – Flerfaktoranalys: interaktion jämställdhet och kön, jämställdhetsattityd och kontext 

(Livstillfredsställelse 1-10) 

Oberoende variabel (0) (5) (6) (7) (8) 

Intercept - 0,39 0,25** 7,19** 0,27 
      
Kön 
(ref kat. Kvinna) 

- 0,14 0,05 -0,03 -0,03 

      
Sammanboende (ref 
kat. Alla andra) 

- 0,20** 0,20** 0,20** 0,19** 

      
Utbildning (Alla 
Andra) 

- 0,05 0,05 0,15 0,16 

Ingen utbildning - -0,12** -0,13** -0,13** -0,12** 
Låg utbildning - -0,16** -0,16** -0,16** -0,16** 
Mellan utbildning - -0,02 -0,04 -0,04 -0,03 
(ref kat. Hög 
utbildning) 

     

      
Ålder - -0,00** -0,00** -0,00* -0,00** 
      
Inkomst - 0,16** 0,16** 0,16** 0,16** 
      
Religiositet - 0,08** 0,08** 0,08** 0,08** 
      
Attitydindex - - - 0,02 0,02 
      
Jämställdhetsnormer - 0,83** - - 0,86** 
      
Jämställdhetsnormer* 
kön 

- -0,03 - - - 

      
Jämställdhetsindex - - 10,30** 9,53** - 
      
Jämställdhetsindex* 
kön 

- - 0,27 - - 

      
Jämställdhetsindex* 
attitydindex 

- - - 0,10 - 

      
Jämställdhetsnormer* 
attitydindex 

- - - - 0,00 

Oförklarad varians 

Individnivå 

Kontextnivå 

 

4,59 

1,02 

 

4,23 

0,44 

 

4,23 

0,28 

 

4,19 

0,44 

 

4,19 

0,28 

*p<0,05, **p<0,01 
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Vad tabellen visar är att interaktionsvariablerna inte ger någon effekt på kontextnivåns 

oförklarade varians, jämfört med modellerna i tabell 2. Det råder ingen könsskillnad i fråga 

om jämställdhetsnormernas påverkan på lycka och inte heller finns några könskillnader i 

lycka beroende på jämställdhet på objektiv nivå. Modell 7 och 8, visar liknande tendens. 

Varken interaktionsvariabeln för attityd i jämställdhetsnormkontext eller den för attityd i 

objektiv jämställdhetskontext ger utslag, vilket innebär att det inte har betydelse för lycka 

vilken attityd man har till jämställdhet beroende på vilken jämställdhetskontext man befinner 

sig i. Detta visar att dessa interaktioner inte har någon betydelse för jämställdhetens påverkan 

för dessa olika grupper av individer. Resultatet kan tyckas något märkligt och diskuteras mer 

nedan. 

 

Diskussion och slutsatser   

  

Studiens syfte var att undersöka huruvida jämställdhetskontext påverkar individuell lycka 

samt om effekten kan variera på olika grupper av individer, däribland köns- och 

attitydsinverkan. Två typer av jämställdhet användes i analysen, en objektiv del och en 

normbetonad. De uppvisade skillnader, trots en samvariation, vilket gav anledning till 

uppdelningen. Dessa användes för att täcka olika perspektiv som finns i samband med 

jämställdhet och för att kunna ge en helhetsbild av begreppet och dess effekt. Om endera eller 

det andra hade uteslutits hade frågetecken angående dess påverkan fortfarande funnits. Lycka 

mäts i denna studie i form av den kognitiva livstillfredsställelsen, som på grund av dess 

reflektiva karaktärsdrag antas påverkas mer av jämställdhet än lyckans affektiva komponent. 

Dessutom antogs att en könskillnad fanns i lyckonivå beroende på kontextuella faktorer samt 

att attityd till jämställdhet skulle påverka lyckan beroende på vilken jämställdhetskontext 

individer befinner sig i, det vill säga att individer som värderar jämställdhet högt är lyckligare 

i jämställda länder.  

