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Kapitel 1: INLEDNING OCH BAKGRUND

Det rader idag en stor enighet om att inte enbart ekonomiska
matt ar tillfyllest for att mata medborgarnas valfard i vidare
mening. Denna medvetenhet vaxte sig stark i hela den industrialiserade varlden under 1960-talet da en rad illavarslande utveck-

lingstendenser uppmarksammades. Allt fler lander borjade efter
hand samla in och systematisera data om icke-ekonomiska struk-

turella forhailanden i samhalletD.
I England utgavs ett antal skilda officiella volymer om sociala

indikatorer2) och nagot senare ocksa i USA. Inom OECD paborjades i borjan av 1970-talet ett omfattande program med syftet

att utveckla indikatorer pa valfard^). I Sverige initierades lagink^/

komstutredningen som sedan i reviderad form genomfors arligen.
I alia de nordiska landerna foreligger nu erfarenheter fran sadana

undersokningar^). Internationella tidskrifter om sociala indikato
rer startades^).

W

Dessa massiva insatser fran statliga myndigheter, universitet,
forskningsgrupper, och enskilda forskare att utveckla nya riktlinjer for forskning kring sociala indikatorer har givit upphov till
begreppet "social indicator movement".

Tre typer av sociala indikatorer

Man kan grovt sarskilja tre typer av sociala indikatorer: indika
torer pa "system performance", indikatorer pa individens yttre

1)

Kanada, Frankrike, Italien, Japan, Nederlanderna, Norge,
Spanien, Sverige, England, USA, Brasilien, Malaysia, Filippinerna, Trinidad, Tobago, Danmark.

2)

Social trends, 1970 i England och Social Indicators, 1973 i
USA.

3)

List of Social Concerns common to most OECD countries,
1973.

4)

Levekarsundersokelsen i Norge, Levnadsnivaundersokningarna (ULF) i Sverige, Levevilkar i Danmark och Levnadsforhailanden i Finland.

5)

Social Indicator Research. An international and interdiscip
linary Journal for Quality-of-Life Measurement (Ed.) Alex C
Michalos.

levnadsomstandigheter (objektiva sociala indikatorer) och indika
torer pa individens uttryckta varderingar (subjektiva sociala
indikatorer).

Med indikatorer pa "system performance" forstas matt pa t ex
domstolarnas effektivitet, antal patienter behandlade pa sjukhus
etc. Har koncentreras intresset pa hur val skilda "system"
fungerar utan att man direkt behandlar resultatet av insatta
resurser for de enskilda individerna.

Ett annat angreppssatt ar att rikta intresset inte pa i forsta hand
hur skilda "system" fungerar utan vad resultatet blir for den
enskilde individen.

Forskning kring sociala indikatorer avsedda att mata resultatet
av insatta resurser har hitintills framst inriktats pa s k objektiva
sociala indikatorer. Med hjalp av sadana indikatorer har man
forsokt faststalla individernas levnadsnivd i termer av individens

forfogande over resurser. Det kan havdas att sadana matt pa
individens resurser endast indirekt mater individernas valbefin-

nande och att de bygger pa ett implicit antagande om vad som ar
bra och vad som ar daligt, vad som ar viktigt och oviktigt for
individerna.

Har ar avsikten att som komplement till dessa matt forsoka
bidra till utvecklandet av subjektiva sociala indikatorer som pa
ett sa direkt satt som mojligt mater individernas behovstillfredsstallelse.

Detta innebar inte att har argumenteras for minskade anstrangningar att utveckla battre och mera sammanhallna beskrivningssystem baserade pa individernas forfogande over resurser. Ansatsen har innebar tvartom ett forsok att utveckla matt pa indivi
dernas direkta behovstillfredsstallelse som kan komplettera beskrivningar utgaende fran resursperspektivet.

Manga (Allardt; Campbell, Converse och Rodgers; Andrews och
Withey) menar att endast genom att undersoka sambanden mellan
s k objektiva och subjektiva indikatorer och parallellt beskriva
och analysera dem kan en mera fullstandig forstaelse erhallas for

^

de sociala forandringar som utmarker vart samhalle.
Ovan har anvants den gangse uppdelningen i objektiva och
subjektiva sociala indikatorer. Anvandandet av dessa bada begrepp kan emellertid latt leda tanken fel. I teorin finns det

ingenting som hindrar att en s k subjektiv indikator (t ex indivi
dens utvardering av sin bostad) kan ges ett objektivt varde som
exakt motsvarar vad det ar avsett att mata. I stallet for att

anvanda den tveksamma uppdelningen av sociala indikatorer i
objektiva och subjektiva betraktas har som objektiva indikatorer
sadana som avser att mata verkligheten sasom den ter sig
oberoende av individernas egen utvardering. Med en subjektiv
indikator menas analogt en indikator baserad pa individens egen
perception av omvarlden.

Det ar idag genom en rad studier kant att ekonomiska indikato
rer, beskrivningar av de yttre levnadsomstandigheterna och indi

vidernas egna utvarderingar av dessa omstandigheter manga
ganger uppvisar svaga och svartolkade samband. Detta galler
inte bara i tvarsnittsdata utan ocksa i tidsseriedata.

Bernow (1980) har visat att det under efterkrigstiden i Sverige

W

foreligger ett starkt negativt samband mellan BNP/invanare och
vasentliga indikatorer pa mental ohalsa. Motsvarande analyser i
Danmark har givit liknande resultat. En sadan enkel datasammanstallning visar pa svarigheterna att anvanda BNP som matt
pa valfard.

Manga har dragit slutsatsen att ekonomisk tillvaxt inte av sig
sjalv leder till framsteg i sociala avseenden (OECD:s ministerrad

maj 1970). Andra har gatt betydligt langre och havdar att den
ekonomiska tillvaxten orsakar en stor del av problemen pa det
sociala omradet (t ex E J Mishan, 1971).
I dag saknas i stor utstrackning val sammanhallna data om
individernas egna utvarderingar av sina levnadsforhallanden. Systematiska studier har dock sedan en langre tid tillbaka genomforts i bland annat USA, Kanada och nio vasteuropeiska lander.

C

I USA foreligger tidsseriedata fran 1940-talet fram till idag, vad
avser individernas verbalt uttryckta lycka. Dessa data visar att,
sedan hansyn tagits till skilda frageformuleringar, sasongsvariationer och nagra andra relevanta kontextuella forhallanden,
andelen individer som uppger sig vara "very happy" stigit fran
det sena 1940-talet till slutet pa 1950-talet och sedan minskat
kontinuerligt fram till de forsta aren pa 1970-talet och sedan
varit relativt stabil. (Smith 1979.)

L

En annan indikator pa individernas egna utvarderingar av sina liv
i mycker overgripande termer utgors av individernas uttryckta
tillfredsstallelse med livet i dess helhet. En sadan typ av
indikator har anvants i storskaliga undersokningar i USA allt
sedan 1957. Nedgangen i valbefinnandet under 1960-talet som
antytts av lycko-indikatorn far stod nar tillfredsstallelsen med
livet i dess helhet anvands som matt.

Aven dessa tidsseriedata antyder svarigheterna att anvanda
ekonomiska indikatorer som matt pa individernas valbefinnande.

Varfor individernas egna utvarderingar?

Syftet har ar att empiriskt prova och analysera matt pa indivi
dernas egna utvarderingar av skilda levnadsomstandigheter och
av livet i dess helhet. Klara argument talar for empiriska
undersokningar av individers egna utvarderingar av skilda lev
nadsomstandigheter.

For det forsta kan havdas att sjalva termen livskvalitet, atminstone delvis, refererar till hur individerna upplever och utvarderar

W

sina egna liv och skilda aspekter darav. Begrepp som lycka,
tillfredsstallelse etc har ju ocksa sysselsatt samhallstankare
genom alia tider (W Tatarkiewicz, 1976). Erik Allardt (1972) har
ocksa papekat att "The whole concept of public welfare can be
defined in terms of need-satisfaction. Social development is

W

judged with reference to

states of satisfaction of needs".

For det andra ar en tanke att individernas egna utvarderingar av
skilda levnadsomstandigheter och inte bara yttrer beskrivningar,
skall tillmatas ett visst varde nar det galler att identifiera
tendenser i samhallsutvecklingen.

For det tredje skulle data om sadana fenomen som exempelvis
arbetsloshet, skilsmassor etc vara tamligen livlosa om inte nagra
implikationer om dess manskliga mening kunde goras. Nagon
maste gora dessa tolkningar och det forefaller vardefullt att
mata aven de utsatta individernas egna uppfattningar om dessa
fenomen.

C

For det fjarde kan individernas okade valmojligheter i ett land
som Sverige gora det angelaget att forsoka forsta hur individerna
tolkar den omgivning som utgor ramarna for deras val. Konsumenten, tolkat i vidaste mening, gor sina val utifran hur han
upplever sin omgivning snarare an utifran hur denna omgivning
faktiskt ser ut.

L

For det femte kan havdas att det svenska samhallet idag inom
flera omraden natt en sadan niva att det ar mojligt att satta
malen for utvecklingen hogre i en Maslowsk mening. Inom
exempelvis livsomradet Arbete har det stora flertalet forvarvsarbetande idag anstallningstrygghet, reglerad arbetstid, lagstadgad semester etc. Det kan darfor havdas att storre uppmraksamhet idag kan riktas mot mera immatriella varden - arbetstill
fredsstallelse, kansla av att utfora ett meningsfullt arbete,

gemenskap, trivsel, en kansla av egenvarde. Sadana data kan
knappast erhallas pa annat satt an via individernas egna uttryck
ta utvarderingar.

For det sjatte kan havdas att matt pa individernas egna utvarde
ringar av skilda levnadsomstandigheter gor det mojligt att direkt
och utefter en dimension jamfora indikatorer inom skilda livsom-

raden. Det ar meningsfullt att exempelvis jamfora individernas
missnoje med arbetet och aktenskapet, men det ar inte menings
fullt att dirket jamfora och utvardera en viss skilsmassofrekvens
och en viss procentsats arbetsloshet.
Utgangspunkten for studien ar att det bor utvecklas valida,
reliabla och relevanta data som kan beskriva individernas egna
utvarderingar av skilda levnadsomstandigheter och hur dessa
levnadsomstandigheter ser ut oberoende av betraktaren for att
det skall vara mojligt att parallellt beskriva och analysera dem
sa att en battre forstaelse kan erhallas for sociala forandringar i
samhallet.

For att sadana analyser skall vara mojliga kravs idag mycket mer
data om individernas egna utvarderingar av skilda levnadsom
standigheter och den har studien kan ses som ett forsok att
bidraga till en forandring av denna situation.

Kritik av data om individers egen utvardering
Anvandandet av data om individers egen utvardering av skilda
levnadsomstandigheter har kritiserats utifran skilda standpunkter. Denna kritik kan sammanfattas i foljande fyra huvudpunkter:
1

Validiteten och reliabiliteten

2

Tolkningen av erhallna resultat

3

Fullstandigheten

4

Anvandbarheten

Kritiken avseende validiteten och reliabiliteten kan
\iBgr

i sin

tur

inte

har

delas upp i fyra punkter:
1.1

Det

har

havdats att de

fiesta

manniskor

tankt pa sina utvarderingar av skilda levnadsomstan
digheter och att de foljaktligen inte kan besvara
fragor om dessa utvarderingar

1.2

Det har havdats att aven om folk kan besvara frSgorna sS vill de inte p& grund av intrSng i privatlivet

1.3

Aven om folk vill och kan besvara frSgor om utvarde-

ringar av skilda levnadsomstandigheter sS kommer
svaren att vara behaftade med en positiv bias

1.4

Folks upplevelser ar flyktiga och de svar de lamnar ar
alltfor instabila for att kunna analyseras och forklaras.

Vad avser punkten 1.1 ovan sS visar empiriska erfarenheter att
/0^s

nastan inga manniskor (cirka 1 procent) svarar med svarsalterna-

tiv av typen "vet ej, har ingen uppfattning, kan inte svara" och
liknandelJ.

/0^

Vad avser punkten 1.2 s& kan bland annat hanvisas till min
pilotstudie om livskvalitet. Dar ingick frSgor om individernas
egen utvardering av skilda levnadsomstandigheter i ett formular
som huvudsakligen handlade om riksdagsvalet, energi och framtiden. Internbortfallet for utvarderingsfrSgorna kring skilda lev
nadsomstandigheter var litet (cirka 1 procent). Inte heller fanns
det nSgon tendens till ett storre internbortfall for de frSgor som
var av mest privat natur.

Vad avser punkten 1.3, dvs att frSgesvaren kommer att vara
behaftade med en positiv bias, s§ kan detta inte hallas for
osannolikt. Nedan redovisas nSgot om vilken effekt en sadan
forekomst av en polyannaeffekt kan ha beroende pS hur data
skall utnyttjas.

For det forsta kan en positiv bias i fr&gesvaren leda till problem
nar data skall tolkas i absoluta termer. MSlsattningen ar emellertid att i forsta hand tolka resultaten i relativa termer. Men

V

aven nar de erhallna resultaten skall tolkas i relativa termer kan

forekomsten av en polyannaeffekt leda till problem.
Nar jamforelser t ex gors om hur tillfredsstallda individerna ar

med skilda livsomr§den s& kan en eventuell polyannaeffekt vara
V

mer uttalad inom vissa livsomrSden och mindre uttalad inom

andra. Ar sS fallet kan vi komma att dra felaktiga slutsatser nar
tillfredsstallelsen mellan olika livsomrSden bedoms. Att direkt

1)

Se t ex Campbell, Converse och Rodgers (1976) och Andrews
och Withey (1976).

mata en sadan effekt later sig knappast goras i den har studien. I
stallet far vi noja oss med att gora systematiska jamforelser av
fragesvaren pa de mer generella fragorna och motsvarande
fragesvar pa de mer specifika fragorna. Pa sa satt kan en
ungefarlig bild erhailas om i vilken utstrackning svaren inom
skilda livsomraden ar behaftade med en positiv bias.

Ett kanske an storre problem ar att vissa individer eller grupper
av individer kan vara mera benagna an andra att avge svar med
en positiv bias. Om sa ar fallet kan felaktiga slutsatser dras vid
jamforelser av skilda gruppers tillfredsstallelse med ett livsomrade. Ett annat problem ar att data da ocksa kan ge upphov till
felaktiga slutsatser om vilka livsomraden som ar viktigast nar
det galler att forklara det overgripande valbefinnandet.

I kapitel 4 behandlas detta problem genom att vi dar forsoker
erhaila ett direkt matt pa tendensen att avge svar med en positiv
bias och sedan anvander detta matt for att gora korrigeringar av
erhailna resultat.

Instabila svar

Vad avser kritiken att direkta matt pa hur individer utvarderar
sina liv och skilda delar darav ar flyktiga och instabila foreteelser som inte lampar sig for surveyundersokningar kan sagas att
hitintills publicerade erfarenheter i den internationella litteratu-

cv\] i ftera fall uppvisar godtagbara varden pa test-re-test
korrelationer^.

I kapitel 4 redovisas resultaten av den begransade aterintervjustudien.

Tolkning av resultaten

Det har havdats att matt pa hur individerna utvarderar skilda

livsomraden inte kan anvandas for att gora jamforelser over
tiden. Tanken ar att matt pa hur individerna utvarderar skilda

levnadsforhailanden ar beroende av vilka aspirationsnivaer indi-

{*

viderna har. Om individerna saiedes simultant andrar sina aspira
tionsnivaer over tiden sa skulle man kunna tanka sig att indivi

derna alltid uppvisar samma tillfredsstallelse. Men kan da fraga

1)

Se t ex Campbell, Converse och Rodgers (1976), Andrews
och Withey (1976), Atkinson (1982).

sig om det inte ar nodvandigt att beskriva individernas aspirationsnivaer sa att det ar mojligt att avgora om exempelvis en
okad grad av tillfredsstallelse ar en effekt av sankta aspirations-

nivaer eller faktiskt upplevda forbattringar i de yttre levnadsomstandigheterna. I dag finns det studier som visar att matt pa
individers uttryckta tillfredsstallelse ar kansliga for forandringar
i de yttre levnadsomstandigheterna, men ocksa studier som visar
att graden av uttryckt tillfredsstallelse forblivit konstant over
en tidsperiod da starka forandringar i den yttre verkligheten
forelegat.
I kapitel 6 gors ett forsok att empiriskt visa hur graden av
tillfredsstallelse med ett livsomrade ar beroende av skilda refe-

renspunkter. I kapitlet jamfors ocksa vunna resultat med nagra
tidigare redovisade erfarenheter fran den internationella litteraturen.

J0*l

Fullstandigheten

Det har havdats att praktiskt taget ett oandligt antal indikatorer
kan anses relevanta for att ge besked om individernas allmanna
valbefinnande. Det finns i dag en rad studier som visar att
individernas utvardering av ett ringa antal livsomraden (6-12)
kan predicera individernas sammanvagda utvardering av sina

livD. Man har ocksa kunnat visa att det ar ungefar samma

livsomraden som ar viktigast for manniskor i olika lander och for
manniskor inom samma land men inom skilda sociala, ekonomiska

och kulturella grupper^).

I kapitel 3 .redovisas hur det slutgiltiga valet av livsomraden
bestamts utifran vunna empiriska erfarenheter och i kapitel 5
redovisas hur individernas egna overgripande utvarderingar av
sina liv kan foras tillbaka pa deras utvardering av skilda livsom
raden.

Anvandbarheten

Det har framforts kritik mot anvandandet av data som visar hur

(^

individerna utvarderar skilda levnadsomstandigheter med ut1)

Andrews och Withey (1976), Campbell, Converse och Rod
gers (1976)

2)

Se Andrews och Inglehart (1979) samt verk under not 1.

gangspunkt fran att aven om man har korrekta resultat om hur
nojda eller missnojda individerna ar med skilda levnadsomstan
digheter, sa ar detta irrelevant eftersom individerna kan vara
omedvetna om inf lytandet fran olika levnadsomstandigheter. Mot
detta kan havdas att det kan vara lika olyckligt att lata nagon

expertgrupp eller liknande helt fa avgora fragor kring inf lytandet
fran skilda levnadsomstandigheter for de utsatta individerna. En

rimlig utgangspunkt ar, enligt min mening, att man bor forsoka
utveckla modeller som kan behandla bada dessa angreppssatt nar

J^fc\

/smfp^v

det galler att bestamma individernas valbefinnande. For att en
sadan modell skall ha nagra mojligheter att forverkligas behover
beslutsfattare, forskare och allmanhet idag tillgang till mycket
mer information om hur individerna sjalva utvarderar sina lev
nadsomstandigheter. Den har studien syftar till att bidraga med
data kring hur individerna utvarderar skilda levnadsomstandighe
ter och forsok gors att visa dessa utvarderingars kallor.
Sammanfattning av projektets syften

Nedan anges de vasentligaste malen for projektet.
1

Utveckla valida och reiiabla upplevelsematt inom
olika livsomraden, med olika livsomraden och med
livet i sin helhet.

2

Bestamma vilka livsomraden som ar viktigast nar det
galler att forklara den overgripande livstillfredsstallelsen.

Ar

t ex

tillfredsstallelsen

med

arbetet

en

starkt prediktor nar det galler att bestamma en
individs totala livstillfredsstallelse? Vilka ar de vikti-

gaste prediktorerna till den totala livstillfredsstallel-

sen? Ar det uppfattningen om den egna materiella
levnadsstandarden eller ar det andra livsvarden?

f^

3

Bestamma hur dessa livsomraden ar relaterade till
varandra. Ar det t ex sa att de som ar nojda med sitt
arbete ocksa uppvisar en storre tillfredsstallelse med
andra livsomraden som t ex aktenskapet?

{

4

Bestamma vilka delaspekter inom varje livsomrade
som forklarar tillfredsstallelse med varje livsomrade.
Ar det t ex lonen eller kamratskapet som betyder
mest for den generella arbetstillfredsstallelsen?

5

Bestamma hur dessa delaspekter ar relaterade till
varandra. Ar det t ex sa att de som ar mest nojda

med sin Ion ocksa ar mest nojda med den fysiska
arbetsmiljon?

10

6

Bestamma vilka referenspunkter som ar mest relevanta

for

olika

individer

inom

olika

livsomraden.

Anvander olika individer principiellt olika referens
punkter? Anvander samma individer olika referens
punkter beroende pa vad som utvarderas?
7

Bestamma hur de olika referenspunkterna ar relate
rade till varandra.

8

Bestamma vilka referenspunkter som ar viktigast nar
det galler att bygga upp en aliman referensniva.

9

Bestamma hur tillfredsstallelsen med olika livsaspekter ar beroende av anvand referenspunkt.

10

Bestamma hur tillfredsstallelsen med olika livsaspekter ar relaterad till den objektiva verkligheten.

11

Bestamma hur olika befolkningsgrupper fordelar sig
pa de centrala matten.

12

Bestamma hur stabila de olika tillfredsstallelsematten ar.

13

Bestamma hur olika befolkningsgrupper skiljer sig at
nar det galler att kombinera olika delaspekter till en
storre helhet. Ar det t ex sa att livsomradet Arbetet

betyder mer for hogutbildade personer ar for lagutbildade nar det galler att forklara den overgripande
subjektiva livskvaliteten?

Teoretiska utgangspunkter

Avsikten ar att forsoka konstruera en modell som kan hjalpa oss

^

att forsta hur individens sjalvrapporterade upplevda livskvalitet
uppstar, och hur denna ar relaterad till den yttre identifierbara

verkligheten. Det vill saga en verklighet sasom den ter sig
oberoende av individens egen varseblivning.
v

Den enklast tankbara modellen ar att den yttre verkligheten
direkt paverkar en individs utvardering av denna verklighet.
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Objektiv yttre

X Individens utvardering

verklighet

Utifran en sadan enkel modell kan man forsoka besvara fragor av
typen: Ar det mojligt att i statistisk mening forklara individernas
utvardering av delar av verkligheten enbart genom kunskap om
hur denna verklighet faktiskt ser ut?

j0^\

Det ar idag genom en rad studier kant att beskrivningar av de
yttre levnadsomstandigheterna och individernas utvarderingar av
dessa omstandigheter manga ganger uppvisar svaga och svartolkade samband. Detta galler inte bara i tvarsnittsdata utan ocksa
i tidsseriedata.

/sffcs

Med utgangspunkt fran t ex Cobbs, Rodgers och French (1974)
forandrar vi modellen genom att utga fran att individens beteenden och attityder visserligen emanerar fran ett samspel mellan
individen och omgivningen, men att individer varseblir denna
verklighet olika och det ar med utgangspunkt fran denna varseblivna verklighet som individerna reagerar. Men aven en sadan
utveckling av modell ar sannolikt otillracklig. Grafiskt skulle en
sadan modell kunna illustreras som nedan.

Objektiv yttre
verklighet

/sh&v

\

/

Varsebliven

verklighet

—^

Utvardering av verklig
heten

Utifran teorier av bland annat Lewin utgar vi vidare fran att for
att forsta hur en individ utvarderar en varsebliven aspekt av den
yttre identifierbara verkligheten sa tar individerna hansyn till
nagon eller nagra referenspunkter.

En individs utvardering av en aspekt av den varseblivna yttre
verkligheten ses i den mera utvecklade modellen som en funktion
av hur denna varseblivna verklighet ser ut och anvanda referens

punkter. En grafisk illustration till denna utveckling av modellen
blir da;
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Referens

punkter

Objektiv yttre
verklighet

Varsebliven

verklighet

Utvardering av verkligligheten

I modellen behandlas ett antal exempel pa vanliga referenspunk
ter. Tidigare erfarenheter, forvantningar, aspirationer, relevanta
andra, vanner och bekanta, genomsnittssvensken.
Sjalva id6n att en individs utvardering kan ses som en funktion av
den upplevda skillnaden mellan vad en person faktiskt har och
positionen pa den referenspunkt han anvander sig av har fatt
indirekt stod i data rapporterade av Davies (1962), Feirabend
m fl (1969), Gurr (1970), Easterlin (1973, 1974) och Scott (1979).

Undersokningar har publicerats dar man explicit testat hypotesen
att individernas utvardering kan ses som en funktion av den
upplevda skillnaden mellan vad en person faktiskt har och vad
har forvantar sig. Det finns ocksa en rad studier dar individernas
utvardering har sett som en funktion av den upplevda skillnaden

mellan vad en person har och vad han hoppas pa. Data som
stodjer denna hypotes har rapporterats fran ett flertal hall.

Thibaut och Kelley, 1959, Patchen, 1961, Cook, 1968, Bharadwaj
och Wilkening, 1974, Thompson, 1975, Watt och Watt, 1975,
Campbell m fl, 1976, Danielson, 1977, Dorseth, 1977 och Mason
och Faulkenberry, 1978.

Saval teoretiska overvaganden som empiriska data talar saledes
for inkorpererandet av referenspunkter i modellen.

Vi har utvecklat modellen i ytterligare ett steg, namligen genom
att beakta personliga karaktaristika. I modellen anvands huvud-

iji(S^\

sakligen demografiska undergrupper som hanger samman med
individernas sociala position, tidigare erfarenheter etc. Hypote
sen ar da att personer med olika personliga karaktaristika
utvarderar den varseblivna verkligheten olika. Till viss del kan
detta hanga samman med att de anvander sig av skilda referens
punkter, men ocksa av skal som olika formagor, personlig laggning etc. Personliga karaktaristika kan tankas paverka alia

elementen i modellen. Personliga karaktaristika antages ocksa
paverka sambanden mellan de teoretiska variablerna i modellen.

T

1

•^
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Analysmodellen gor det mojligt att statistiskt testa hur mycket
av individernas utvarderingar som kan forklaras utifran de skilda
teoretiska variablerna i analysmodellen. Vi kan med andra ord fa

direkta matt pa hur stor andel av variationen i individernas
utvardering som t ex gar att fora tillbaka pa hur den yttre
verkligheten ser ut, dvs verkligheten oberoende av hur individer
na varseblir denna.

Analysmodellens hierarkiska uppbyggnad

Den analysmodell efter vilken studien ar organiserad utgor en
innehailslig specif ikation av den teoretiska modellen presenterad

^\

pa sidan.

/^

Analysmodellen ar hierarkiskt uppbyggd och sambanden antas gar
fran den mera specifika nivan till den generella. Det vill saga att
vi antar t ex att individernas utvardering at sitt bostadsomrade
till stor del beror av hur de utvarderar skilda mera specifika

^

aspekter av bostadsomradet som t ex den sociala miljon, till—
gangligheten, estiska utformningen etc. Men man kan naturligtvis tanka sig att nar individen en gang bestamt sig for hur han
skall utvardera sitt bostadsomrade sa kan denna overgripande
utvardering delvis styra utvarderingen av skilda delaspekter av
bostadsomradet. Kanske speciellt sadana delaspekter som han
faster

mindre

avseende

vid.

For att

direkt

kunna

testa den

kausala riktningen behovs data som speglar ett dynamiskt forlopp. Sadana data finns inte tillgangliga i denna studie.

Modellens forsta steg utgors av data om den yttre verkligheten
sasom den ter sig oberoende av individernas varseblivning. Har
beskrivs skilda levnadsomstandigheter inom skilda livsomraden.

Valet av livsomraden baseras pa tidigare erfarenheter. Exempel
pa livsomraden ar arbetet, fritiden, boendet, familjen, utbild-

C^

ningen, ekonomin, halsan. Har utgors data av faktiska beskrivningar av relevanta data inom vart och ett av dessa livsomraden.

Denna faktiska verklighet paverkar varseblivningen av samma
/f^N

verklighet.

De varseblivna aspekterna inom skilda livsomraden paverkar i sin
tur utvarderingen av dessa varseblivna aspekter. Men utvarde
ringen antas ocksa baro av personliga karaktaristika och av
anvanda referenspunkter.

Hypotesen ar att individernas utvardering av skilda delaspekter
inom respektive livsomrade sammanvags pa ett eller annat satt
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till en overgripande utvardering av respektive livsomrade. Denna
overgripande utvardering av varje livsomrade paverkas ocksa
direkt av personliga karaktaristika och av anvanda referenspunk
ter samt av den faktiska och den varseblivna verkligheten.

Har testas ocksa om dessa hopvagningar gar till pa samma satt
for alia grupper eller om det foreligger en statistiskt interaktion
med personliga karaktarstika.

l

Pa analogt satt ses individernas utvardering av livet i dess helhet
som en funktion av nagon slags sammanvagning av utvarderingen
av respektive livsomrade. Denna sammanvagning tiliats vara
olika i olika demografiska undergrupper. Den overgripande livskvaliteten antas ocksa direkt bero av personliga karaktaristika
och bade direkt och indirekt av den faktiska yttre verkligheten.
I den statistiska analysen forsoker vi undersoka styrkan i de
samband som bygger upp analysmodellen.

{

Modellens slutsteg utgors av individernas sjalvrapporterade upp
levda livskvalitet. Det hade varit intressant att ga ett steg
vidare och analysera hur individerna hanterar den nuvarande

situationen. Har ar begreppet som coping och adaption centrala.
Inom ramen for detta projekt ar inte detta mojligt.
Disposition av resultatredovisningen

I kapitel 2 redovisas forsok att utveckla valida, reliabla och
relevanta matt pa individernas egna utvarderingar av livet i dess
helhet. Tre skilda ansatser analyseras. Matt baserade pa indivi
dernas uttryckta tillfredsstallelse med livet i dess helhet, matt
baserade pa graden av lycka och matt baserade pa ett antal
semantiska differentialer. I kapitlet analyseras hur dessa matt

^

-

diskriminerar mellan skilda demografiska befolk
ningsgrupper
uppvisat stabilitet over tiden

ar kansliga for forandringar i de yttre levnadsomstan/^

digheterna

ar behaftade med en positiv bias

ar forankrade i tidigare forskning
ar ur fordelningsynpunkt
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I kapitel 3 redovisas forst hue skilda livsomraden har valts

utifran empiriska erfarenheter fran egna och andras studier. I
kapitlet redovisas ocksa hur tillfredsstallelsen med skilda livsom
raden ar relaterade till varandra och om det ar mojligt att
blottlagga valbefinnandets dimensioned
I kapitel 4 redovisas de valda mattens stabilitet over tiden. Data
harror fran en atermatning som gjordes efter tre veckor och som

ar baserad pa ett litet urval av fragor och individer.

Jf^^v

I kapitel 5 redovisas hur data om individernas uttryckta tillfreds
stallelse med skilda livsomraden kan anvandas for att predicera
individernas egna helhetsomdomen om sina liv. Har undersoks om
det ar mojligt att konstruera en statistisk modell som, pretentiost uttryckt, kan simulera individernas egna hopvagningar av
skilda livsomraden till en bild av hur individerna utvarderar sina

liv i overgripande termer.

^

I kapitel 6 undersoks hur den graden av tillfredsstallelse som

v

individerna uppger kan forstas i termer av referensgruppsresonemang. Det empiriska testet ar begransat till data kring individer
nas egna utvarderingar av sitt bostadsomrade. Den modell som
foresias pa basis av dessa data jamfors sedan med data av
liknande karaktar med avseende pa andra livsomraden.
I kapitlen 7, 8, 9, 10, 11 och 12 analyseras boendet, arbetet,
aktenskapet, familjen, vankretsen och halsan utifran den fullstandiga teoretiska modellen.

I det avslutade kapitlet analyseras relationema mellan personliga
resurser och upplevd livskvalitet.

/0^\

/fli^V
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Kapitel 2:

OVERGRIPANDE MATT PA UPPLEVD LIVSKVALI
TET

Har behandlas data i anslutning till analysmodellens sista steg,
dvs skilda matt pa individers helhetsomdomen om sina liv. Det
finns en lang rad mojligheter att fraga individer hur de utvarde
rar sin livssituation eller delar darav. Det foreligger for narvarande inte nagon storre enighet om exakt hur man skall mata
individers helhetsomdomen om sina liv, men det rader ganska
stor enighet om att viktiga dimensioner utgors av forvantningar,
aspirationer, lycka och tillfredsstallelse. I den senaste forskningen har havdats att "tillfredsstallelse" ar den dimension som ar
/ijH^v

mest anvandbar (Stagner 1970; Campbel m f 1 1972; Ross 1977;
Campbell 1972; Andrews och Withey 1973).
Utvarderingar baserade pa individers uttryckta grad av till
fredsstallelse implicerar en kognitiv bedomning. Matt baserade
pa fragor om tillfredsstallelse med skilda levnadsomstandigheter
foreligger fran storskaliga undersokningar i ett flertal lander och
fran ett flertal tidpunkter (t ex USA, Frankrike, England, Vast-

tyskland, Italien, Nederlanderna, Belgien, Danmark, Iriand)!). I
USA finns data om individers tillfredsstallelse med livet i dess

helhet fran 1957 och framat2).
En annan ansats som ofta anvants ar att mata individers helhets

omdomen om sina liv genom att direkt stalla fragor om indivi
dernas lycka.

I USA finns tidsserie over rapporterad lycka som stracker sig

anda tillbaka till 1940-talet^). En sadan ansats att mata indivi
ders helhetsomdomen om sina liv kan sagas vara mera affektiv
till sin karaktar.

Dessa tva ansatser tycks vara de mest lovande aven om ett
/$6fi\

flertal andra forsok redovisats^).

1)

Europeiska data kommer fran Euro-Barometern. En serie

>#»n

matningar genomforda vartannat ar i Eg-landerna. Se vidare

[

Inglehart (1977), Rabier (1974) och Riffault och Rabier
(1977).

2)

Michigan University Social Research Center

3)

Se T W Smith (1979) for en oversikt

4)

Se Andrews och Withey som testat inte mindre an 68 olika
satt att mata individers omdomen om sina liv.
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I detta kapitel redovisas tre skilda ansatser att empiriskt mata
individens helhetsomdomen om sina liv.

1

Matt baserade pa graden av tillfredsstallelse med
livet i dess helhet

2

Matt baserade pa uppgiven grad av lycka

3

Matt baserade pa ett antal semantiska differentialer.

Tillfredsstallelse med livet i dess helhet

Till att borja med redovisas en fraga avsedd att mata individers

helhetsomdomen om sina liv. Fragan har foljande ordalydelseD.
Tabell 2.1: Ar du pa det hela taget nojd eller missnojd med livet
i dess helhet just nu?

LIV I

Helt nojd

LIV II

21

14

V8

n
•^Q

55

62

^

Nagot mer nojd an missnojd

9

10

\o

Varken nojd eller missnojd

7

5

6

Nagot mer missnojd an nojd

4

4

u

Till storsta delen missnojd

2

2

1

Helt missnojd

1

1

\

Till storsta delen nojd

Vet ej, svart att svara
X

n

1)

-

2

2,28

2,31

1 278

1 179

Fragan stalldes tva ganger i samma formular och med identisk formulering.

°>

\
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Fastan fragan ar mycket allmant hallen och overgripande till sin
karaktar ar det endast 2 procent som utnyttjat mojligheten att
svara "Vet ej".
For de allra fiesta individer finns en uttalad tendens att ange sig

som nojda med livet i dess helhet. Det ar 7 procent som uppger

sig vara mer eller mindre missnojda med sina liv. A andra sidan
ar det 14-21 procent som markerar det mest positiva svarsalternativet och 55-62 procent som anvander det nast mest positiva
svarsalternativet.

Tolkas data helt bokstavligt framtonar bilden av att en stor
majoritet i grunden verkar nojda och tillfredsstallda med sina liv.

r

J^V

De bada svarsfordelningarna skiljer sig nagot at.

LIV I (som stalldes i borjan av formularet) uppvisar en storre
andel som angett markeringar vid det mest positiva svarsalterna
tivet och farre som angett det nast mest positiva svarsalternati
vet. I ovrigt ar de bada svarsfordelningarna mycket lika varand
ra. LIV I har besvarats av 1 278 personer och LIV II av 1 179
personer. Skillnaden i svarsfrekvens beror pa det uppfoljningsarbete som gjordes via intervjuer dar de som inte besvarat
formularet via enkat i stallet intervjuades pa ett urval av
enkatens fragor. Den skillnad i svarsfordelningarna som visas kan
saledes bero pa att fragorna ar placerade pa skilda platser i
formularet, att bortfallet ar olika stort och att delvis skilda
datainsamlingsmetoder anvants.

J0$m\

For att undersoka om fragornas placering i formularet paverkat
svarsfordelningarna har fordelningarna jamforts for enbart de
personer som besvarat bada fragorna. Svarsfordelningarna blir da
mera lika varandra, men fortfarande kvarstar en tendens for
individerna att svara i nagot mer positiva termer pa den forsta
fragan. Medelvardena blir dock praktiskt taget identiska. Den
skillnad som kvarstar i fordelningarna kan saledes inte bero pa
nagon effekt av skilda datainsamlingsmetoder och inte heller pa
att olika antal personer besvarat fragorna. Tills vidare kan vi
anta att fragornas placering i formularet haft en liten effekt.
Naturligtvis ar det inte placeringen i sig utan snarare vilken typ
av fragor respondenterna har att besvara i formularet som kan
tankas paverka svaren. Motsvarande data fran andra studier har
tvartom givit till resultat att den fraga som stallts sist besvarats
i nagot mera positiva termer. Formularens innehall i dessa
studier var relativt

likartade det har anvanda.

Aven

dar

var
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tendensen mycket svagD.
En analys har ocksa gjorts sa att vi jamfort svarsfordelningarna
mellan de bada fragorna nar olika stora delar av materialet
inkommit. En sadan analys visar att det inte foreligger nagon
systematisk okning eller minskning av skillnaderna i svarsfordel
ningarna nar olika stora delar av materialet inkommit. Tvartom
ar differenserna genomgaende mycket sma. Det ar saledes

knappast troligt att olikheten i bortfallsstorleken paverkat den
iakttagna differenserna mellan svarsfordelningarna.
De personer som besvarat LIV II via telefonintervjuer har gjort
det pa ett satt som kraftigt avviker fran svaren erhallna via

postenkaten2).

Betraktas enbart de individer som besvarat bade LIV I och LIV II

erhalls foljande korstabell.

Tabell 2.2: Tillfredsstallelse med livet i dess helhet. Identiska

fragor stallda i borjan och slutet av formularet.
Absoluta frekvenser.

Fraga stalld sent i

Fragan stalld i borjan av formu-

formularet

laret

1

Helt nojd

2

Till storsta delen nojd

3

140

28

0

0

1

0

1

73

583

41

24

5

1

0

Nagot mer missnojd an nojd

1

47

54

14

5

1

0

4

Varken nojd eller missnojd

2

8

11

31

7

4

0

5

Nagot mer missnojd an nojd

0

0

0

12

24

4

2

6

Till storsta delen missnojd

0

0

0

2

7

13

2

7

Helt missnojd

0

0

1

0

1

4

4

/fP^

00^

1 158

1)
2)

Andrews och Withey (1976)
Se bilaga. Sannolikt ar det har

inte

fraq;an

oim

eri

din?kt

effekt av vald datainsamlingsmetod. Slutsatsen blir snarare
att de genomforda telefonintervjuerna fungerat mindre bra.
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Sambandet uppgar till 0,81 (rxy). Andelen individer som svarat
exakt lika vid bada tillfallena ar 73 procent och andelen som
flyttat sig hogst ett skalsteg ar 95 procent. Stabiliteten ar med
andra ord ganska hog.

For att oka precisionen i detta matt pa individernas helhetsom
domen om

sina

liv

bildas har

ett

index

som

helt

enkelt

ar

medelvardet av individernas svar pa LIV I och LIV II. Detta matt
kallas fortsattningsvis for LIV III.

Lycka
Ett annorlunda satt att forsoka mata individernas helhetsomdo

men om sina liv ar att lata dem ange den grad av lycka de
kanner. Nedan redovisas fragans formulering och individernas
svar:

'-

/H^\

Tabell 2.3: Ar du pa det hela taget lycklig eller olycklig?

Mycket lycklig

18

Ganska lycklig

58

Varken lycklig eller olycklig

18

Ganska olycklig

2

Mycket olycklig

1

Vet ej, svart att svara

3

n

X (vet ej exklusive)

^ f?

1 171

2,07

J0^\

Aven har ar det fa som utnyttjat svarsalternativet "Vet ej, svart
att svara". De allra fiesta individer anger svarsmarkeringar pa
den positiva sidan av skalan och endast 3 procent uppger sig vara
"ganska" eller "mycket" olyckliga. I dessa avseenden overensstammer svarsmonstret relativt val med det som erholls for LIV I

och LIV II. En betydande skillnad ar att 5-7 procent av individer
na anvander skalans mittpunkt vid LIV I och LIV II. Har ar det 18
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procent som gjort sa. Tolkas data helt bokstavligt framtonar
aven har en bild av en befolkning som verkar lyckliga med de
levnadsomstandigheter som historien tilldelat dem.

Semantiska differentialer

Ett ganska annorlunda satt att forsoka mata individers helhets
omdomen om sina liv ar att individerna beskriver hur de

for

tillfallet upplever sin livssituation. Har anvands en modifierad
version av Osgoods semantiska differential dar individerna utvar
derar sina liv med hjalp av nio adjektivpar. De adjektiv som
anvants och hur individerna svarat framgar av tabellen nedan.