 

Resultaten som framkom i studien var att jämställdhet har positiv effekt på lycka. Objektiva 

variabler kan således förklara variation i subjektiv lycka, och gör det dessutom i relativt stor 

utsträckning. Både den objektiva jämställdheten nationellt sett och de jämställdhetsnormer 

som råder i densamma påvisar individuell lyckoinverkan. Skillnaderna mellan de mest 

jämställda länderna och de minst jämställda i fråga om livstillfredsställelse är tämligen lika då 

både objektiv jämställdhet samt jämställdhetsnormer tas i beräkning. 2,83 gäller för 
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jämställdhetsnormer och 2,94 för den objektiva jämställdheten, vilket är rätt så stora 

skillnader med tanke på att livstillfredsställelseskalan går från 0 till 10, där högre värde 

betecknar högre livstillfredsställelse. Dessutom ligger de flesta respondenter på den övre 

halvan av livstillfredsställelseskalan, vilket gör skillnaderna än större. Däremot kan inte 

konstateras att ett ursprungligt negativt inställt land som positivt förändrar sina 

jämställdhetsnormer automatiskt blir lyckligare, individuellt sett, delviss eftersom denna 

tvärsnittsstudie inte kan påvisa förändring. Delvis kan sådant konstaterande heller inte göras 

då det finns andra faktorer, förutom jämställdhet, som påverkar lyckoförändringar. 

 

Tidigare forskning har visat att samhälleliga faktorer kan påverka den individuella 

lyckonivån. Däremot har denna forskning inte varit lika utbredd som den på individuella 

faktorer och särskilt jämställdhet har inte varit ett ämne i fokus. Forskningen har mestadels 

inriktat sig på makroförhållanden, det vill säga att samhällsfaktorers påverkan på aggregerad 

lycka har varit det huvudsakliga intresseområdet och kontextens betydelse för individens 

utfall har förbisetts. De få tidigare studierna som gjorts angående jämställdhetspåverkan 

gentemot lycka är likväl samstämmig med denna studies resultat. Detta kan tänkas ha 

koppling till kontroll och makt över sitt eget liv, vilket tidigare forskning har visat ha 

betydelse för lycka. Att ha möjlighet att själv utforma sitt liv, ha möjlighet att utbilda sig, 

välja vilken utbildningsnivå man vill nå, möjligheten att välja vilket sorts arbete man vill ha 

och dessutom få rätt lön för det arbete man utför är exempel på frågor som rör jämställdhet 

och som därmed också verkar ha betydelse för lycka. Att dessutom ha allmän 

självbestämmanderätt, ha makt över sin egen kropp och kunna nyttja andra fri- och rättigheter 

är alltså av vikt för individers livstillfredsställelse. Normer för jämställdhet visar sig också ha 

betydelse, det vill säga att jämställdhetsklimatet i samhället påverkar hur nöjda individer är 

med sina liv. Det kan kopplas till att omgivningen har betydelse, både den faktiska situationen 

i form av representation och fördelning av vardera kön, men också att miljön man befinner sig 

stämmer överens med sina egna värderingar och utgångspunkter vad gäller jämställdhet. 

Slutsatsen man kan dra av det är att frigörandet av maktstrukturer och traditioner av 

ickejämställd tillvaro som verkar hämmande för individer har positiv inverkan på hur tillfreds 

individer är med sina liv. 

 

Tidigare studier har visat att kön inte är en bestämningsfaktor för lyckan. Att det skulle 

förändras då jämställdhet togs i beaktande var ett antagande som inte bekräftades då 
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könsskillnader inte anträffades. Vad kan detta bero på? Möjligtvis kan det vara så att de dolda 

maktstrukturer som existerar runt om i samhället är så djupt rotade och inbäddade i sociala 

institutioner att individer lever inom dessa, och kanske även reproducerar dessa, utan att 

reflektera över det. Det kan finnas en omedvetenhet både om hur dessa existerar men också 

hur det påverkar en själv. Män reflekterar kanske inte över hur ”bra” de överlag har det och 

kvinnor ser inte i vilket underläge de befinner sig i inom vissa områden, eftersom det tillhör 

vardagen. Kvinnor kanske inte känner av den exkludering och utanförskap som 

ickejämställdhet faktiskt kan innebära, då det alltid har varit så. Dessutom kanske det finns en 

tanke om att utvecklingen rörande jämställdhet fortskrider, vilket gör att reflektion av 

situationen kan utebli.  

 

Att attityder till jämställdhet påverkar lycka beroende på vilken jämställdhetskontext man 

befinner sig i var ett antagande som inte heller bestyrktes. Alltså kan slutsatsen dras att det 

inte spelar någon roll för lycka om man har positiv attityd till jämställdhet och bor i ett 

jämställt land eller i ett ickejämställt land, vilket kan te sig märkligt. Kan det vara så att det 

för personer med positiva attityder till jämställdhet inte har betydelse för 

livstillfredsställelsen, beroende på vilket sorts jämställdhetskontext de än bor i, då inget land 

än så länge är perfekt jämställt? Attityd till jämställdhet, beroende på kontext, har kanske 

effekt på livstillfredsställelsen först när det perfekt jämställda landet blir realitet. Eller kan det 

vara så att den objektiva jämställdhetsnivån i ett land avspeglas i individernas attityder? Det 

vill säga att attityden är beroende av hur jämställt det land man bor i är. I sådana fall 

överensstämmer attityderna med realiteten och någon diskrepans där emellan påverkar således 

inte individers lycka i det avseendet. Däremot visar studiens resultat ändå på att normer 

beträffande jämställdhet påverkar livstillfredsställelse, vilket också tidigare forskning har 

åskådliggjort tendenser på.  