Tabell 2.4: Procentuell redovisning av nio semantiska differen-

tialerD
j^

Semantisk differential

Aldrig ensam

Alltid ensam

(V 277)

1

3

4

14

9

29

39

2

1

4

14

19

33

27

26

24

15

26

4

3

2

1

2

4

17

20

32

23

19

30

20

23

5

2

2

2

2

3

15

16

33

30

5

4

5

28

18

23

16

Manga vanner
(V 333)

31

24

16

20

5

3

1

Lyckat (V 334)

29

31

17

18

3

1

1

Innehallslost

(V 278)
Hyser fortrostan
(V279)

Trakigt (V 280)
Njutbart (V 281)
Meningslost
(V 282)

Innehallsrikt

Hyser miss-

1)

Intressant

Elandigt
Meningsfullt

Sma mojl forverk-

liga (V 332)

trostan

Stora mojl

forverkliga
Inga vanner

Misslyckat

Nio adjektivpar avsedda att beskriva hur respondenterna
idag kanner sig inf or livet i dess helhet.
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Aterigen kan noteras att det finns en uttalad tendens bland
individerna att besvara fragorna i positiva termer.

For att forsoka konstatera om de nio adjektivparen utgor matare
av ett och samma bakomliggande teoretiska begrepp konstrueras
till att borja med en korrelationsmatris.

Tabell 2.5: Korrelationsmatris mellan nio semantiska differen-

tialer avsedda att beskriva individernas beskrivning
av sitt liv

V277

V279

V278

V280

V281

V282

V332 V333

V334

Genomsnitt

ligt rxyD

Alltid-aldrig ensam
(V277)

/

.615 -.334

.615

/ -.435

.788

-.56

.772

-371

.481

.445 -331

.281

.493

0,40

.774

.394 -.622

0,60

.416

.602

0,53

-406 -.672

0,61

.55 -.438

-56

-.4 -.537

0,48

.541 -.446 -.537

0,60

.33

Innehallslost-innehallsrikt

(V278)
Fortrostan-misstrostan

(V279)

-334

-434

/

Trakigt-Intressant (V280)

.550

.788

-371

Njutbart-elandigt (V281)

-438

-.56

.481 -.623

.560

.772 -.445

.774 -.599

(V332)

.330

.541

-331

.565

-459

.538

/

-289

-477

0,45

Manga-inga vanner (V334)

-.40

-446

.281

-394

.416

.406 -289

/

.588

0,58

Lyckat-misslyckat (V334)

-537 -.644

.602 -.672 -477

.558

/

0,58

/ -.623

.565

/ -.599 -458

Meningslost-meningsfullt
(V282)

/ .538

Sma mojligheter forverkligastora mojligheter forverkliga

.493 -.622

Korrelationskoefficienterna varierar kraftigt i storlek, vilket
antyder att adjektivparen inte ar relaterade pa samma satt till

ett enda bakomliggande teoretiskt begrepp. Den genomsnittliga

korrelationen mellan de nio adjektivparen ar lika med 0.52^.
Den genomsnittliga korrelationen mellan ett adjektivpar och de
ovriga atta varierar fran 0,40 till 0,61.

1)

For att berakna detta varde har forst samtliga koefficienter
kvadrerats.
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Fern av adjektivparen uppvisar inbordes hoga korrelationer. Va-

riablerna (V 278, V 280, V 281, V 282 och V 334) korrelerar
inbordes i genomsnitt 0,66. Hogst samvarierar V 278, V 280 och
V 282 med en genomsnittlig korrelation som uppgar till 0,78.
For att fa en mera exakt bild av hur de nio adjektivparen ar
relaterade till varandra och till bakomliggande teoretiska be
grepp har ytterligare tre test gjorts.

For det forsta har korrelationsmatrisen analyserats med en rad
faktoranalyser. For det andra har undersokts hur de nio adjektiv
paren samvarierar med andra i undersokningen ingaende fragor.
For det tredje har ett index bildats av samtliga nio adjektivpar
och sedan har undersokts hur de skilda komponenterna samvariera med detta index.

Saledes har fyra test gjorts for att forsoka utrona hur de skilda
adjektivparen ar relaterade till varandra och till bakomliggande
teoretiska begrepp.

Nedan sammanfattas resultaten av dessa fyra test.

/fp^

25

Tabell 2.6: Sammanfattande data om nio semantiska differentialers inbordes relationer

Genomsnittliga korrelatio-

FaktorladdningarD

ner mellan ett adjektivpar
och ovriga adjektivpar

Medelkorr2)

Delkomponente

med ovriga

nas korrelation

variabler

med index^)

Alltid-aldrig

ensam (V277)

0,48

0,48

0,25

0,69

0,60

0,78

0,29

0,85

0,40

0,41

0,20

0,63

0,60

0,83

0,27

0,83

0,53

0,60

0,24

0,76

0,61

0,79

0,26

0,85

0,45

0,78

0,22

0,68

0,41

0,07

0,18

0,61

0,58

0,54

0,27

0,83

Innehallslost-

innehailsrikt (V278)
Fortrostan-miss-

trostan (V279)
Trakigt-intressant

(V280)
Njutbart-elandigt

(V281)
Meningslost-menings-

fullt (V282)
Sma-stora mojligheter

forverkliga sig (V332)
Manga-inga vanner

(V333)
Lyckat-misslyckat

(V334)

1)

Faktorladdningarna anges har efter varimaxnotering och pa
den forsta faktorn.

2)

Se bilaga for en beskrivning av forhallandet mellan adjektivparens korrelationer och ovriga i undersokningen ingaende
variabler.

3)

Gemensamt for dessa matt pa den interna konsistensen ar
att de bada utgar fran korrelationerna mellan de i indexet

ingaende komponenterna. Dessa matt pa indexets interna
konsistens kan darfor misstankas vara nagot overskattade
eftersom sambanden mellan delkomponenterna delvis kan
emanera fran en "metodfaktor". Alia skalorna ar uppstallda
pa samma satt, alia skalorna star i direkt anslutning till
varandra i formularet och det kan finnas en tendens att

markera vissa skalsteg oavsett fragans direkta innehall. Det

sistnamnda problemet har jag forsokt minimera inflytandet

fran genom att spegelvanda vissa skalor sa att en markering
i position 1 ibland betyder nagonting positivt och ibland
nagonting negativt. De ovriga komponenterna i "metodfaktorn" har inte beaktats vid konstruerandet av formularet.

Att berakna och eventuellt korrigera for sadana effekter ar

saledes inte mojligt med har tillgangliga data. (Sprakbruket
varierar har och denna term benamns ofta "allman faktor"
etc.)
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Samtliga test indikerar att V 278, V 280, V 282 och V 334 alia

tycks vara matare av ett och samma bakomliggande teoretiska
begrepp. De uppvisar inbordes hoga korrelationer, de uppvisar de
hogsta genomsnittliga korrelationerna i matrisen, de uppvisar de
hogsta faktorladdningarna, de uppvisar praktiskt taget identiska
korrelationer med ovriga variabler i undersokningen (28 stycken)
och de uppvisar de hogsta korrelationerna med ett index bestaende av alia de nio adjektivparen.

Pa grundval av dessa empiriska test konstrueras ett index som
helt enkelt ar summan av individernas svar pa V 278, V 280, V

282 och V 334 - innehailslost-innehailsrikt, trakigt-intressant,
meningslost-meningsfullt, lyckat-misslyckat. Indexet
J0SSS\

^

kallas

i

fortsattningen for Affekt.

Den interna strukturen pa Affekt kan anges i termer av mattens
interna konsistens. Har har Cronbach's alpha beraknats till 0,91
och Heise och Bohrsteds omega till 0,85. Bada dessa matt ar att

betrakta som hoga1).

Relationer mellan tre m£tt avsedda att spegla individernas
helhetsomdomen om sina liv

Hittills har tre skilda matt konstruerats som samtliga ar avsedda
att mata individernas helhetsomdomen om sina liv.

Hypotesen ar naturligtvis att de foreligger en betydande over
lapping mellan de semantiska differentialerna, Liv III och det
presenterade mattet pa lycka. Vidare kan det forvantas att
overlapping ar som storst mellan de semantiska differentialerna

och mattet pa lycka. Bada dessa matt har sannolikt en slagsida
at det affektiva hailet.

Hur val fungerar de tre erhailna matten pa individernas helhets
omdomen om sina liv?

For att forsoka utrona hur val de tre foreslagna matten mater
det de tankes mata och i vilken relation de star till varandra har

ett antal analyser och overvaganden gjorts.
1

1)

De foreslagna mattens relationer till varandra

Se not 3 pa sid 25
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2

Mattens relationer till 54 centrala variabler i under-

sokningen

3

4

Mattens stabilitet over tiden och kanslighet for for
andringar i de yttre levnadsomstandigheterna
Mattens tendens att vara behaftade med en positiv
bias

5

Mattens relationer till skilda demografiska under
grupper som pa basis av kanda fakta apriori kan
antagas uppvisa varden som skiljer sig fran genomsnittet

6

Praktiska overvaganden

7

Forankring i tidigare forskning.

Samband mellan matt pa individernas helhetsomdomen om sina
liv

For att erhalla mera forstaelse for hur LIV III, Lycka och de
semantiska differenterna kan tolkas och
mattens relationer till varandra beraknats.

forstas

har

de

tre

De fyra adjektivparen i Affekt forklarar tillsammans 44 procent
av

variansen i Lycka. Motsvarande siffra for LIV III ar 39

procent1). Sambandet mellan LIV III och Lycka uppgar till 0,68^).
1)

Multipla regressionsanalyser har ocksa genomforts i nio
skilda demografiska undergrupper for att analysera om det
ar samma monster som upprepas bland skilda befolkningskategorier. I allt vasentligt uppvisas samma monster i samtliga
undergrupper, aven om t ex akademiker genomgaende uppvi
sar hogre samband. Detta ar ju ocksa ett resultat som
manga ganger erhalls for skilda typer av sambandsanalyser
baserade pa fragesvar. FSrklaringen brukar anges vara att
dessa personer besvarar fragorna med storre precission pa
grund av att de battre tankt igenom sin uppfattning.

c

2)

Detta tycks vara ett ganska typiskt varde. Se t ex Andrews
och Withey (1976) som erholl mycket snarlika varden i fyra
separata undersokningar. Se ocksa Campbell, Converse och

Rodgers (1976).
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Samtliga foreslagna matt korrelerar saledes ganska hogt med
varandra, vilket indikerar att, de atminstone till stora delar ar

indikatorer pa ett och samma bakomliggande teoretiska begrepp.
Denna analys ger dock knappast nagon vagledning vid val av
matt. Kanske ar det sa att individernas helhetsomdomen om sina

liv effektivast later sig beskrivas och analyseras med ett index
som innefattar bade en affektiv och en kognitiv komponent?
Detta analyseras narmare nedan.
Samband mellan de foreslagna matten och 54 centrala variabler i
undersokningen

/IfP^

Har testas hur de foreslagna matten ar relaterade till 54
centrala variabler i undersokningen. Tanken ar helt enkelt att om
de olika matten ar matare av ett och samma teoretiska begrepp
sa bor de uppvisa mycket likartade korrelationer med andra
variabler. Vi ar intresserade av att testa om de olika foreslagna
matten uppvisar samma riktning och styrka i sambanden med ett
urval ovriga variabler i undersokningen. Ar sa fallet ses detta
som en indikation pa att de anvanda matten ar matare av ett och

samma bakomliggande teoretiska begrepp. (Bernow, Wikman,
Osterman 1975.)

Analysen visar att de hogsta genomsnittliga korrelationerna

uppvisar LIV III (0.319 rxy). Bade Lycka och Affekt uppvisar
nagot lagre varden. For variabeln Lycka ar det genomsnittliga

sambandet 0.266 (rxy)1). Beaktas endast de 12 variabler som ar
starkast knutna till LIV III och Lycka ar skillnaden i genomsnittlig korrelation nagot storre - 0,45 respektive 0,35. Det forefaller
med andra ord som om LIV III har en nagot starkare diskriminerande formaga, men ocksa att LIV III, Lycka och de semantiska
differentialerna uppvisar mycket likartade korrelationer med
ovriga 54 variabler.

^

Testet implicerar att de tre matten tycks vara ganska hart
kopplade till ett och samma bakomliggande teoretiska begrepp.

1)
/f#^

Lycka uppvisar ett lagre genomsnittligt varde pa korrelatio
nerna bland annat av darfor att denna variabel ar behaftad

med ett storre slumpfel an den indexerade variablen LIV III.
Dessutom ar flera av de 54 variablerna matta med tillfredsstallelseskalor vilket talar for att dessa variablers korrela

tioner med LIV III blir nagot overskattade. Men aven ovriga
variabler uppvisar nagot starkare korrelationer med LIV III
an med Lycka.

29

Huvudintrycket av detta test ar att de tre foreslagna matten ar
ungefarligen lika relaterade till ovriga fragor i undersokningen,

aven om det forekommer vissa nyansskillnader1).
Mattens tendens att vara behaftade med positiv bias

Matt pa individers helhetsomdomen om sina liv har ofta kritiserats utifran standpunkten att de erhailna svaren blir behaftade

med en starkt positiv bias (jamfor inledningsavsnittet).
Har har anvants

ett index som

avser

att

mata

individernas

tendens att ange svar med en positiv bias. Indexet bestar av fern

fragor som kan besvaras med ja eller nej2). Indexet kallas har for
Bias. Det samlade inflytandet fran detta index pa de tre fore
slagna matten har beraknats med hjalp av multipel regressionsanalys.
De forklarade varianserna blir i samtliga tre fall mycket moderata. Vardet for LIV HI uppgar till 3,35 procent och for Lycka

och Affekt blir vardena an lagre (Lycka 1,41 procent och Affekt
2,3 procent).
Huvudintrycket blir da att Bias har en effekt i forvantad
riktning, men att effekten ar mycket moderat sett bade i
absoluta termer och i relation till den kritik som ofta framforts.

Som jamforelse har beraknats inflytandet fran Bias pa ovriga

tillfredsstallelsefragor med skilda livsomraden (se sid 67).
Dessa jamforelser visar att LIV III, Lycka och Affekt uppvisar
samband med Bias som ligger i samma storleksordning som
fragorna om tillfredsstallelse med skilda livsomraden. Vissa
tillfredsstallelsefragor uppvisar nagot hogre samband och vissa
nagot lagre. Detta styrker uppfattningen att fragorna om indivi
dernas helhetsomdomen om sina liv inte tycks vara behaftade
med nagon speciellt stark tendens till positiv bias.

1)

Ett intressant undantag utgors av relationerna till aidersvariablen. Har ar LIV III positivt korrelerat (0,121) och Lycka
och Affekt negativt korrelerat (-0,03). Detta ar de enda
samband som indikerar att LIV HI skiljer sig fran Lycka och
Affekt. Denna nyansskillnad talar mot konstruerandet av ett
index bestaende bade av LIV III och nagon av variablerna
Lycka eller Affekt.

2)

Indexet ar en forkortad version av Crowne och Marlows
skala. Det redovisas narmare i kapitel 4.
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Mdttens stabilitet over tiden

Matt baserade pa individers helhetsomdomen om sina liv har
ibland kritiserats for att svaren skulle vara allfor flyktiga och
instabila for att lampa sig for empiriska analyser. Har har forsok
gjorts att skatta mattens stabilitet over tiden genom att aterin-

tervjuer genomforts. Av de ursprungliga 81 procenten som besva
rat formularet utvaldes slumpmassigt 145 personer som 3-4
veckor senare besvarade exakt samma fragor som i ursprungsformularet. 90 procent av de tillfragade deltog i dessa aterintervjuer. Som kontroll stalldes fragor om det intraffat nagra
faktiska forandringar i de faktiska levnadsomstandigheterna un
der den studerade perioden.
Nedan redovisas stabilitetskorrelationer for de foreslagna matten som inte ar helt skilda fran klassiska test-re-test korrelatio

ner1).

Tabell 2.7: Test-re-testkorrelationer med 3-4 veckors tidsinter-

vall och andel personer som mellan tidpunkterna
andrat sitt svar med hogst ett skalsteg. Tillfredsstal
lelse med livet i dess helhet och upplevd lycka

rXy

+ ett skalsteg

Lycka

0,69

98,4

LIV III

0,57 (0,81)

85,0 (95,0)

Dessa varden pa stabilitetskorrelationerna utgor med stor sannolikhet underskattningar av den faktiska stabiliteten i svaren.

Under den studerade tidsperioden har vissa forandringar intraffat
i individernas faktiska levnadsomstandigheter. Sa t ex uppger 4
procent att de forandrat sina boendeforhailanden, 9 procent
uppger sig ha forandrat sina arbetsforhailanden. Wikman (SCB)
har ocksa visat att ungefar 9 procent forandrat sina halsoforhailanden och 5 procent sina ekonomiska forhailanden under en 3-4
veckors period.

1) Fragorna i Affekt har ej upprepats
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Eftersom stabilitetskorrelationerna idealt skall spegla stabiliteten i individernas svar under forutsattningen att inga forandring
ar intraffat i de yttre levnadsomstandigheterna ar de erhallna

vardena sannolikt underskattade1).
Det ar har vart att notera att individernas utvarderingar av
skilda livsomraden korrelerar patagligt med varandra och starkt
med deras utvardering av livet i dess helhet. Darfor kan varje
enskild forandring av de yttre levnadsomstandigheterna inom
nagot livsomrade paverka stabiliteten i individernas svar kring
helhetsomdomena om sina liv.

LIV III ar uppbyggt av en fraga om individernas tillfredsstallelse
r m e d livet i dess helhet som stalls tva ganger i samma formular.

For de fiesta individer torde omkring 15-20 minuter forflutit
mellan forsta och andra gangen de besvarade fragan. Beraknas en

stabilitetskorrelation har uppgar vardet till 0,81 (rxy). Denna
aplP\

siffra skall da jamforas med 0,57 vilket ar motsvarande stabili
tetskorrelation sett over en 3-4 veckors period.
Det ar inte osannolikt att det hogre vardet nagot overskattar
stabiliteten i individernas svar bland annat beroende pa en

tankbar minneseffekt. A andra sidan har vi ju ovan anfort starka
skal att anta att stabilitetskorrelationerna over en 3-4 veckors

perid underskattar stabiliteten i individernas svar.
Som en jamforelse kan namnas att stabilitetskorrelationerna
over en 3-4 veckors period inom 10 skilda livsomraden uppvisar
varden fran 0,42 till 0,77 med ett genomsnittligt varde pa 0,59.
De erhallna vardet for LIV III kan placeras pa en sjunde plats om
de erhallna stabilitetskorrelationerna ordnas fran hogsta till
lagsta varde. Stabilitetskorrelationerna for Lycka uppvisar pa
motsvarande satt det nast hogsta vardet.

De erhallna vardena kan ocksa jamforas med data fran tva
internationella studier. Denna jamforelse gors i tabellen pa
foljande sida.

/0f^i

1) Stabilitetskorrelationerna ar sannolikt underskattade ocksa

som en effekt av att skilda datainsamlingsmetoder anvants I
kapitel 3 redovisas en metod att skatta stabilitetskorrelatio
nerna sedan hansyn tagits till den bristande reliabiliteten hos
matten.
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Tabell 2.8: Test-re-testkorrelationer

avseende

tillfredsstallelse

med livet i dess helhet och upplevd lycka. Skilda
tidsintervall.

LIV III

Bernow

Bernow

15-20 minuter

3-4 veckor 8 manader

2 ar

0,81

0,57

0,43

0,41

0,69

0,38

0,39

Lycka

^\

Campbell m fl1) Atkinson2)

En sadan jamforelse visar att stabilitetskorrelationerna for LIV
III tycks ge hoga varden for en kort tidsperiod for att sedan
sjunka ned mot en asymtot. Samma tendens foreligger sannolikt
for Lycka aven om nedgangen i stabilitetskorrelationernas styrka
har tycks nagot mer abrupt. Forklaringen hartill star att aterfin-

^

na i att svarsskalorna varit annorlunda i den har studien och i de
refererade studiema^).
Sammanfattningsvis galler att de erhallna stabilitetskorrelatio
nerna uppvisar acceptabelt hoga varden bade for LIV HI och

Lycka, och med ett betydligt hogre varde for Lycka. Det
forefaller med andra ord inte vara sa att individers helhetsomdo

men om sina liv skiftar alltfor kraftigt fran tillfalle till tillfalle
om forhallandena i de yttre levnadsomstandigheterna ar konstanta.

Mattens kanlighet for forandringar i de yttre levnadsomstandig
heterna

Effektiva indikatorer pa individernas helhetsomdomen om sina

liv skall a ena sidan vara stabila over en tidsperiod da inga
forandringar intraffat i de yttre levnadsomstandigheterna. A
andra sidan bor matten vara kansliga for forandringar i de yttre
levnadsomstandigheterna. De foreslagna mattens kanslighet for
forandringar i de yttre levnadsomstandigheterna kan har inte
-j^p^\

1)

Campbell, Converse och Rodgers (1976

2)

T Atkinson (1982)

3)

I den svenska studien har en fem-gradig skala anvants och i
de bada ovriga en tre-gradig.
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beraknas eftersom aterintervjumaterialet ar litet och det ar allt
for fa individer vars levnadsomstandigheter forandrats mera

patagligt och i en kand riktning mellan de bada mattillfallena.
En antydan om mattens kanslighet for forandringar i de yttre
levnadsomstandigheterna kan erhallas genom att jamfbra storleken pa stabilitetskorrelationerna efter hur lang tid som forflutit
mellan mattillfallena. Pa sid 74 redovisas hur stabilitetskorrela

tionerna for bade LIV HI och Lycka tycks minska med tiden som
forflutit mellan mattillfallena och sjunka ned mot en asymtot. Ju

langre tidsperioden ar mellan mattillfallena desto storre ar
sannolikheten att det intraffat forandringar i de yttre levnads
omstandigheterna och desto lagre forvantas naturligtvis stabili
tetskorrelationerna bli. Hur laga vardena pa dessa korrelationer
skall bli sett over en langre tidsperiod ar svart att skatta men
hypotetiskt skall vardena sjunka ned mot en asymtot.

Dessa data antyder att matten reagerar pa forandringar i de
yttre levnadsomstandigheterna.
Sammantaget tycks saledes galla att atminstone tva av de tre
undersokta matten pa individers helhetsomdomen om sina liv
tycks reagera sa att stabilitetskorrelationerna tycks minska over
tiden och dessutom antyds att det matt som testats tycks
reagera pa forandringar i yttre levnadsomstandigheter.

Mattens relationer till skilda demografiska befolkningsgrupper
I fbregaende avsnitt har huvudsakligen mattens interna konsistens och stabilitet analyserats. Har ges en kompletterande bild
av mattens validitet genom att vi jamfor mattens relationer till
grupper i befolkningen som aprori, eller fran tidigare forskningsresultat, kan antagas avvika fran de genomsnittliga vardena.
Detta test avser saledes de undersokta mattens diskriminerade

formaga.

Testet har gjorts sa att medelvardet beraknats for skilda demo
grafiska undergrupper och detta medelvardets avvikelse fran

totalbefolkningens medelvarde uttrycks sedan i z-poang.
J0^\
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Tabell 2.9: Z-poang1) pa tre overgripande matt pa upplevd livs
kvalitet efter demografiska grupper.

Z-poang
LIV 3

LYCKA

AFFEKT

I AMS-utbildning

-0,476

-0,507

-0,396

Arbetslosa

-0,556

-0,375

-0,460

Fortidspensionerade

-0,390

-0,233

+0,186

Sjukpensionerade

+0,198

-0,288

-0,264

Forvarvsarbetande

+0,000

+0,041

+0,072

-0,583

-0,315

-0,025

som denne ej sammanbor med

-0,246

-0,329

-0,250

Franskilda

-0,396

-0,534

-0,305

Anka/ankling

-0,109

-0,520

-0,767

Stockholms kommun

-0,300

-0,431

-0,362

Malmo/Goteborgs kommuner

-0,227

-0,041

+0,119

Sma kommuner (< 34 000 inv)

+0,009

+0,027

+0,008

Ensamstaende foraldrar med

yngsta barnet 0-6 ar
/ff™\

Foraldrar med barn 0-18 ar

1)

Z-poang ar ordnade sa att negativa varden motsvarar laga
varden pa upplevd livskvalitet.

/0to\

Samtliga studerade samband gar i forvantad riktning, sa att

/0to\

personer utslagna fran arbetsmarknaden, skilda, ensamstaende
foraldrar, ankor, storstadsbor och personer med barn under 18 ar
som de inte bor tillsammans med, uppvisar mer negativa varden
an totalbefolkningen. Men skillnaden ar manga ganger blygsamma. Analysen visar vidare att de foreligger nyansskillnader
mellan hur de tre matten diskriminerar. Men i huvudsak tycks de
analyserade matten reagera mycket likartat bade vad avser
riktning och styrka.

Testet tycks saledes ge vissa preliminara indikationer pa att de
analyserade matten atminstone tycks uppvisa en viss validitet.
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Fran en studie av begreppet lycka i nio vasteuropeiska lander har
visats att lycka ar mycket mera utbrett bland t ex gifta an bland
skilda och ankor/anklingar.

Tabell 2.10:

"Talking all things together, how would you say
things are these dags"

Gifta

Aldrig giifta

Skilda

Ankor/anklingar

Alia

Very happy

26

21

12

13

24

Pretty happy

55

55

44

52

54

Not too happy

19

24

44

35

22

Kalla:

Vennhoven, R: 1983, "The Growing impact of Marria
ge

Tolkningen av de erhallna resultaten kompliceras av att det inte
finns nagon mojlighet att bestamma exakt hur mycket lagre
medelvarden de studerade grupperna skall ha. Det ar ju ocksa en
av studiens utgangspunkter att det inte foreligger ett enkelt och
klart samband mellan de yttre levnadsomstandigheterna och
individens utvardering av dessa levnadsomstandigheter.

Praktiska overvaganden och forankring i tidigare forskning

Nedan gors ett forsok att utifran praktiska overvaganden och
forankring i tidigare forskning, bedoma huruvida begreppet lycka
eller begreppet tillfredsstallelse ar att fbredra som indikator pa
individers helhetsomdomen om sina liv.

For det forsta kan vid valet av indikator pa individers helhetsom
domen om sina liv hanvisas till definitionsproblemet. Fastan
begreppet lycka ofta anvants av samhallstankare genom alia
tider (Tatarkiewicz 1976) kan anda konstateras att det ar ett
mycket svardefinierat begrepp. Begreppet lycka har foljdriktigt

forekommit relativt sallan i empiriska studier. (Se dock t ex
Bradburn.)

Begreppet tillfredsstallelse daremot har varit fbremai for en
lang rad studier av bade empirisk och teoretisk karaktar. Graden
av tillfredsstallelse har da definierats i precisa termer, namligen
den upplevda relationen mellan den referenspunkt individen an-
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vander sig av och individens faktiska yttre levnadsomstandighe
ter. Vi kan med andra ord saga att begreppet tillfredsstallelse
huvudsakligen innebar en intellektuell bedbmning, kognition, och
begreppet lycka refererar huvudsakligen till en mer emotionell
bedbmning. Argument for begreppet tillfredsstallelse som matt
pa individers helhetsomdomen om sina liv kan saledes ses mot

bakgrund av dess forankring i tidigare forskning, dess klarhet i
definitionen, och dess slagsida at en intellektuell utvardering.
For det andra kan data erhallna med begreppet tillfredsstallelse
fa betydelse for praktisk politik och planering. Erik Allardt har
uttryckt det pa foljande satt: "The whole concept of public
welfare can be defined in terms of need-satisfaction.

^
(

Social

development is judged with reference to
states of satisfaction of needs". Det forefaller med andra ord troligare att
politiker och planerare finner det relevantare att arbeta med
begrepp som tillfredsstallelse snarare an det mera emotionellt
laddade begreppet lycka.

/0l^\

For det tredje kan havdas att den modell som utgor utgangspunkten for den har undersokningen gor att begreppet tillfredsstallel
se ter sig lampligare an begreppet lycka. Den teoretiska model
len ar battre lampad da data insamlas efter samma dimension
bade vad avser data om individers helhetsomdomen om sina liv

och data som avser individers utvardering av skilda delaspekter
av livet. Modellen kan sedan brytas ned i an mer konkreta
termer. Det forefaller logiskt och rimligt att mata och jamfora
graden av tillfredsstallelse som en individ kanner for livet i dess

helhet, for skilda livsomraden och for skilda delaspekter inom
varje livsomrade. Men det forefaller mindre logiskt och rimligt
att fraga sig hur mycket lycka individen forknippar med livet i
dess helhet och med t ex bostaden i allmanhet och t ex bostadens
storlek.

SAMMANFATTNING AV KAPITEL 2

Matt pa individers helhetsomdomen om sina liv

I kapitlet har ett antal test gjorts pa skilda matt pa individers
helhetsomdomen om sina liv. Har har redovisats mattens relatio

ner till varandra, hur de ar relaterade till 54 andra centrala

variabler i undersokningen, mattens stabilitet over tiden, mattens kanslighet for forandringar i de yttre levnadsomstandighe
terna, mattens tendens att vara behaftade med en positiv bias,
mattens diskriminerande formaga i skilda demografiska grupper
och mattens forankring i tidigare forskning samt ett antal
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praktiska overvaganden. I tabellen nedan visas schematiskt resul
taten av dessa test.

Tabell 2.11:

Sammanfattning av analyser av tre matt pa upp
levd overgripande livskvalitet

Kriterier

LIV 3

V181

Lycka
Relation till 54 centrala variab
ler

0,319

0,266

Stabilitetskorrelationer

0,57

0,69

Kanslighet for forandringar over
tiden i yttre levnadsomstandigheter

+

Positiv bias

3,35%

.

1,41%

Diskriminerande formaga i skilda
demografiska grupper

Praktiska overvaganden och forank
ring i tidigare forskning

+

Teoretiska modellen

+

Fordelning

(minus)

- (minus)

Nyhet

Sammantaget tycks de skilda testen visa att det foreligger
nyansskillnader mellan de skilda matten, men huvudintrycket ar
att samtliga analyserade matt antyder att det pa ett lovande
satt gar att mata individens helhetsomdomen om sina liv. Vidare
tycks det inte vara helt avgorande vilket av matten som anvands.
I den fortsatta analysen kommer dock huvudintresset att fokuseras kring begreppet tillfredsstallelse, men de skilda matten
kommer delvis att anvandas parallellt och skillnaderna mellan
dem att analyseras i de fall da det kan anses vara vasentligt.
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Kapitel 3: VAL AV LIVSOMRADEN

Matt pd graden av tillfredsstallelse inom skilda livsomraden

Valida och reliabla matt pa individers helhetsomdomen om sina
liv ar intressanta i sig, men nyttan av sadana matt blir begransad
om det inte kan visas vad dessa helhetsomdomen beror pa.
I den teoretiska modellens nast sista steg anges att individers
tillfredsstallelse inom en rad skilda livsomraden pa nagot satt
kan summeras till individernas helhetsomdomen om sina liv. Har

man exempelvis ett daligt fungerande aktenskap borde detta
paverka individens helhetsomdbme om sitt liv. Fragan blir da
vilka livsomraden som skall inkluderas i analysen.

Vid valet av livsomraden att stalla fragor kring har flera tidigare
undersokningar utnyttjats. Nedan visas vilka fragor som stallts
och svarsfordelningarna pa dessa fran tva separata undersokning
ar som jag genomfort. I tabellen redovisas ocksa hur tillfreds
stallelse med varje enskilt livsomrade korrelerar med tillfreds
stallelsen med livet i dess helhet.

/jffp*\,

)C0 V
.-X^-1u

eJ^C<»^
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Tabell 3.1: Korrelationer

mellan

livsomraden och

tillfredsstallelsen

tillfredsstallelsen

med

med

skilda

livet i dess

helhet. Undersokningar fran 1978±), /19812) och
19823)

TillfredsstaTld med:

1983

LIV 3

1982

1978

Tillfreds

VaTbefinnandeindex

stallelse
med livet
i dess hel
het

•xy

• xy

xy

Hur bor idag
0,48

0,38

Arbetet
Tid for fritidsintressen

Brukar gora pa fritiden

0,47
1

Livet i dess helhet

Tid att tillbringa med barnen

x

Partners tid med barnen

x

Partners fbrstaelse

x

1,89
1,95

0,69

Er fritid
x

Hur ofta hela familjen gor saker
tillsammans

0,40 1,89
saker gor till

X

sammans

Partnern

$**—">,

Sjalv som fbralder
Familjelivet

I 0,68

2

02

Tid med vanner och bekanta

•

0,46

2

06

Gor med vanner och bekanta

\ °'43

2

05

_1)

0,48

1,40

0,46

1,65

/x

VaTbefinnandeindex utgors av svar pa fragor om tillfreds
stallelsen

med

livet

i

dess

helhet

differentialer avsedda att ge en

och

atta

semantiska

bild av hur individerna

upplever sina liv just nu (Bernow, 1978, Sociologiska institutionen, Stockholms Universitet). Urvalet ar riksrepresentativt och omfattar personer i aldrarna 15-75 ar.

Tillfredsstallelsen med livet i dess helhet matt med foljande \
skala. Helt nojd, Ganska nojd, Tveksam, Ganska missnojd,
Helt missnojd. Urvalet ar riksrepresentativt och omfattar
1 00-0^pej^onerj_ aldrarna 18-75 ar.
^^
3)

Har rapporterad studie
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Forts

TillfredsstaTld med:

1982

1983

1978

Tillfreds-

LIV 3

stalle

Valbe f innandeindex

se

med livet
i dess helhet
,

s^*~

"~~%\

rxy

rxy

X

rxy

0,33
0,34

1,67
1,83

0,72

0,28
0,14

2,61
1,80

0,21
0,47
0,19

2

31

2

37

2

09

0,27
0,27
0,31
0,14
0,13

1

32

1

70

2

01

2

29

2

36

3

02

1

77

Regeringens U-landspolitik

0,04
0,09
0,11

3

48

Vart militara fbrsvar

0,10

3

22

Informationen via TV, radio
och tidningar

0,08

2

47

-0,01
0,14
0,40
0,31
0,34

3

21

2

90

2

47

Vankretsen

Levnadsstandarden
Mojligheter till besparingar
Utbildningen
Bostadsomradet

\

.

\ /
1

0,43
0,46
0,38
0,36
0,31

X

\1,99
,2,21
\3,52
3,09

x

0,37
0,44
0,27

Er bostad

0,39

Er inkomst

Kommunalskatten

Kommunalpolitiken
Hemarbetet

Er sjalv
Grannarna
Era barn

Foraldrar och syskon
Andra behandlar er

Skolorna pa orten
Service pa orten
Skatten Ni betalar
Naturen i bostadsomradet

Underhallning via TV och radio
Livet i Sverige
Graden av framgang Ni har uppnatt
Er ekonomi
Er heder

21

2

51

1

87

2

27

Tid for noje och fbrstroelse
som finns

0,35

I livet
Er frihet och oberoende

Den religion Ni har
Hur ungdomar i allmanhet tanker
och upptrader

X

0,38
0,27

1

87

2

17

0,03

2

83
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Forts

TillfredsstaTld med:

1983

LIV 3

1982

1978

Tillfreds

VaTbefinnandeindex

stallelse

med livet
i dess hel
het

xy

xy

xy

Hur vuxna i allmanhet tanker

och upptrader
0,33 1,78
bra -dalig

Er halsa

Det satt pa vilket Ni behandlar
problemen som uppstar i livet
Hur mycket roligt Ni har
Den politiska demokratin i landet

0,17
0,28

1,95

0,43
0,47

2,32
2,13

0,36

Den nuvarande ekonomiska utveck-

lingen i landet
Vara politikers trovardighet
Den ekonomiska jamlikheten i

landet

x
x

/

Energipolitiken i landet

Det totala antalet livsomraden som fragor stallts kring i dessa
relativt nyligen genomforda undersokningar uppgar till 51. I
femton fall har samma fragor upprepats i minst tva av de tre
undersokningarna.

23 livsomraden uppvisar rakorrelationer om 0,31 eller hogre med
livet i dess helhet och 28 livsomraden uppvisar varden som ar
lagre an 0,30.

Av de 23 korrelationerna som bverstiger 0,31 kan samtliga
hanforas till den privata sfaren av angelagenheter. A andra sidan
galler att de 17 korrelationerna som ar lagre an 0,20 sa kan
praktisk taget samtliga hanforas till den samhalleliga sfaren.
Har antyds saledes att de kanske finns minst tva sfarer av
livsomraden. En som ror den egna personen direkt och en som ror
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mera samhalleliga forhallanden. Det forefaller vara sa att manga
av livsomradena inom den privata sfaren ar ganska hart kopplade
till individernas helhetsomdomen om sina liv. Samtidigt forefal

ler frSgestallningarna inom den samhalleliga sfaren att vara lost
kopplade till individernas helhetsomdomen om sina liv.

I 1978 ars pilotundersokning visade det sig ocksa att manniskor
tycks gora en ganska stark atskillnad mellan sin utvardering av
landets situation och utveckling a den ena sidan och utvarderingen av den egna situationen och utvecklingen a den andra sidan.
Korrelationsanalys av 1978 ars material visar att de individnara
livsomradena tenderar att bilda en relativt val sammanhangande

grupp och de mera samhallsinriktade frSgestallningarna bildar en
annan grupp. Den genomsnittliga korrelationen mellan de individ-

(^/

orienterade frSgestallningarna uppgick till 0,28 och mellan de
mera samhallsorienterade fr§gestallningarna var det genomsnitt
liga sambandet i samma storleksordning. Den genomsnittliga
korrelationen mellan de individcentrerade och de nationscentre-

rade fragestallningarna uppgick till 0,15.

I 1982-arsundersokningen upprepades en likartad analys for att
utrona om detta var ett stabilt monster. Denna analys visade pa

ett mycket likartat resultat. Har uppgick den genomsnittliga
korrelationen mellan samtliga individorienterade frSgor a ena
sidan och samtliga nationscentrerade frSgor a den andra sidan
till 0,11.

En sadan radiell organisation av livsomradena fran en central
karna av det mest intima mikrokosmos ut mot okande impersonella livsomraden kan tyckas vara ett sa centralt och basalt satt
att organisera sitt tankande att det kan vara svart att forestalla
sig att detta monster inte skulle galla ocksa i 1983 ars material
och for skilda delar av undersokningspopulationen.
Vidare finns en tendens sa att de livsomraden som ar hardast

(

kopplade till individernas helhetsomdomen om sina liv samtidigt
tycks vara de livsomraden som tycks uppvisa de mest positiva
medelvardena.

(

Innan det slutgiltiga valet av livsomraden till den har undersokningen gjorts har vi ocksa analyserat 1982 ars material for att
forsoka utrona om det gar att ordna efter ett antal valfardsdimensioner. Syftet ar att forsoka identifiera de indikatorer som
ar starkast kopplade till individernas helhetsomdomen om sina
liv.
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Faktoranalys av 1982 ars material
I 1982 ars material stalldes fragor om 33 livsomraden. Dessa
livsomraden ar av mycket skiftande slag, vilket ocksa framgar av
tabell 3.1. I ett forsta steg bildades en korrelationsmatris som

saledes ger 528 korrelationer. Korrelationernas storlek varierar
kraftigt och de livsomraden som aprori antages berora varandra

direkt uppvisar de hogsta korrelationema. Sa t ex uppvisar
tillfredsstallelsen med familjelivet och tillfredsstallelsen med

partnern ett hogt samband och tillfredsstallelsen med dessa
livsomraden tycks vara svagt relaterade till exempelvis tillfreds
stallelsen med "Sverige i dess helhet11.

L

Manga andra bivariata samband kan utlasas direkt ur matrisen.
Sa t ex uppvisar den grad av framgang man ansett sig ha i livet
vara starkt kopplat till arbetstillfredsstallelsen. Data antyder
saledes att arbetet tycks vara en av de viktigaste kallorna till
upplevd framgang.

(^

For att fa en mera oversiktlig bild av de 528 sambanden kan
flera analystekniker anvandas. Har har materialet i forsta hand

analyserats med en rad faktoranalyserD.
En losning genomfordes dar endast tva okorrelerade faktorer
extraherades. En sadan losning forklarar endast 28,1 procent av
den variation som finns i hela matrisen. Uppenbarligen behovs
fler faktorer for att pa ett relevant satt beskriva monstret som

ges av de 528 sambanden. Trots detta fortjanar anda en tvafaktor-losning att kommenteras.
Den forsta faktorn domineras av de individnara variablerna som

bildar en ganska val sammanhallen grupp - den privata sfaren.
Den andra faktorn domineras av mera impersonella livsomraden -

den samhalleliga sfaren. Vidare framgar att dessa tva sfarer av
variabler ar mycket lost kopplade till varandra.

Samtliga variabler inom den privata sfaren uppvisar hogst patagliga samband med LIV 3 och Lycka, samtidigt som samtliga
variabler inom den samhalleliga sfaren ar mycket lost relaterade
till saval LIV 3 som Lycka.