 

Resultaten visar att kontextuella faktorer, mer specifikt jämställdhet, har betydelse för den 

individuella lyckonivån. Dock bör problematiken med skensamband diskuteras. Kan 

korrelationen mellan jämställdhet och lycka vara ett skensamband? Denna studie har endast 

konstanthållit för jämlikhet som tänkbar samvarierande variabel. Det finns mest troligt andra 

faktorer som påverkar jämställdhetens effekt på lycka. Särskilt andra välfärdsstatliga element 

bör i vidare studier kontrolleras för, eftersom de sannolikt samverkar med jämställdhet. Detta 

med anledning av jämställdhetsbegreppets komplexitet och samhörighet med andra 
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samhälleliga processer och utvecklingsskeenden. Däremot kan sådan konstanthållning vara 

svår, nästintill omöjlig, att empiriskt genomföra eftersom undersökning av vad som påverkar 

vad blir problematisk.  

 

Det finns dock vissa begränsningar med studien. Studien avgränsas till europeiska länder. Att 

just dessa har valts beror på att jämställdhetsarbetet, vare sig det är medvetet eller inte, 

generellt sett är mer utvecklat i Europa än många andra delar av världen. Dock prioriterar 

vissa samhällen jämställdhet olika, exempelvis är Skandinavien ett område som prioriterar 

jämställdhetspolitik, vilket också visar sig med Sverige som är världens mest jämställda land, 

jämfört med exempelvis tysktalande länder vart det inte är lika prioriterat (Grönlund, 

Halleröd, 2008, Nordenmark, 2008, Roth, 2011, Table 4 Human Development Report, 2011). 

Trots att de inkluderade länderna ändock kan vara relativt homogena i detta avseende, kan det 

finnas stora skillnader även mellan dessa, vilket är viktigt att notera. Som nämnt tidigare kan 

studien heller inte uppmäta förändring över tid då tvärsnittsdata använts. Blir individer 

lyckligare om landet de bor i blir mer jämställt? Det är en mycket intressant fråga för vidare 

studier att ta vid.  

 

Hur kan då dessa resultat implementeras? Det kan för det första ses som ett tillägg i 

lyckoforskningen, eftersom denna studie har fokus på kontextens effekt på individuella utfall 

till skillnad från tidigare forskning som mest fokuserat på individuella bestämningsfaktorer 

eller inriktat sig på samhälleliga faktorers påverkan på makrofaktorer, som exempelvis den 

genomsnittsliga lyckan i ett lands befolkning. För det andra kan tänkas att politiska policys 

som implementeras för att öka jämställdheten också kan bidra med att öka lycka till viss del, 

vilket bör anses positivt då man, som nämnt tidigare, längre strävat att maximera just den. 

Slutligen kan sägas att denna studie fyller en forskningslucka och kan användas som 

språngbräda till nya studier som undersöker kontextens effekt på individen i fråga om lycka.  
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Bilaga 1 – Index över samtliga länder 

Land Gender Inequality 

Index 

Jämställdhetsnormer Ginikoeffecient 

Belgien 0,114 7,14 0,250 
Bulgarien 0,245 5,88 0,319 
Kroatien 0,170 6,03 0,290 
Cypern 0,141 5,00        - 
Tjeckien 0,136 5,96 0,254 
Danmark 0,060 8,08 0,247 
Estland 0,194 6,15 0,372 
Finland 0,075 7,45 0,269 
Frankrike 0,106 6,72 0,327 
Tyskland 0,085 6,76 0,283 
Grekland 0,162 5,24 0,354 
Ungern 0,237 5,14 0,244 
Irland 0,203 7,20 0,354 
Israel 0,145 6,19 0,355 
Nederländerna 0,052 7,41 0,326 
Norge 0,075 7,68 0,258 
Polen 0,164 5,91 0,316 
Portugal 0,140 6,07 0,385 
Ryssland 0,338 5,01 0,456 
Slovakien 0,194 5,81 0,258 
Slovenien 0,175 6,69 0,284 
Spanien 0,117 6,80 0,325 
Sverige 0,049 7,87 0,250 
Schweiz 0,067 6,14 0,331 
Ukraina 0,335 4,63 0,290 
Storbritannien 0,209 6,68 0,360 
    

 

 