Att variabler inom den privata sfaren ar starkast kopplade till
LIV 3 och Lycka kan kanske ses som ett trivialt resultat. Man
1)

Av utrymmes- och pedagogiska skal redovisas inte har
samtliga dessa analyser.
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kan naturligtvis forvanta sig att tillfredsstallelse eller otillfredsstallelse med privata forhallanden sannolikt paverkar en individs
helhetsomdome om sitt liv pa ett betydligt klarare satt an

individens utvardering av samhalleliga forhallanden. Det ar inte
lika trivialt att notera att tillfredsstallelsen med skilda livsom

raden ar sa pass starkt relaterade till individernas helhetsom
domen om sina liv och att utvarderingen av de mera samhalleliga
fragorna ar sa pass svagt relaterade till individernas helhetsom
domen om sina liv. Det forefaller med andra ord som om valet av

livsomraden till 1983 ars undersokning framst bor koncentreras

till den privata sfaren. Som ovan sagts gar mycket av den
information som finns i de 528 sambanden forlorad om materia-

let endast analyseras efter tva dimensioner.

(^

Den mest plausibla organisationen av variablerna erhalls da nio
dimensioner betraktas. (Nio faktorer hade eigenvalues storre an

1,0.)
Da klustras de skilda variablerna ihop till vad som skulle kunna

(^z

kallas skilda livsomraden. Tillsammans forklarar de nio faktorerna 54 procent av den variation som finns i den fullstandiga
matrisenD.
Den forsta faktorn domineras av variabler som framst ror tid for

noje och gladje individen anser sig uppleva. Tillsammans kan
dessa variabler forklara respektabla 54 procent av variationen i

LIV2).
Den andra faktorn domineras av variabler som ror den samhalle

liga sfaren. Tillsammans forklarar dessa variabler endast 3,6
procent av variationen i LIV 3.
Den tredje faktorn domineras av variabler som ror familjelivet.
Tillsammans forklarar dessa variabler 29,3 procent av variatio
nen i LIV.
\m$$f/

1)

Denna losning baserades pa en faktoranalys dar de skilda
faktorerna antogs vara okorrelerade. Ett sadant antagande
kan ifragasattas varfor har ocksa redovisas resultat av en

W

analys dar detta antagande inte gjorts. Oavsett vi betraktar
resultatet med korrelerade eller okorrelerade faktorer er

halls i princip samma resultat.

2)

Den forklarade variansen har beraknats med multiple reg
ressions analys.
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Tabell 3.2: Tillfredsstallelse med skilda livsomraden. Faktorana-

lys med varimaxroteringen. Data fran 1981.

Tillfreds

Ego

Samhallet

Familjen

Boomr

Ekonomi Service

Sverige

stallelse

Arb
utb

Faktor 1

Roligt
Nojd
Fritid

Halsa
Problem
Vanner

Sjalv
Frihet

Inf TV
Under TV
Militar

Upol
Sverige
Partner
Famliv

Familjen gor

Faktor 2

Faktor 3

,46
,43
,39

0,67
0,63
0,61
0,60
0,54
0,87
0,83
0,60
0,44

0,41

Skola
Service
Behandlar
Utb

Framgang
Arbete

Religion

9

o,,60
o,,48

Levstand

Ekonomi

8

7

,75
,60
,59

0,72
0,69

Skatt

6

5

4

Boomr

Natur

HARB
Heder

klimat

med:

Foraldrar

Utank
samh

0,43
0,72
0,58
0,73
0,63
0,38

0,72
0,71
0,68
0,41

Utankt
Vtank

0,81
0,74

Hemarbete

0,68

Heder

0,43
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Tabell 3.3: Tillfredsstallelse med skilda livsomraden. Faktorana-

lys med promaxrotering. Data fran 1981.

Tillfreds

Ego

Samhallet

Familjen Boomr

Ekonomi Service

Sverige

stallelse

Arb

Utank

utb

samh

klimat

med:

Faktor 1

Roligt

"

0.,67

Noje

o,,64
0.,58
0.,44
0.,42
0,,35
0.,35

Problem

Sjalv
Frihet

«, InfTV
Militar
Under TV

Upol
Sverige
Partner

Famliv

Familjen gor
Foraldrar
Natur
Boomr

Skatt

/

Ekonomi

^

Levstand
Skola
Service

(

Behandlar
Utb

Framgang
Arbete

Religion
Utank
Vtankt
Hemarbete
Heder

Faktor 2

Faktor 3

4

5

7

6

8

9

,77

Halsa

Fritid
Vanner

HARB
Heder

0,70
0,62
0,61
0,60
0,53
0,97
0,90
0,60
0,42
0,77
0,71

0,74
0,56
0,40
0,72
0,63
0,34
0,84
0,78
0,67
0,43
0,88
0,77
0,73
0,45
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Den fjarde faktorn domineras av variabler som behandlar bostadsomraden och levnadsstandarden. Tillsammans forklarar des

sa variabler 12,5 procent av variationen i LIV.
Den femte faktorn domineras av variabler som ror skatt, ekono

mi och levnadsstandard. Detta knippe av ekonomiska variabler
forklarar 14,4 procent av variationen i LIV.

Den sjatte faktorn bestar av variabler som ror skolan, annan
service pa orten och hur man mera allmant blir behandlad av
manniskorna i sin omgivning. Tillsammans forklarar dessa variab
ler 9,7 procent av variationen i LIV.

w

Den sjunde faktorn ror variabler som arbete, utbildning och den
framgang man anser sig ha uppnatt i livet. Dessa variabler
forklarar tillsammans 22 procent av variationen i LIV.
Den attonde faktorn ror individernas omdomen om det allmanna

w

samhallsklimatet - hur ungdomar och vuxna tanker och upptrader. Knappt 3 procent av variationen i LIV 3 forklaras av dessa
variabler.

Den nionde faktorn ar svartolkad, och den ger ocksa ett mycket
marginellt bidrag till forklaringen av variationen i LIV.
Sammanfattningsvis har vi utifran 33 variabler organiserat dessa
efter nio faktorer, samt angivit hur de variabler med hoga
laddningar pa respektive faktor kan forklara variationen i LIV.
Vid valet av variabler till 1983 ars undersokning bor vi se till att
representera varje faktor som ar nagorlunda hart kopplad till LIV
med atminstone nagon variabel.
Vid analysen av de 528 sambanden kunde en tanke vara att de
skilda variablerna borde ga att organisera efter ett mycket
begransat antal valfardsdimensioner. Ett principiellt viktigt skal

(^,

till att hela nio faktorer extraherades ur analysen ar att det i

^

flera fall stallts flera fragor inom ett och samma livsomrade.
Det bor da inte forvana att faktoranalysen identifierar just dessa
livsomraden. Hade vi stallt farre fragor inom varje livsomrade
skulle faktoranalysen fort samman fragor fran skilda livsomraden
till samma faktor.

For att forsoka att belysa hur de olika livsomradena ar relatera

de till varandra har materialet analyserats i ytterligare ett steg.

Har har de variabler som uppvisar faktorladdningar om minst
0,40 pa respektive faktor valts ut. Darefter har kanoniska

korrelationer beraknats mellan dessa variabelknippen. De kano-
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niska korrelationerna framgar av nedanstaende matris.

Tabell 3.4: Karoniska korrelationer mellan atta faktorer genere-

rade genom faktoranalys av tillfredsstallelsefragor
inom skilda livsomraden. Data fran 1981.

1

2

3

4

5

6

7

8

Ego 1

/

0,19

0,476

0,298

0,446

0,336

0,491

0,299

Samhallet
2

0,190

/

0,226

0,211

0,322

0,333

0,198

0,334

3

0,476

0,399

0,367

0,348
0,240

Ekonomi 5

0,446

/
0,367

0,346
0,258
0,345

0,248

0,298

0,471

0,241

Service 6

0,336

0,329

Arbete 7

0,491

/
0,316
0,399
0,346
0,348

0,316

Boende 4

0,226
0,211
0,332
0,333
0,198

/

0,246
0,167

0,299

0,334

0,248

0,167

/

Familjen

0,258

/
0,345

0,240

0,471

/
0,329

0,181

0,241

0,246

0,181

Samhallsklimat 8
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Figur 3.1: Faktoranalys av karoniska korrelationer gallande till
fredsstallelsen

med

skilda

livsomraden.

Data

fran

1981.

FAKTOR
1.

.8

F7 F1
7
F3F5
.6

.5

F4
F6

.4

.3

.2

.1

(^

F8F2

1. .9 .3 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1. FAKTOR 2
.1

.2

.3
.4

.6
.7

.8
.9
1.

Njjfc&Sr

F
F
F
F
F
F
F
F

1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=

Roligt, halsa, noje, fritid, vanner
Mitar, underhallning i TV, ulandspol, Sverige
Partnern, famliv, famgor, LIV, foraldrar
Natur, boomr
Skatt, ekonomi, levstand
Skola, service, religion, behandlas
Utb, framgang, arbete
Ungdomar tanker, vuxna tanker
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Denna matris har analyserats med hjalp av faktoranalys for att
forsoka utrona om de atta faktorerna kan ordnas efter farre

dimensioner. En sadan analys visar av tva dimensioner forklarar

53 procent av den variation som finns i hela matrisen. (Endast
tva faktorer for eigenvalues storre an 1,0.) Den forsta faktorn
forklarar 40 procent och den andra 13 procent av matrisens
totala variation. Aven har tycks variablerna ungefarligen ga att
ordna fran mikrokosmos ut mot mera impersonella frageomraden
(se sid 49 for en bild).

Sammanfattningsvis kan sagas att de skilda analyserna av 1982
ars material kraftigt antyder att individens utvarderingar av
skilda levnadsomstandigheter tycks ordna sig radiellt fran indivi
dens omedelbara mikrokosmos ut mot mera impersonella delar av

(^

individens forestallningsvarld. Bland annat dessa resultat har
legat till grund for valet av variabler till 1983 ars undersokning. I
1983 ars undersokning har saledes fragor stallts kring livsom
raden i individens omedelbara narhet, dvs inom den privata
sfaren, och dar har fragor framst stallts kring de livsomraden

(^

som ar starkast relaterade till individernas helhetsomdomen om
sina liv. Nedan framgar vilka livsomraden fragor stallts kring och

hur individerna besvarat dessa fragor^. I tabellen redovisas
fragor som haft liknande ordalydelse och dar individerna besva
rat fragorna med en och samma skala.

\g||/

1)

Inom vart och ett av dessa livsomraden har sedan stallts ett

stort antal fragor som redovisas i de avsnitt dar respektive
livsomrade behandlas.
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Tabell 3.5: Procentuell fordelning av tillfredsstallelsen med skil
da livsomraden

Helt Till storsta Nagot mer Varken Nagot mer Till

Helt

nojd delen nojd

missnojd

nojd

eller

missnojd

storsta

X

delen

missnojd
Partnern

49

6

40
34

45

Vankretsen

47

6
9

Familjelivet

38

43

7

Boendet

(

26

4

2

1

1

4

3

1

0

6
7

2

1

0

1
1

0

1

Gor med vanner

28

52

10

7

3
2

Tid med vanner

33

47

8

6

4

1

1

Partnerns forstaelsel)
Arbetet2)
Gor pa fritiden

31

45

11

7

4

2

1

Levnadsstandarden

28

52

9

6

3

2

1

30
29

46

10

9

3

1

1

46

11

7

4

2

1

1,8
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,2

Hur ofta hela familjen gor
saker tillsammans

27

38

14

2

2

24

38

11

11
11

5

Tid for fritid

9

5

2

Utbildning
Besparingsmojligheter

16

35

12

14

11

7

4

14

27

16

15

10

6

13

Halsa

Mycket bra

Ganska bra

Ganska daligt

38

47

12

Aven har ar huvudintrycket att individerna har besvarat fragorna
inom den privata sfaren pa ett satt som antyder att de i
huvudsak ar relativt nojd med de levnadsomstandigheter historien tilldelat dem. De enskilda tolkningarna av resultaten far
ansta till senare kapitel. Har ar i stallet uppgiften att forsoka
ordna dess skilda fragesvar efter ett begransat antal dimensio
ner.

\gp/

De 15 variablerna har ordnats i en korrelationsmatris som bildat

utgangspunkten for ett antal faktoranalyser^). En losning med
1)

Fragan endast stalld till samboende

2)

Endast forvarvsarbetande

3)

Ett flertal faktorlosningar har gjorts, men har redovisas
endast den mest plausibla losningen.

2,4
2,6
3,0
3,5

Mycket dalig
2

1,7
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tre inbordes okorrelerade faktorer forklarar 57,1 procent av
variationen i matrisen. Den forsta faktorn forklarar 37,8 pro-

cent, den andra 10,4 procent och den tredje 5,9 procent. (Endast
tre faktorer uppvisar eigenvalues som klart overstiger 1,0.)
Nedan visas de skilda variablernas faktorladdningar. Endast fak
torladdningar om 0,40 eller hogre redovisas i tabellen.

Tabell 3.6: Faktoranalys av tillfredsstallelsen med skilda livsom
raden. Faktorladdningar efter varimaxrotering.

Tillfredsstallelse med:

F 1

Levnadsstandard

0,78

Besparingsmojligheter

0,74

Boendet
Arbetet

0,55
0,52

Utbildningen

0,47

Gor pa fritiden

0,43

Halsostatus

0,41

F 2

F 3

0,41

Partnern
Partnerns forstaelse
Familjelivet

0,88
0,86
0,82

Familjen gor tillsammans

0,71

Vanner gor tillsammans
Tid med vanner
Vankretsen
Tid for fritid

0,86
0,83
0,83
0,40

Den forsta faktorn domineras av variabler som ror ekonomi,

L

levnadsstandard, arbete, utbildning och boende, dvs variabler av
socioekonomisk karaktar. Genomsnittligt korrelerar dessa va
riabler 0,42 med LIV 3.
Den andra faktorn domineras av variabler som ror individernas

(^

mest intima sociala relationer, dvs fragor om familjelivet.
Genomsnittligt korrelerar dessa variabler 0,55 med LIV 3.
Den tredje faktorn domineras av variabler som ror individernas

utbyte av sina vanner och av fritiden. Genomsnittligt korrelerar
dessa variabler 0,43 med LIV 3.
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Sammanfattning

Ett syfte med detta kapitel har varit att forsoka identifiera de
variabler som har storst betydelse for individernas helhetsomdo
men om sina liv. Ett andra syfte har varit att forsoka visa hur
dessa skilda variabler kan ordnas efter ett farre antal dimensio
ner eller livsomraden.

Huvudslutsatsen fran dessa analyser ar att det endast ar fragor
inom den privata sfaren som tycks vara mer patagligt korrelerade med individernas helhetsomdomen om sina liv. Vidare tycks

det i ett andra steg vara mojligt att ordna variablerna vi anvant
inom den privata sfaren i tre grupper. En grupp som ror
socioekonomiska forhallanden, en grupp som ror individens mest
intima sociala relationer och en grupp variabler som ror indivi
dens utbyte av fritiden och vankretsen.

\sBBj/
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Kapitel 4: STABILITET OCH RELIABILITET

I foregaende kapitel har visats nagot om hur skilda livsomraden
ar relaterade till varandra och hur de ar relaterade till individer

nas helhetsomdomen om sina liv. Det ligger darfor nara till hands
att fraga sig hur mycket av variationen i individernas helhetsom
domen om sina liv som kan forklaras av de skilda livsomradena

sammantagna. Innan denna analys gors skall vi forsoka att
narmare analysera med vilken precision de anvanda variablerna
ar matta. Ty aven om den teoretiska modellen ar helt korrekt
kommer dess empiriska motsvarighet aldrig att ge en forklarad
varians om 100 procent. For att ett sadant resultat skall vara
mojligt kravs att variablerna i modellen ar matta med fullstandig

precision^). Vilket de med all sannolikhet inte ar.
\jjp/

En

indikator pa ett matts validitet utgors av korrelationen

mellan de observerade vardena och de sanna. Reliabiliteten kan

ses som sambandet mellan tva, eller flera, observerade varden
avsedda att mata samma teoretiska begrepp.

Parallella matt pa samma teoretiska begrepp kan erhallas pa i
princip tre skilda satt:
1

Tva

eller

flera

variabler avsedda att mata samma

begrepp insamlas vid ett och samma tillfalle
2

Det klassiska sattet att skatta reliabiliteten ar att i

tiden upprepa matningar med samma matinstrument
3

Jamforelser av det observerade matvardet med yttre

kriterier (som inte nodvandigtvis behover vara sanna).
I det har avsnittet analyseras tillfredsstallelsemattens stabilitet
och reliabilitet utgaende fran punkten 2 ovan.
Vijiip/

(

Att direkt erhalla nagon indikation pa tillfredsstallelsemattens
validitet utifran en extern validering ar inte mojligt. Sjalva
utgangspunkten for hela studien ar ju att det inte foreligger
nagot enkelt och klart samband mellan individernas utvardering
av yttre levnadsomstandigheter och en beskrivning av dessa yttre
levnadsomstandigheter. I det har avsnittet kommer vi att i
stallet diskutera mattens begreppsvaliditet.

1)

Eller snarare att det inte forekommer nagra osystematiska
fel. Tva variabler kan vara korrelerade 1,0 pa grund av att
feltermerna ar starkt korrelerade.
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I tidigare studier av subjektiva valfardsindikatorer har skattningar av validiteten och reliabiliteten gjorts utifran parallella
observationer insamlade vid en och samma tidpunkt. I endast tva
publicerade studier har skattningar av mattens validitet och

reliabilitet gjorts utifran i tiden upprepade matningarD.
Bada dessa studier har det genensamt att tiden mellan Ti och T2
var lang. Campbell m fl gjorde sina aterintervjuer atta manader
efter det ursprungliga insamlingstillfallet. I Atkinsons studie
forflot tva ar mellan de bada mattillfallena.

Vi kan saledes satta de erhallna resultaten i relation till tidigare
redovisade data, aven om dessa tidigare erfarenheter ar synnerligen begransade.

Material

For att mojliggora berakningar av de anvanda mattens stabilitet
over tiden har aterintervjuer genomforts. Av de som besvarat
fragorna vid mattillfalle 1 utvaldes slumpmassigt 145 personer
som 3-4 veckor senare fick besvara exakt samma fragor som i
ursprungsformularet. Som kontroll stalldes fragor om det intraffat nagra forandringar i de yttre levnadsomstandigheterna under
den studerade perioden. 90 procent av de tillfragade deltog i

dessa aterintervjuer^).
Resultat

Har har stabilitetskorrelationerna beraknats for samtliga i kapi
tel 2 anvanda variabler.

1)

Campbell, Converse och Rodgers; (1976) och Atkinson
(1982).

2)

Observera att data vid tillfalle 1 ar insamlade med postenkat och vid tillfalle 2 via telefonintervjuer.
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Tabell 4.1: Stabilitetskorrelationer

over

3-4

veckor

avseende

tillfredsstallelsen med skilda livsomraden. Andel personer som mellan mattillfallena inte andrat sina svar

med mer an ett skalsteg.

Stabilitetskorrelation

Tillfredsstallelsen med

+ 1 skalsteg

HalsotillstandetD

Xjfjgt/

x^y

0,77

98,4

Lycka

0,69

98,4

Lycklig uppvaxt
Utbildning

0,67

93,8

0,64

73,6

Arbete

0,60

Vankrets

0,60

Familjeliv

0,58

87,1
88,7
84,4

Livet totalt

0,57

(0,80) 85,0

Fritid

0,50

71,4

Levnadsstandard

0,47

83,6

Bostad

0,43

(0,46) 87,5

Partner

0,42

90,8

Genomsnitt

0,59

86,9

1)

Beskrivande variabel

Stabilitetskorrelationerna

varierar

fran

variabel

till

variabel.

Det hogsta vardet erhalls for den upplevda halsan (rxy = 0,77)
Njgft(/

\nqjp/

och det lagsta vardet for utvarderingen av samlevnadspartnern.
Det genomsnittliga vardet pa stabilitetskorrelationerna over
samtliga variabler uppgar till 0,59.

Resultaten visar saledes att manga individer inte svarat exakt
lika vid de bada mattillfallena, men den overvaldigande majoriteten har flyttat sig hogst ett skalsteg. Vad kan denna bristande

stabilitet da bero pa? Atminstone fyra orsaker kan identifieras:
1

De yttre levnadsomstandigheterna har forandrats och
individernas utvarderingar av dessa omstandigheter
har ocksa forandrats.

Individernas utvardering av de yttre levnadsomstan-

57

digheterna har forandrats trots konstanta yttre lev
nadsomstandigheter.
Individerna har inte tankt pa sina levnadsomstandig
heter i dessa utvarderingstermer och har darfor svart
att svara exakt.

Fragorna och svarsalternativen ar alltfor vaga.

Naturligtvis bor vi inte forvanta oss att individerna skall svara
helt lika vid de bada mattillfallena om de yttre levnadsomstan
digheterna faktiskt forandrats eller om hans utvardering av
skilda levnadsomstandigheter faktiskt forandrats.

Daremot har vi problem om den bristande stabiliteten i svaren
kan foras tillbaka pa faktorer som att individerna inte tankt pa
sina levnadsomstandigheter i dessa termer och darfor svarar
olika vid skilda tillfallen eller att fragorna och svarsalternativen
ar for vagt formulerade.
Aven om det inte ar mojligt att sarskilja exakt hur mycket av
den bristande stabiliteten som gar att hanfora till de fyra
punkterna ovan gors har ett forsok att analysera den relativa
betydelsen av skilda kallors inflytande.
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Mattens stabilitet och reliabilitet

Har gors ett forsok att skatta mattens reliabilitet utifran
observerade test-re-testkorrelationer.

De observerade test-re-testkorrelationerna kan inte direkt utgo-

ra utgangspunkt for berakningar av reliabiliteten. De observera
de stabilitetskorrelationerna maste namligen ses som en funktion
av bade faktiska forandringar och slumpvisa.

Har gors ett forsok att analysera de observerade test-re-testkor
relationerna sa att det ar mojligt att separera effekten av
matfel och faktiska forandringar.
En modell for tva mattillfallen visas nedan

Figur 4.1:

Matfelsmodell med tva mattillfallen

Pxu2
'21
-•

x.

XX

Om vi antar att e-termerna ar okorrelerade och att bada de
observerade

matvarderna har

samma

relation

till

det

omatta

teoretiska begreppet kan vi genom att folja konventionella regler
for path analys visa att:
12 = P xx

p21 pxx " p xx P21

Om p^xx direkt anvands som matt pa reliabiliteten kan ju bara
detta galla om P21 = 1,0. Dvs att variabeln ar helt konstant over
tiden. Eftersom det gatt 3-4 veckor mellan mattillfallena ar ett
sadant antagande orealistiskt. Pa direkta fragor uppger ju ocksa
en inte obetydlig andel av individerna att det faktiskt intraffat

forandringar i de yttre levnadsomstandigheterna. Under sadana

omstandigheter ser vi att reliabilitetsmattet pxx inte ar lika med
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roten ur test-re-testkorrelationen.

Vi maste alltsa finna det faktiska vardet pa pxx. Da kan vi
kvadrera det och erhalla en reliabilitetskoefficient som ar opa-

verkad av den tidsmassiga instabiliteten pa x. Reliabilitetskoefficienten far da det varde vi teoretiskt skulle erhalla genom en

test-retest dar aterintervjun foljde omedelbart pa ursprungsintervjun.
Ekvationen ovan visar att den observerade korrelationen ar en

funktion av tva okanda parametrar, pxx och p21- Det gar
foljaktligen inte att skatta pxx. For att detta skall vara mojligt
kravs mer information.

Sadan information kan erhallas t ex genom att vi upprepar
matningen en tredje gang.
Ett sadant fall illustreras i figuren nedan.
\jgp/

Figur 4.2:

Matfelsmodell med tre mattillfallen

*x

2

'21

Pxei

'32

?xe2

rx 3

Under vissa antaganden kan vi nu skriva tre ekvationer och vi har
tre okanda parametrar.

r12 =pxx p21 pxx =p2xx p21
r23 = pxx p32 pxx = p xx p32
\jjg*/

r13 = pxx p21 p32 pxx = p xx P21 P32
Det ar kvadraten pa pxx som motsvarar den vanliga reliabilitetskoefficienten.

Dvs vi

erhaller har en

reliabilitetskoefficient

baserade pa test-re-testkorrelationer som ar opaverkad av tids-
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massiga forandringar.

Matningar av individens tillfredsstallelse med livet i dess helhet
har gjorts vid tre tillfallen och de observerade test-re-testkorrelationerna har foljande varden:

r12 =0,91^
r23 =0,57

r13 =0,51
Vardet pa reliabilitetskoefficienten blir da 0,98. Denna precision

(^

ar inte perfekt med den ar betydligt hogre an vad som ar vanligt
vid attitydmatningar. Andelen valid varians i LIV 3 (som ju ar ett
matt sammansatt av de tva forsta mattillfallena) blir da med
konventionella antaganden hogre.

^

Reliabilitetskoefficienten om 0,98 ar saledes den koefficient som
teoretiskt skulle erhallas sedan vi opererat bort inflytandet fran
faktiska forandringar mellan mattillfallena.

Stabilitetskorrelationer

Om vi later stabilitetskoefficienten for ett givet tidsintervall
vara S, dvs korrelationen mellan de matfelsfria begreppen, kan vi
utifran figuren och konventionella regler for path analys skriva

512 =p21

S23 =p32
513 = p21 p32

1)

Motsvarande data har rapporterats av Andrews och Whithey
(1976) 0,61, 0,71 och 0,68. Blishen m fl (1975) erholl 0,63 och
0,54 for engelsktalande respektive fransktalande i Kanada.
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Efter enkla manipulationer erhalls da:

S12 =r13/r23
S23 = r13/r12
q - 2 /
*13 " r 13/r12 r23
Stabilitetskorrelationerna mellan de matfelsfria begreppen blir
da for livet i dess helhet:

512 = 0,89

S23 = 0,63
513 = 0,57
Stabilitetskorrelationerna mellan de matfelsfria begreppen blir
saledes genomgaende hogre an de observerade stabilitetskorrela

tionerna. Den korrigerade stabilitetskorrelationen mellan J\ och
T2 blir mycket hog, vilket vi naturligtvis forvantar oss eftersom
det endast forflutit cirka 20 minuter mellan de bada mattillfalle

na. Stabiliteten over en 3-4-veckors period ar vasentligt lagre
vilket antyder att individerna under denna period faktiskt for
andrat sina utvarderingar av livet i dess helhet. Dessa forandrade
utvarderingar kan antingen bero pa att de faktiska levnadsom
standigheterna forandrats eller att individerna faktiskt forandrat
sin installning trots konstanta yttre levnadsomstandigheter. Mel

lan Ji och T2 kan inte rimligtvis nagra forandringar i de faktiska
levnadsomstandigheterna ha intraffat, men trots detta blir stabi
litetskorrelationer mellan de matfelsfria begreppen 0,89, vilket
antyder att nagra individer paverkats i sina svar av det faktum
att de just besvarat ett stort antal fragor om sina utvarderingar

(^

av skilda levnadsomstandigheter.
Test av antaganden bakom modellen

(^

De erhallna resultaten maste tolkas med stor forsiktighet. Dels
darfor att de observerade test-re-testkorrelationerna ar basera-

de pa ett litet urval individer

1)

.

T1/T2 och T1/T2 och T2/T3 ar alia baserade pa 129 observa
tioner.
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Bakom sjalva modellen ligger ocksa ett antal antaganden:

1

Empiriska data har alltid samma relation till det
teoretiska begreppet, dvs p ar alltid lika.

2

Tidsintervallen mellan mattillfallena ar konstanta.

3

Matfelen (e-termerna) ar okorrelerade med de sanna
vardena.

4

Matfelen vid de skilda mattillfallena ar okorrelerade
med varandra.

(^

Antagande 1 ar mindre problematiskt aven om man kan misstanka att individerna haft storst svarigheter att besvara fragan

forsta gangen da de varit helt oforberedda. A andra sidan ar det
troligt att de andra gangen de besvarat fragan i enkaten gjort
det med storre precision an i telefonintervjun.

Det andra antagandet, att tidsintervallen mellan mattillfallena
alltid ar lika langa ar i vart fall inte giltigt. Detta kan ha
inneburit att det observerade sambandet mellan T^ och T2 ar

overskattat och att skillnaden i samband mellan T1/T3 och T2/T3
blivit for litet. Om test-re-testkorrelationen mellan T^ och T2 ar
overskattad blir reliabilitetskoefficienten ocksa overskattad. Om

skillnaden i test-re-testkorrelationen mellan a ena sidan T1/T3
och a andra sidan T2/T3 ar underskattad blir ocksa reliabilitets
koefficienten underskattad. Det ar svart att uttala sig om vilken
av dessa bada tendenser som ar storst.

Det fjarde antagandet att matfelen, e-termerna, skall vara
okorrelerade med varandra ar sannolikt inte riktigt. E-termerna
kan vara korrelerade bland annat darfor att alia

x-varden

ar

insamlade med hjalp av en fragemetod, alia x-vardena ar matta

(

med samma skala, att individerna minns hur de svarade vid

(

forsta mattillfallet, att individerna tenderar att ange svar med
en positiv bias. Flera tankbara skal till att e-termerna ar
inbordes korrelerade kan anges. Det viktiga har ar att for att
kunna skatta inflytandet fran sadana komponenter kravs att
dessa skall kunna ges ett numeriskt varde. Vi kan t ex inte skatta

inflytandet fran det faktum att vardena bade vid T1/T2 och T3
ar insamlade med en fragemetod, eftersom vi inte har tillgang
till motsvarande data insamlade med nagon annan metod. Nedan
visas hur vi forsokt berakna effekten av att skilda datainsam-

lingsmetoder anvants och effekten av bias, dvs tva tankbara skal
till att e-termerna ar korrelerade.
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Effekten pa stabilitetskorrelationerna av skilda datainsamlings
metoder

For alia test-re-testkorrelationer i materialet (utom LIV 1 och

LIV 2) galler att data vid Ti ar insamlade med postenkat och vid
T2

med telefonintervju. Att data ar insamlade med skilda

metoder kan medfora att de observerade stabilitetskorrelatio
nerna ar underskatade.

For att analysera effekten av att skilda datainsamlingsmetoder
anvants har vi

helt enkelt beraknat differenserna for

varje

individ mellan svaren vid Tj^ och T2. Dessa differenser har sedan
summerats over elva par av fragor. Pa sa satt far vi en variabel
dar varje individ far en poang beroende pa hur manga steg hans

k^/

svar vid T2 avviker fran hans svar vid T^. Denna variabel har
sedan korrelerats med individens svar vid Tj och T2.
I foljande

tabell redovisas korrelationerna

mellan differens-

variabelnD och de observerade vardena vid T]_ och T2.

1)

Denna variabel innehailer naturligtvis aven andra skal till
att individerna besvarat fragorna olika vid T^ och T2.
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Tabell 4.2: Korrelationer mellan tillfredsstallelsen med skilda
livsomraden vid tva mattillfallen och korrelationer

mellan svaren vid T]_ och T2 och differensen i svar

mellan J\ och T2. Inteffkt ar skillnaden i svar vid Ti
och T2

rxy Tl/T2 Inteffkt1)
Tl

\jngjf/

Ei * E2 Tillfredsstallelsen med:

T2

0,43

0,13

-0,11

0,014

Bostaden

0,60

0,24

-0,11

0,026

Arbetet

91

220

0,25
0,302

-0,114
-0,192

0,029
0,058

Gor pa fritiden

0,57

0,243

-0,235

0,057

LIV

0,58

-0,05

-0,32

0,016

Familjelivet

0,77

0,07

-0,06

0,004

Halsan

0,60

0,19

-0,15

0,029

Vankretsen

0,47

0,04

-0,36

0,014

Levnadsstandard

0,64

0,09

-0,25

0,023

Utbildningen

0,69

0,008

-0,31

0,002

Lycka

Tid for fritidsintressen

1) En struggler ur metodvariabeln har tagits bort
Differensvariabeln uppvisar genomgaende positiva korrelationer
med alia variabler insamlade med hjalp av postenkater och
negativa korrelationer med samtliga variabler insamlade via
telefonintervju. Det finns saledes en genomgaende tendens sa att
individerna besvarat fragorna mera negativt vid T]_ an vid T2.
Den hogsta korrelationen uppvisas, inte ovantat, mellan diffe
rensvariabeln och individernas svar pa fragan om tillfredsstallel
sen med livet i dess helhet. Denna del i metodfaktorn skulle
saledes medfora att de observerade stabilitetskorrelationerna ar
underskattade.
Eftersom modellen innehailer fler obekanta an det finns ekvatio

ner ar den underidentifierad. Parametrarna gar saledes inte att
skatta utan att vi tillater vissa antaganden. Men aven en sa har
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rudimentar modell gor det anda mojligt att erhalla rimliga
skattningar av intervallet for de teoretiska stabilitetskorrelatio
nerna. Om vi borjar med tillfredsstallelsen med livet i dess
helhet har vi en observerad test-re-testkorrelation om 0,57 och

produkten mellan pXel °oh Pxe2 ^r 0,057. Vi kan da skriva

°'57 =Pxx *Pxx • P21 +0,057.
Om vi nu antar att pxx Mr lika vid bada mattillfallena och att pxx

ar lika med det varde vi erholl da pxx skattades utifran tre
mattillfallen (0,96) far vi:

(

0,57 =0,962 P2i +0,057
P21 = 0,69

(

W

Dvs stabilitetskorrelationen over en 3-4-veckors period skulle

teoretiskt bli 0,69.

Antas att pxx = 0,90 blir P21 = 0,77.

Antas att pxx = 0,80 blir P21 = 0,98, vilket forefaller vara ett
teoretiskt orimligt varde, bade pa reliabilitets- och stabilitets
koefficienten.

Slutsatsen skulle saledes bli att modellen inte ger rimliga varden
om vi antar en reliabilitetskoefficient som Mr sa lag som 0,64

(0,80^). Det sannolika vardet pa reliabilitetskoefficienten torde
snarare ligga nagonstans i intervallet 0,80-0,90. I dessa fall
erhalls da en skattad stabilitetskorrelation om 0,77 respektive
0,69.

Att data ar insamlade med skilda metoder tycks saledes ha en
W

effekt sa att de observerade stabilitetskorrelationerna ar under-

skattade. Den storsta effekten tycks galla for fragorna om
tillfredsstallelsen

w

med

livet

i dess

helhet.

Om

vi

antar

att

reliabiliteten ar lika med 1,0 skulle en korrigering for att skilda
datainsamlingsmetoder anvants resultera i att stabilitetskorrelationen steg fran 0,57 till 0,63. Detta ar den variabel som
uppvisar den storsta forandringen. I samtliga ovriga fall blir
korrigeringarna vasentligt lagre. Den nast storsta korrigeringen
skulle vara for utvarderingen av vankretsen dar stabilitetskorre
lationen skulle stiga fran 0,60 till 0,63.

Huvudslutsatsen blir saledes att korrigeringarna genomgaende
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blir marginella.

Effekten av bias pa frdgesvarens stabilitet

Ett annat skal till att feltermema (e-termerna i figur) kan vara
inbordes korrelerade ar att svaren bade vid T^ och T2 kan vara
paverkade av individernas tendenser att avge svar med en positiv
bias. En sadan tendens kan da resultera i for hoga observerade
stabilitetskorrelationer och att dessa varden skall korigeras ned.
For att erhalla ett matt pa individernas tendenser att avge svar
med en positiv bias har har stallts fem fragor som utgor en
forkortad

version

av

Crowne-Marlows skala avsedd att mata

forekomsten av en positiv bias. De fem fragor som anvants och
hur individerna besvarat dessa fragor framgar av tabellen nedan.
Tabell 4.3: Procentuell redovisning av svaren pa en skala avsedd

att mata positiv biasD

Sant

Falskt

Jag har aldrig med avsikt sagt nagonting

som sarat nagot

45

55

Det spelar ingen roll vem jag talar med, jag
ar alltid en god lyssnare

51

49

Det har funnits tillfallen da jag kant att jag
kunnat sla sonder nagonting

69

31

Jag ar alltid snail och vanlig, aven mot folk
jag tycker ilia om

36

64

Ibland tar jag ilia upp nar jag inte far som
jag vill

76

24

1) Forkortad version av Crowne-Marlows skala (1964)
Vjjgp/

Ett index har sedan bildats av dessa fem fragor och korrelationer
har beraknats mellan indexet och samtliga tillfredsstallelsefragor dar stabilitetskorrelationerna analyserats. Berakningarna ar

endast utforda for fragesvaren vid T^ eftersom alltfor fa indivi
der besvarat indexet och tillfredsstallelsefragorna vid T2. (Detta
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inte beroende pa bortfall utan pa att endast en del av populationen fatt de fragor som ingar i indexet.)
I tabellen nedan framgar sambanden mellan individers tendenser
att avge svar med en positiv bias och tillfredsstallelsefragorna
vid T]_.

Tabell 4.4: Korrelationer

mellan

tillfredsstallelsen

med

skilda

livsomraden och index over responsbias-^

Tillfredsstallelse med

Index

Bostaden

Arbetet
Tid for fritid

Gor pa fritiden
LIV I

Familjelivet
Halsan

Levnadsstandarden

Besparingsmojligheter
Utbildningen
LIV II

Lycka
Tid med vanner
Gor med vanner
Vankretsen

Familjelivet i uppvaxthemmet
Partnerns fdrstaelse

1)

Summering av svaren pa fragorna i tabell 4.3 dar hog poang
pa indexet betyder att ofta svaret i positiv riktning.
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Samtliga observerade samband i tabellen indikerar att svaren vid

Ti ar behaftade med en positiv bias. Tendenserna ar olika stora
beroende pa vilken frSga som beaktas. I genomsnitt uppgSr
sambandet till -0,15 och det lagsta respektive hogsta vardet ar
0,04 och -0,22. Samband som i hog grad liknar motsvarande data

rapporterade frSn USAD.
Om vi nu antar att sambanden mellan indexet och frSgesvaren

vid Ti ar lika som sambanden mellan indexet och motsvarande
frSigor vid T2 kan vi p& samma satt som i foregSende avsnitt
korrigera for effekten av korrelerade feltermer. Har har genomforts berakningar efter exakt samma princip som i foregSende
avsnitt och resultatet blir att en s&dan korrigering i samtliga fall
ger mycket smS effekter. Korrigeringarna ar av den storleksordningen att de inte pS nSgot vasentligt satt andrar tolkningen av
storleken p& de ursprungliga korrelationerna.

Att svaren ar behaftade med en positiv bias tycks visserligen ha
en effekt sS att de observerade stabilitetskorrelationerna ar
overskattade. Effekterna ar dock inte sarskilt starka. Den stors-

ta effekten tycks foreligga for frSgan om tillfredsstallelsen med
familjelivet. Om vi antar att reliabiliteten for denna variabel ar
1,0 skulle en korrigering for tendensen att avge alltfor positiva
svar medfora att stabilitetskorrelationen sanktes fr£n 0,58 till
0,55. En tamligen blygsam forandring. For samtliga andra variabler vi undersokt blir korrigeringen av stabilitetskorrelationen an
mer marginell.
Huvudslutsatsen av denna analys blir att visserligen pSverkar
individernas tendens att avge alltfor positiva svar de observerade
stabilitetskorrelationerna, men att korrigeringarna genomgSiende

blir marginella^).
Av dessa analyser att doma tycks det faktum att vi anvant skilda

datainsamlingsmetoder vid Tj och T2 ha medfort att de observe-

f1^

rade stabilitetskorrelationerna ar underskattade, men ocksS att
1)

Jamforbara resultat rapporterade av Campbell, Converse
och Rodgers (1976) ar: att de allra fiesta livsomrSden
uppvisar korrelationer med bias inom intervallet 0,12-0,17.
Dock uppvisar halsan ett vasentligt lagre samband. "Happi
ness" uppvisar ett samband om 0,14 och tillfredsstallelsen
med livet i dess helhet 0,17.

1)

Kanske ar indexet avsett att mata tendensen att avge svar
med en positiv bias en matare med tveksam precision. Ar sS
fallet ar det mojligt att vi underskattat effekten av denna
tendens p§ stabilitetskorrelationerna.

69

tendens att avge svar med en positiv bias tycks ha haft en
motsatt verkan. Ser vi pa bada dessa effekter for varje enskild
variabel finner vi att de bada effekterna tycks balansera ut
varandra pa ett siaende satt.

Ett forsok till skattning av gransvarden for reliabiiiteten och
stabiliteten hos tillfredsstallelsefrdgorna
Att feltermerna ar korrelerade med varandra kan inte uteslutas.

De forsok till empiriska berakningar av ett par komponenter i en
sadan "allman" metodfaktor har gjorts. Bada dessa forsok har
endast medfort marginella justeringar av stabilitetskorrelatio
nerna och dessutom korrigeringar som har motverkat varandra pa
ett siaende satt.
Eftersom modellen och tillhorande ekvationer ar underidentifie-

rade ar det inte mojligt att exakt berakna reliabiiiteten och
J0fc\

stabiliteten hos

de

anvanda

variablerna.

Men

aven

en sa har

rudimentar modell ger vissa mojligheter att skatta de ovre och
undre granserna for saval reliabiiiteten som stabiliteten.

Om vi t ex antar att det finns andra komponenter i en sadan
"allman" metodfaktor som kan ha medfort att de observerade
stabilitetskorrelationerna ar overskattade sa skall dessa under

alia omstandigheter minskas med effekten av att skilda datainsamlingsmetoder anvants. Hur stora effekter kan da en sadan
"allman" metodfaktor tankas medfora?

Lat oss saga att det finns skilda komponenter i en sadan "allman"

metodfaktor som ar sa hogt korrelerade med fragesvaren vid T]_
och T2 som 0,30, vilket forefaller vara ett konservativt antagande.

Vi har ocksa gjort berakningar dar vi antagit att den "allmanna"

(^

metodfaktorn varit korrelerad 0,20 med fragesvaren vid Tj och
T2.

Om vi da anvander den enkla matfelsmodellen pa sid 58 och tar
som utgangspunkt stabilitetskorrelationen for tillfredsstallelsen

(^

med livet i dess helhet over en 20 minuters period. Eftersom den
observerade stabilitetskorrelationen uppgar till 0,81 och metod

faktorn ar korrelerad 0,30 med fragesvaren vid Tj och T2 erhails
ett pxx-varde som maste vara minst 0,85, annars blir stabilitetskoefficienten storre an 1,0. For akademiker maste av samma
skal pxx vara minst 0,90.

Om dessa resonemang ar korrekta skulle vi fa en stabilitetskor-
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relation over en 3-4 veckors period som ar 0,66. Antas den
"allmanna" metodfaktorn vara korrelerad 0,20 med svaren vid T\

och T2 erhails pa motsvarande satt en stabilitetskorrelation som
ar lika med 0,73. Denna skillnad i skattad stabilitetskorrelation
ar foga dramatiskt.
For att kunna skatta de undre och ovre granserna for reliabiiite
ten hos ovriga frageindikatorer har vi utgatt fran den presenterade matfelsmodellen och att validitetskoefficienter nara 1,0 ar
helt osannolika. Vi har ocksa antagit att stabilitetskorrelationen
nara 1,0 ar mycket osannolika. Det forefaller ju hogst rimligt att
vissa forandringar intraffat vad avser individernas utvarderingar
av skilda levnadsomstandigheter.

r

Nedan redovisas de skattade pxx-varden da vi antagit att pxx
inte bor overstiga 0,90 och att stabilitetskorrelationerna inte
heller bor overstiga 0,90. Berakningarna har utforts under tva
skilda antaganden om effekterna fran en "allman" metodfaktor. I
det ena fallet har antagits att metodfaktorn ar korrelerad 0,30

f

med fragesvaren vid T^ och T2 och i det andra fallet att
motsvarande korrelation ar 0,20.
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sett over ungefar en 20 miniters period. Dvs varje antagande om

ett pxx-varde lagre an 0,85 medfor orimliga skattningar pa
stabilitetskorrelationen.
Den andra variabeln som anvants i den har studien for att skatta

individernas helhetsomdomen om sina liv ar variabeln "lycka".

*Aven har blir slutsatsen av berakningarna att pxx-vardet bor

ligga ungefar inom intervallet 0,85-0,90"!).
Skattningarna av reliabiiiteten for enskilda livsomraden varierar

hogst patagligt. Sa t ex blir skattningen av pxx for halsan sa hog
som omkring 0,90 och for utvarderingen av bostaden ligger
motsvarande varde i det mycket breda intervallet 0,65-0,90.

•

For ovriga livsomraden som studerats pa detta satt ligger
skattningarna pa pxx nSgonstans i intervallet 0,70-0,90. For de
fiesta livsomradena ar intervallet 0.80-0,90.

jps

Det lagsta vardet for den skattade reliabiiiteten erhails for

individernas utvardering av sitt boende. Att denna variabel ger
daiiga varden pa reliabiiiteten beror sannolikt pa att man snarare
bor frSga om sjalva bostaden och bostadsomradet separat. Sa
t ex ar korrelationen 0,67 mellan tva skilda variabler avsedda att

mata individernas utvardering av sina bostadsomrSden. (Se vidare

kapitel 7.)
En viss tveksamhet kan ocksS sagas galla for variabeln avsedd
att mata individernas utvardering av sin levnadsstandard. Kanske
ar begreppet alltfor allmant.

Det forefaller med andra ord som om de fr§gor som ar avsedda
att mata individernas helhetsomdomen om sina liv har nSgonstans mellan 70 och 80 procents valid varians.

Likaledes forefaller svaren pS flera av de mest centrala livsom-

f^

r§dena att ha mellan cirka 64 och 81 procents valid varians.
Harav foljer da att de observerade stabilitetskorrelationerna

(f^

genomgSLende skall justeras uppat. Utan sSdana justeringar skulle
vi komma att underskatta stabiliteten i individernas utvardering

av skilda levnadsomstandigheter i sina liv.

1)

Jamfor skattningen av reliabiiiteten for Affekt som bygger
pa fern fragor besvarade samtidigt (se sid 26)
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Nagra jamforbara resultat

I den internationella litteraturen kring empiriska matningar av
individens utvardering av skilda levnadsomstandigheter ar det
mycket ovanligt med data som gor det mojligt att berakna testretestkorrelationer. Tva undersokningar har publicerats som mojliggor jamforelsedata for har redovisade test-retestkorrelatio-

nerD. I bada dessa undersokningar var tidsintervallen mellan
matningarna ganska langa. I det ena fallet 8 manader och i det
andra fallet 2 ar. I tabellen nedan jamfors de har observerade
stabilitetskorrelationerna med motsvarande data fran de bada
utlandska studierna.
J0to\

Tabell 4.6: Observerade stabilitetskorrelation for tillfredsstallel
sen med skilda livsomraden och livet i dess helhet

j0S&i\

med:

Sverige
(3-4 veckor)

Halsa

0,77

Utbildning

0,64

Arbete

0,60

0,59

Vankrets

0,60

0,42

Familjeliv

0,58

0,47

Tillfredsstallelse

USA

Kanada

(8 manader) (2 ar)
0,67

0,53
-

0,42

0,45

(Aktenskapet)

jHfey

/0^\

Lycka

0,69

0,38

0,39

Liv totalt

0,57

0,43

0,41

Fritid

0,50

0,46

Levnadsstandard

0,43

Bostad

0,43

-

0,47

0,38

De observerade stabilitetskorrelationerna ar genomgaende hogst
i vart material och minst da 2 ar gatt mellan mattillfallena. Det

ar natuligtvis precis vad vi forvantar oss om matten reagerar pa
faktiska forandringar av skilda levnadsomstandigheter

1)

I Campbell, Converse och Rodgers (1976), Atkinson (1982)
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De minsta forandringarna visar de bada matt som ar avsedda att
mata individernas helhetsomdomen om sina liv. Detta innebar

emellertid inte att dessa matt nodvandigtvis maste ha en lagre
reliabilitet. Daremot kan resultatet indikera att de overgripande
matten ar mindre effektiva om malsattningen ar att upptacka
forandringar av skilda levnadsomstandigheter.
Eftersom saval data fran den har studien som fran den ameri-

kanska studien ar baserade pa sma urval bor inte jamforelser
mellan koefficienternas storlek harddras.

Den allmanna slutsatsen blir att de studerade matten uppvisar
ett monster av stabilitetskorrelationer som ar uppmuntrande.
/sjlfc\

Effektiva sociala indikatorer skall a ena sidan uppvisa goda

varden pa stabilitetskorrelationerna over en kort tidsperiod. A
andra sidan skall matten vara kansliga for forandringar i den
yttre verkligheten. Huruvida matten ar kansliga for forandringar
i den yttre verkligheten kan inte studeras i vart material
eftersom aterintervjumaterialet ar litet och tiden mellan mattillfallena ar relativt kort. Det vill saga det ar fa individer som
uppger att deras levnadsomstandigheter forandrats mellan de
bada mattillfallena.

I den ovan namnda kanadensiska studien redovisas nagra resultat
som belyser mattens kanslighet for forandringar av de yttre
levnadsomstandigheterna.
For det forsta kunde man dar visa att den grupp individer som
uppgivit konstanta yttre levnadsomstandigheter genomgaende
uppvisade hogre stabilitetskorrelationer an den grupp individer
som uppgivit forandrade levnadsomstandigheter. Den storsta
skillnaden i stabilitetskorrelationerna erholls for skilda livsomra

den, samtidigt som skillnaderna mellan dessa bada gruppers
helhetsomdomen om sina liv var mindre.

Genomgaende ar dock skillnaderna relativt sma, vilket bland
annat kan bero pa att aven den grupp som uppgivit stabila yttre
levnadsomstandigheter sannolikt faktiskt forandrat dem. De har

under alia omstandigheter blivit 2 ar aldre vilket i sig ar en
forandring.
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Tabell 4.7: Observerade stabilitetskorrelationer for tillfredsstal
lelsen med skilda livsomraden och livet i dess helhet

efter forandringar i den faktiska verkligheten!)

Total

No change Change

Z-score

sample

group

group

difference

0,41
0,40
0,39
0,53

0,43
0,47
0,34
0,55

0,39
0,36
0,41
0,52

1,19 ^
3,09b)

0,42
0,49
0,38
0,53

0,48
0,49
0,51
0,56

0,37
0,50
0,09
0,45

2,lia)

-0,34^
8,76b

0,45

0,50

0,27

4,61°)

0,58

0,60

0,56

1,40

Evaluation of

Life in general
Satisfaction scale

Self anchoring ladder
Happiness scale
General QOL index

-1,91
0,98

Domain evaluations
Job satisfaction

Financial satisfaction

Housing satisfaction
Health satisfaction

2,96b)

Marriage/Romance
satisfaction
Domain satisfaction

index

a) p < 0,05
b) p < 0,01

1)

Data publicerade av T Atkinson (1982)

I den kanadensiska studien kunde man ocksa visa att individernas

utvardering av skilda levnadsomstandigheter var ganska kansliga
for om individerna uppgivit att de yttre levnadsomstandigheterna
forbattrats eller forsamrats.
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Tabell 4.8: Utvardering av skilda livsomraden vid tva tidpunkter
efter uppfattad forandring av faktiska levnadsom

standigheter!)
General life satisfaction

N

Means

Perceived change in life

Difference

Eta

0,12b)

1977

1979

1129
845
155

8,85
8,57
7,68

9,07
8,58
7,05

0,22
0,01
-0,63

1 129
845
155

2,55
2,43
2,24

2,53
2,29
1,98

-0,02
-0,14
-0,26

0,12b)

377
533
70

8,40
8,49
7,77

8,59
8,30
6,59

0,19
-0,19
-1,28

0,18b)

390
1614
145

7,37
7,41
6,81

8,03
7,51
6,48

0,66
0,10
-0,33

375
1 718
60

7,58
8,47
7,97

8,64
8,39
6.17

1,06
-0,08
•1,80

84

256

6,62
7,16
8,10
7,12

50

6.14

7,99
7,24
8,11
6,17
4,99

1,37
0,08
0,01
-1,02
-1,15

Much better

172

Somewhat better
Same
Somewhat worse
Much worse

134

8,55
8,29

9,28
7,97
8,69
5,02
3,94

0,73
-0,33
-0,25

Better
Same
Worse

Happiness (3-point)
Perceived change in life
Better

Same

Worse
Job

Perceived change in job
Better
Same
Worse

Financial situation

Perceived change in income
Large increase
No major changes
Large decrease
Housing
Perceived changes
Better
Same

Worse

0,25b)

Health
Perceived better

Much better
Somewhat better
Same

Somewhat worse
Much worse

137
1 626

0,23b)

Relationship
Perceived change

b) p < 0,001

1)

T Atkinson (1982)

1 503
42
17

8.94

7,09
8,11

-2,07
-4,17

0,24b)
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Vad avser mattens kanslighet for forandringar i de yttre levnads
omstandigheterna som ocksa kunde noteras av undersokarna ar
resultaten oklarare. Sa t ex tycks inte en befodran medfora en
okad arbetstillfredsstallelse. Snarare tycks effekten vara den
motsatta. Inte heller en okning av inkomsten tycks ha nagon

storre effekt pa individernas utvardering av sin finansiella situa
tion.

Varfor ger da faktiska konstaterbara forandringar av skilda
levnadsomstandigheter en sa liten effekt pa individens utvarde
ring av dessa levnadsomstandigheter? Om vi t ex ser till de
individer som blivit befodrade och notera att dessas arbetstill

fredsstallelse inte hojts kan naturligtvis en forklaring vara att
r m e d befodran har kanske foljt mera ansvar, mera overtid etc.
Det forefaller snarast vara sa att de beskrivande matten kanske

ar alltfor grova for att det skall vara mojligt att forsta vilken
effekt de skall ha pa individens arbetstillfredsstallelse.
r E n annan forklaring kan naturligtvis vara att individer ar olika
och att t ex en befodran inte av alia ses som nagonting odelat
positivt.
Aven dessa resultat indikerar saledes de stora problem som finns
nar man skall forsoka forsta hur beskrivande uppgifter om
individer ar relaterade till samma individers utvardering av dessa
uppgifter.
For att ytterligare nagot forsoka belysa individernas forandrade
utvarderingar som en foljd av forandrade yttre levnadsomstan
digheter presenteras har data fran en undersokning jag relativt

nyligen medverkat iD. Har jamfors skilda individers arbetstill
fredsstallelse 1980 och 1982. I den ena gruppen har samtliga
blivit uppsagda fran sina arbeten pa grund av fabriksnedlaggelse
och i den andra gruppen har ingen sadan forandring skett. Apriori
antar vi att en sadan ofrivillig uppsagning fran arbetet bor

f^

medfora en forsamring i arbetstillfredsstallelsen pa det nya
arbetet.

Vi finner da att de ofrivilligt uppsagda minskat sin arbetstill

f^

fredsstallelse fran medelvardet 1,55 till 2,26 pa en sjugradig

skala over arbetstillfredsstallelsen. Motsvarande siffror for den
sa kallade kontrollgruppen ar 1,82 vid bada mattillfallena.

1)

Stora Vika
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Materialet ar litet och siffrorna bor tolkas med stor forsiktig-

hetD. De ofrivilligt uppsagda uppvisade ocksa en minskad tillfredsstallelse vad avser en lang rad delaspekter av arbetet.

Av dessa data att doma forefaller det anvanda mattet pa
arbetstillfredsstallelse vara kansligt for ett ofrivilligt byte av
arbete.

Sammanfattning
I det har kapitlet har reliabiiiteten och stabiliteten analyserats
vad avser individernas utvarderingar av skilda levnadsomstandig
heter och av skilda helhetsomdomen om sina liv. Genomgaende
uppvisas goda varden pa test-retestkorrelationerna och utifran
en rudimentar matfelsmodell har skattningar gjorts av reliabiii
teten och stabiliteten sedan hansyn tagits till forekomsten av
matfel. Analysen indikerar att de fiesta matten har en reliabilitet som ar langt ifran perfekt men som ar god jamfort med vad
som ar vanligt vid attitydmatningar.

I kapitlet visas ocksa att matningar av individers tillfredsstallelse med skilda omstandigheter ar relativt kansliga for individer
nas uppfattning om forandrade yttre levnadsomstandighter.

1)

31 personer i gruppen ofrivilligt uppsagda
82 personer i den andra gruppen
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Kapitel 5: PREDIKTION AV DE OVERGRIPANDE MATTEN PA
LIVSKVALITET

I foregaende kapitel har forsok gjorts att utveckla skilda matt pa
manniskors upplevda overgripande livskvalitet. Vi har ocksa
analyserat hur manniskor upplever skilda aspekter av sina liv skilda livsomraden och hur dessa kan organiseras i enklare
monster. Vi har med andra ord forsokt analysera hur dessa

livsomraden organiserar sig i individernas forestallningsvarld.
Vidare har forsok gjorts att uppskatta validiteten och reliabiiite
ten dels for de overgripande matten pa livskvalitet och dels for
de skilda livsomradena.

^
f

Hypotesen ar att det utifran kunskap om hur skilda manniskor
besvarat fragorna inom skilda livsomraden gar att forutsaga hur
de besvarat fragorna avsedda att mata den upplevda overgri

pande livskvaliteten. (Se modellens sista steg Figur 1.1.)
^

Utgangspunkten har ar att nyttan av att mata den upplevda

*•

overgripande livskvaliteten blir begransad om vi inte kan ange
vad dessa kanslor beror pa.

I ett forsta steg anges har de bivariata sambanden mellan var
och en av prediktorerna och individernas uttryckta livstillfreds-

stallelse (LIV 3). Tanken ar da att sambandens styrka visar hur
viktiga de skilda prediktorerna ar for individernas livstillfredsstallelse.

I tabellen anges i fallande ordning dessa samband uttryckta i
termer av korrelationskoefficienter.

/ppp^
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Tabell 5.1: Korrelationer

mellan

tillfredsstallelsen

med

skilda

livsomraden och livet i dess helhetD

Tillfredsstallelsen med

Liv 3

Familjelivet

0,678

Partnerns forstaelse

0,513

Partnern

0,513

Brukar gora pa fritiden

0,478

Arbetet

0,471

Hur ofta familjen tillsammans

0,464

Tid med vanner

0,459

Levnadsstandarden

0,458

Boendet

0,442

Gor tillsammans med vanne

0,429

Besparingsmbjligheter

0,383

Utbildningen

0,355

Tid for fritidsintressen

0,351

Halsan2)

0,332

*l7~—TUlfrerJgstallelsen med livet i dess helhet matt med en
summering av samma fraga stalld tva ganger i samma
formular

2)

Mattet pa ohalsa som har anvants utgdrs inte av en utvarderande variabel utan av en beskrivande. I ett flertal studier
har visats att individernas tillfredsstallelse med halsan ar

starkt relaterad till den overgripande livskvaliteten (Camp
bell m fl 1976, Palmore och Luikart, 1972, Bharadway och
Wilkening, 1977, Hall, 1976).

Om sambandens styrka tolkas som tecken pa vilka prediktorer
som Mr viktigast for individernas llvstillfredsstallelse framtonar

en alldeles sarskild tyngd at prediktorer som ror familjen och
aktenskapet. Darefter foljer individernas utvardering av arbetet,
boendet, levnadsstandarden, fritiden, vankretsen och de lagsta
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sambanden uppvisar tillfredsstallelsen med utbildningen och indi

videns egen beskrivning av halsan^).
Vi fragar oss i ett nasta steg om det gar att anvanda nagon
statistisk modell som innebar att vi utifran kunskap om hur de
skilda prediktorerna besvarats kan forutsaga svaren pa fragor om
den overgripande livskvaliteten. Sadana analyser kan, och skall,
goras pa flera skilda satt.
Multipel regressionsanalys
En enkel statistisk modell att utrona hur mycket av variationen i

r

de overgripande matten pa livskvalitet som kan aterforas till
anvanda prediktorer ar multipel regressionsanalys.
En multipel regressionsanalys med samtliga 15 prediktorer forklarar 65,85 procent av variationen i den totala livstillfredsstal-

lelsen. (LIV 3)D Det vill saga att givet kunskap om hur individer
na besvarat de 15 prediktorerna sa reduceras osakerheten med
65,85 procent nar vi forutsager individernas svar pa den beroende
variabeln LIV 3. Detta synes vara en anmarkningsvart hog andel
forklarad varians nar vi beaktar de ingaende mattens bristande
reliabilitet och validitet.

Upprepas exakt samma analys med "lycka" som beroende variabel blir den forklarade variansen betydligt lagre -44,86 procent.
Det vill saga, den har anvanda uppsattningen av prediktorer ar
inte alls lika effektiva nar det galler att forutsaga individernas
uttryckta lycka.

I den multipla regressionsanalysen antas bland annat linjaritet
och additivitet. Inte nagot av dessa antaganden ar sjalvklart
uppfyllda. Det finns tvartom anledning att misstanka att de inte
ar uppfyllda.

r
2)

Mattet pa ohalsa som har anvants utgors inte av en utvarderande variabel utan av en beskrivande. I ett flertal studier
har visats att individernas tillfredsstallelse med halsan ar

c

starkt relaterad till den overgripande livskvaliteten (Camp
bell m fl 1976, Palmore och Luikart, 1972, Bharadway och
Wilkening, 1977, Hall, 1976).

1)

Denna regressionsanalys ar baserad pa en korrelationsmatris
dar det interna "bortfallet" minimerats.
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Test av antagandet om linjaritet

Har har antagandet om linjaritet undersokts genom en ockular
besiktning av materialet och med hjalp av MCA-analys. I MCAanalysen gors inte nagot antagande om fordelningsfunktionen och
den fbrklarade varians som denna analys ger som ett delresultat
kan darfor jamforas med motsvarande statistik erhallen fran
multipel regressionsanalys. Blir de fbrklarade varianserna lika
indikeras att relationerna mellan de oberoende och den beroende

variabeln ar approximativt linjara. Blir daremot de fbrklarade
varianserna vasentligt skilda fran varandra kan antas att de
studerade relationerna ar icke-linjara. I tabellen redovisas resultatet av detta test genom att dels jamfbra rxy- och etakoefficienterna mellan varje enskild prediktor och den beroende
variabeln och dels jamfbra de fbrklarade varianser som erhails
med de bada metoderna da samtliga prediktorer behandlas samtidigt.

Tabell 5.2: Samband (rXy och eta) mellan tillfredsstallelsen med
skilda livsomraden och tillfredsstallelsen med livet i
dess helhet

Tillfredsstallelsen med

Rxy

eta

Familjelivet

0,664

0,672

Partnerns forstaelse

0,531

0,533

Partnern

0,513

0,515

Brukar gora pa fritiden

0,452

0,456

Arbetet

0,471

0,476

0,436

0,434

Tid med vanner

0,461

0,456

Levnadsstandarden

0,425

0,425

Boendet

0,438

0,437

Vankretsen

0,430

0,419

Gor tillsammans med vannerna

0,391

0,384

Mojligheterna till besparingar

0,374

0,376

Utbildningen

0,297

0,296

Tid for fritidsintressen

0,383

0,381

Halsan

0,305

0,339

Hur ofta hela familjen gor

saker tillsammans

/plw\
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Dessa jamfbrelser visar att antagandet om linjaritet inte tycks
paverka resultaten i nagon pataglig utstrackning. En jamfbrelse
av de enskilda rxy- och eta-koefficienterna visar att de inte i
nagot fall skiljer sig mer an 0,03. De bada modellerna ger ocksa
praktiskt taget identiska resultat nar vi jamfbr de fbrklarade
varianserna som erhalls vid en samtidig behandling av samtliga

prediktorer (60 procent, 64 procent).
Slutsatsen blir att det inte gar att erhaila hbgre fbrklarade
varianser genom att latta pa antagandet om linjara relationer
mellan de oberoende och den beroende variabeln.

J0^\

Tester av antagandet om additivitet

I den nyss anvanda modellen har antagits att tillfredsstallelsen
med ett livsomrade direkt kan adderas till tillfredsstallelsen med

^
•

ett annat livsomrade och att en sadan addition ger en god
prediktion av den allmanna livstillfredsstallelsen. Ett mycket
vanligt synsatt ar annars snarare att de skilda livsomradena gar
att ordna i nagon slags "behovstrappa" och att om inte ett behov
som ligger langt ned pa trappan ar tillfredsstallt sa spelar det
ingen storre roll for den overgripande livstillfredsstallelsen huruvida ett behov hbgre upp pa trappan ar tillfredsstallt eller inte.
Ett sadant synsatt implicerar med andra ord att en modell med

interaktionseffekter mellan de anvanda prediktorerna skulle
medfora en battre forklaring av den overgripande livstillfreds
stallelsen. Man skulle t ex kunna tanka sig att om en person
anser sig ha en dalig halsa sa spelar det inte sa stor roll for den
overgripande livstillfredsstallelsen om personen har ett arbete
han ar nbjd med eller inte. Den daliga halsan medfbr under alia

omstandigheter att hans overgripande llvstillfredsstallelse ar lag.
Man kan tanka sig manga fler sadana interaktionsfbrhallanden
som teoretiskt later mycket rimliga.

(f"^

Ett satt att sbka identifiera sadana tankbara och viktiga interaktionsfbrhallanden i den nyss presenterade modellen har prbvats.
Vi har helt enkelt beraknat de bivariata sambanden mellan var
och en av de oberoende variablerna och den beroende variabeln

LIV 3 och detta har gjorts da vi kontrollerat inflytandet fran en

\"

oberoende variabel i taget. Sa t ex delas populationen upp i de
som har en god respektive dalig halsa. Sedan beraknas sambandet

mellan var och en av de bvriga oberoende variablerna och den

beroende variabeln for bada dessa grupper. Denna procedur
upprepas tills vi har hallit "konstant" for samtliga oberoende
variabler. I de fall da korrelationskoefficientema mellan en

oberoende och den beroende variabeln skiftar patagligt for t ex
den del av populationen som ar frisk jamfbrt med den som ar sjuk
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indikeras saiedes en interaktionseffekt av fbrsta ordningen. I de
fall da dessa skillnader varit hogst patagliga har nya variabler
bildats, dar vi fbrsbkt inkorperera en interaktionsterm av fbrsta
ordningen. Vi bildar da helt enkelt en sa kallad mbnstervariabel
sa att varje kombination av de tva ingaende oberoende variabler
na bildar ett unikt varde. Denna saiedes konstruerade mbnsterva

riabel anvands sedan i en MCA-analys med t ex LIV 3 som
beroende

variabel. Den fbrklarade

varians som darvid erhails

jamfbrs sedan med den fbrklarade varians som erhallits da
samma oberoende variabler anvants i en additiv modell. Om den

anvanda mbnstervariabeln da ger en hbgre fbrklarad varians
impliceras att det fbreligger interaktionseffekter mellan de
anvanda oberoende variablerna.

I fbljande tabell redovisas hur vi sbkt identifiera interaktionsef
fekter av fbrsta ordningen. Dar har varje oberoende variabel
delats upp sa att vi jamfbr de som svarat mycket positivt pa en
variabel med den som svarat mycket negativt.

Tabell 5.3: Korrelationer mellan tillfredsstallelsen med skilda
livsomraden och tillfredsstallelsen med livet i dess

helhet med kontroll for graden av tillfredsstallelse
med respektive livsomrade

Variabel kontrollerad

Rxy

fori)
Tillfredsstallelsen
med:
Lev stand

Boende

Arbete

Utbildning
Gor pa fritiden
Halsa

Familj
Vankrets

med LIV 3

159

n

160

20

251

304

028

358

44 198

121

115

270

395 219

641

514

279

499 436

857

447

92

154

159 (1 )
159 (5-7)

324

20 (1 )
20 (4-7)

450

337

315

296

378 249

578

345

100

486

338

280

553 378

710

264

44 (1 )
44 (4-7)

204

556
364

370
334

336
416

184

494 204
424 410

659

91

688

332
576

198 (1 )
198 (5-7)

159
254

519
402

302
324

428
392

670

443
394

92 (1 )
92 (4-7)

311

261

281

311

289

183

586

240

157

447

326

480

360

466

713

399

121 (1 )
121 (3-4)

425
165

371

390

346

509

490

442

281
500

115 (1 )
115 (4-7)

330

257

386

304

316

115

401

408

375

312

154 (1 )
154 (4-7)

380

389

377

260

340

108

413

223

393

294

80

—

195

629 163
461 438

381

636

381

596

751

479

323 181
408 344
362 247
534 495

254
293
627

715

-
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Av tabellen framgar att sambanden mellan en oberoende och den
beroende variabeln ibland varierar ganska kraftigt beroende pa
om vi betraktar de som svarat mycket positivt pa den oberoende
variabel vi kontrollerat for eller mycket negativt.
Sa t ex ar sambandet mellan tillfredsstallelsen med levnadsstan

darden och LIV 3 0,37 for de med god halsa. Motsvarande siffra
for de med dalig halsa Mr 0,51. I tabellen ges flera resultat av
liknande karaktar.

I de fall da skillnaderna mellan de jamfbrda sambanden ar hbga
har mbnstervariabler bildats. Dessa mbnstervariabler har sedan

anvants i en MCA-analys och den dar vid erhallna fbrklarade
variansen har jamfbrts med motsvarande varde da de bada
ingaende oberoende variablerna anvants i en additiv modell.

Harigenom erhalls information om det gar att fbrbattra modellen
genom att inkorperera interaktionseffekter av fbrsta ordningen.
I nedanstaende tabell visas vilka mbnstervariabler som bildats,
vad de ger fbr fbrklarad varians i LIV 3 och hur denna fbrklarade
varians skiljer sig fran den som erhalls da en additiv modell
anvands.
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Tabell 5.4: Jamforelse av prediktionen av tillfredsstallelsen med
livet i dess helhet med en additiv modell och med en

interaktionsmodell. MCA-analysD.
Additiv

Interak-

modell

tionsmo-

Diff R2

dell

f^

f^

V159 + V121 = R2 (adj) =
V159 + V115 = R2 (adj) =
V 44 + V121 = R2 (adj) =

0,2990

0,3328

+3,4

0,5307

0,5293

-0,1

0,2937

0,3048

+1,1

V44 +V152 =R2 (adj) =

0,3220

0,3085

-1,3

V44 + V154 = R2 (adj) =
V 92 + V121 = R2 (adj) =

0,3026

0,3370

+3,4

0,2998

0,3228

+2,3

V154 +V121 =R2 (adj) =

0,2896

0,2940

+0,4

1) Interaktionsmodellerna ar konstruerade enligt fbljande. I tabellens fbrsta exempel har en mbnstervariabel bildats av
tillfredsstallelsen med levnadsstandarden och beskrivningen
av halsan, sa att varje svarskombination givets ett unikt
varde.

Denna enkla jakt efter tankbara interaktionseffekter visar att
sadana existerar, men att vi endast marginellt kan fbrbattra
prediktionen av LIV 3 genom att i den statistiska modellen
inkorperera interaktionseffekter av fbrsta ordningen.

Test av antagandet om lika vikter

En tanke ar att det skulle vara mbjligt att fbrbattra precisionen i
den anvanda modellen om olika individer far ge olika vikt at de

ingaende oberoende variablerna. Det finns kanske vissa grupper
av manniskor for vilka t ex arbetet spelar en mycket storre roll
for den overgripande livstillfredsstallelsen an for andra for vilka

kanske i stallet familjelivet spelar en storre roll. Vi har gjort tva
olika fbrsbk att hitta sadana delpopulationer fbr att undersbka

om prediktionen av LIV 3 kan fbrbattras. Dels har vi analyserat
huruvida det gar att fbrbattra prediktionen av LIV 3 genom att
anvanda olika modeller i olika demografiska grupper eller om den
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modell som anvands for hela den heterogena gruppen fungerar
lika bra. Dels har vi analyserat effekterna av att direkt lata
individerna fa ge de ingaende oberoende variablerna olika vikt.
Dessa vikter har erhailits via fragor om vilka av de oberoende
variablerna som individerna "i fbrsta hand tanker pa".
Test av antagandet om lika vikter i olika demografiska grupper
Har har vi fbrsbkt undersbka om den anvanda modellen fungerar
lika bra i skilda demografiska grupper eller om det ar effektivare
att anvanda olika modeller for olika befolkningsgrupper. Detta
test har gjorts sa att vi definierat tolv olika demografiska
grupper. For varje sadan grupp har sedan beraknats en korrelationsmatris med samtliga oberoende och beroende variabler.
Dessa tolv matriser har sedan jamfbrts med varandra bland annat
genom att vi helt enkelt beraknat korrelationerna mellan matriserna.

I ett nasta steg har genomfbrts tolv multipla regressionsanalyser.
De saiedes erhallna tolv fbrklarade varianserna i LIV 3 har sedan

jamfbrts med varandra.

Resultaten fran dessa analyser visar att de tolv olika korrelationsmatriserna ar mycket lika varandra, dvs de skilda predikto
rerna ger ungefar samma monster i samtliga tolv delpopulationer. Detta visas bland annat av att korrelationerna mellan de

skilda matriserna blir mycket hoga-^.
Vid en jamfbrelse av de fbrklarade varianserna i de tolv delpopu-

lationerna visar dessa att R2 varierar fran 57 till 89 procent.
Men i de allra fiesta fall erhalls varden mellan 65 och 70

procent. Vid en jamfbrelse av dessa R2-varden maste ocksa
hansyn tas till att fragorna besvarats med olika precision i de
skilda grupperna. Sa t ex bbr den erhallna fbrklarade variansen

f^

om 89 procent for akademikerna ses mot bakgrund av att dessa
personer besvarat fragorna med stbrre precision. Detta indikeras
av att test-re-test korrelationen mellan LIV 1 och LIV 2 i denna

grupp uppgar till 0,922. For hela materialet ar motsvarande
siffra 0,81.

1) Ej fbrvarvsarbetande, akademiker, villaboende, FH-boende,
skilda aidersgrupper, studenter, fbrvarvsarbetande.

Naturligtvis skiljer sig nivaerna nagot at.

89

I tabellen nedan visas de erhallna R^-vardena i de tolv delpopulationerna och samtidigt visas vardena pa test-re-test korrelatio
nerna mellan LIV 1 och LIV 2.

Tabell 5.5: Andel forklarad varians i tillfredsstallelsen med livet
i dess helhet utifran tillfredsstallelsen med skilda

livsomraden efter demografisk grupp. Samt stabili
tetskorrelationer avseende tillfredsstallelsen med li

vet i dess helhet efter demografisk grupp.

Liv 3

R^

Stabilitets

korrelation
for LIV

(%)
Hela materialet

65

Forvarvsarbetande

63

Lagutbildade

65

Studenter

71

Akademiker

89

0,81
0,741
0,853
0,922

Boende i flerbostadshus

67

Boende i enfamiljshus

69

Fodda 00-19

60

0,847
0,815
0,595

Fodda 20-39

68

0,780

Fodda 40-49

73

0,847

Fodda 50-

64

0,843

Fodda utomlands

Tabellen visar/att den anvanda modellen fungerar med ungefar
Samma—precision i samtliga delpopulationer. Visserligen skiljer

sig nagra R2-varden at, men detta tycks da sammanhanga med

att individerna i skilda grupper tycks ha besvarat fragorna med
olika precision, snarare an att modellen som sadan skall forandras.

Huvudslutsatsen ar att modellen inte ger battre prediktioner om
vi betraktar mera homogena delar av populationen an om vi
betraktar hela materialet. Ett sadant resultat innebar emellertid

inte att modellen fungerar lika bra for alia befolkningsgrupper.
Man kan mycket veil tanka sig att snavare definierade grupper
kan uppvisa andra resultat. Daremot visar resultaten att det for
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nagra stora och relevanta befolkningsgrupper gar bra att anvanda
samma modell som for hela befolkningen. En internationell
utblick visar att i stort sett samma modell visat sig fungera val

i ett stort antal lander^. Men skillnad for varje enskild komponent.

Direkt viktning av prediktorerna
Ett annat satt att forsoka fbrbattra modellens prediktiva varde
ar att ge de ingaende oberoende variablerna olika vikt utifran
hur viktiga olika manniskor anser de olika prediktorerna vara.
Om vi pa detta satt samtidigt kan ta hansyn till bade fragor om

^^

hur tillfredsstallda olika manniskor ar med skilda levnadsomstan-

T

digheter och hur viktiga olika levnadsomstandigheter ar for olika
individer erhalls kanske en battre forklaring av variationen i den
overgripande livstillfredsstallelsen. Denna tanke har motiverat
att vi i formularet bett personerna ange vilka levnadsomstandig-

^

heter de anser sig tanka olika mycket pa.
Fbrbattrar da sadan information modellens fbrmaga att forutsa
ga individernas allmanna llvstillfredsstallelse. Fbr att forsoka
besvara denna fraga har tva olika test gjorts.

For det fbrsta har en multipel regressionsanalys genomfbrts. Har
har till de tidigare anvanda oberoende variablerna lagts ytterligare atta oberoende variabler som avses mata hur viktiga skilda
levnadsomstandigheter ar. En sadan komplettering av de obe
roende variabler bkar endast den fbrklarade variansen i LIV 3

med 1 procent. En i sammanhanget helt trivial fbrbattring.

For det andra har bildats mbnstervariabler mellan varje par av
fragor dar vi har information om bade hur tillfredsstallda perso
nerna ar med ett fbrhailande och hur viktigt detta fbrhailande ar
for individen. Dessa saiedes konstruerade atta mbnstervariabler

f^

har sedan anvants i en MCA-analys. Den darvid erhallna fbrkla
rade variansen i LIV 3 har sedan jamfbrts med den som erhalls

om vi endast anvander de atta tillfredsstallelsefragorna som
prediktorer. Modellen med mbnstervariabler ger da en forklarad
varians som ar 5 procentenheter hbgre. Modellens prediktiva

f^

fbrmaga fbrbattras saiedes nagot, men vinsten ar tamligen
marginell.

Ett skal till att inkorpererandet av dessa viktighetsvariabler i

1)

OECD-lander, USA och Kanada, se Andrews och Inqlehart
(1979)
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modellen inte ger en stbrre effekt skulle kunna vara att dessa
fragor helt enkelt ar daliga. Detta indikeras av att stabilitets
korrelationerna for dessa variabler ar orovackande lagaD.
Men att vi inte har lyckats att vasentligt fbrbattra modellens
prediktiva kraft genom att ta hansyn till att olika individer anser
att olika levnadsomstandigheter ar olika viktiga kan kanske vara
fbrvanande.

men i flera

andra studier har resultatet blivit

detsamma2\ Det ar emellertid annu for tidigt att uttala sig om
detta beror pa en verklig brist pa sjalvinsikt hos respondenterna
eller om det huvudsakligen beror pa matproblem. Det fbreligger
empiriska belagg som talar for att fbrklaringen kan vara brist pa
sjalvinsikt. I sin stora bversikt av hur folk anvander information

vid olika stallningstaganden har Slovic och Lichtenstein (1971)
dragit slutsatsen att folk i allmanhet har en dalig insikt i hur de
formar sina stallningstaganden. Modeller som tar hansyn till
individernas direkta skattningar av hur viktiga olika informationsbitar ar har i allmanhet visat sig ha en samre prediktiv

fbrmaga an enkla additiva modeller dar hansyn inte tagits till
viktighetsskattningarna.

Sammanfattning

I detta kapitel har visats att den allmanna livstillfredsstallelsen
gar att fbra tillbaka pa tillfredsstallelsen med ett mycket
begransat antal livsomraden. Och de viktigaste livsomradena
utgbrs av familjen, arbetet, boendet, levnadsstandarden, fritiden
och vankretsen.

En enkel linjar och additiv modell tycks fungera tillfredsstallande och den har inte gatt att vassntligt fbrbattra genom att vi
lattat pa antagandet om linjaritet och additivitet. Modellen har
inte heller fbrbattrats i nagon stbrre utstrackning da vi direkt
eller indirekt viktat de oberoende variablerna.

^^s

/iiH^

1)

Den

genomsnittliga

stabilitetskorrelationen

uppgar

till

knappt 0,40.

2)

Campbell m fl (1976). Andrews och Withey (1976), Arne
Mastehaasa (1984).
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Kapitel 6: TILLFREDSSTALLELSE OCH REFERENSPUNKTER
Det har havdats att skilda tillfredsstallelsematt inte kan anvan-

das fbr att gbra tidsjamfbrelser eller jamfbrelser mellan data
insamlade i olika lander. Man havdar da att de resultat som

erhalls pa hur tillfredsstallda individerna ar med skilda levnads-

fbrhallanden ar helt beroende av vilka aspirationsnivaer indivi
derna har. Om individerna saiedes fbrandrar sina aspirationsni
vaer samtidigt som de yttre levnadsomstandigheterna fbrandras
kan man tanka sig att individerna alltid kommer att fbrdela sig
likadant pa en skala som mater individernas utvardering av skilda
levnadsomstandigheter. Det vill saga de erhallna resultaten skul
le da inte saga nagonting om de yttre levnadsomstandigheterna.
/0$\

Sjalva id6n att graden av tillfredsstallelse en individ upplever
skulle kunna ses som en funktion av den upplevda skillnaden
mellan vad en person faktiskt har och positionen pa den referenspunkt han anvander sig av har fatt indirekt stbd i data rapporte-

m*

{

rade av Davies (1962), Feirabend m f1 (1969), Gurr (1970),

Easterlin (1973, 1974), Scott (1979).

Duncan (1975) har uttryckt saken sa att "the relevant source of
satisfaction with one's standard of living is having more then
someone else, not just having more income".
Undersokningar har publicerats dar man mer explicit testat
hypotesen att graden av tillfredsstallelse kan ses som en funktion
av den upplevda skillnaden mellan vad en person faktiskt har och

vad han forvantar sig. Data som stbder en sadan hypotes har
presenterats av Spector (1956), Foa (1957), Hulin och Smith

(1965), Ilgen (1969, 1971), Locke m fl (1970), Ilgen och Hanstra
(1972), Greenstein (1972), Lewis (1973), Space (1974), Gelwick
(1975), Al-Hoory (1976) och Campbell m fl (1976). Data som inte
stammer med hypotesen har presenterats av Kawkumi (1967),

C

Buckley (1969), Barkey (1971), Curey (1974), Weston (1974),

Hibbs (1975), Newton (1976), Wents (1976) och Morgan (1976).

Resultaten har saiedes varit blandade.

(;

Bilden tycks betydligt entydigare vad avser hypotesen att graden
av tillfredsstallelse kan ses som en funktion av den upplevda
skillnaden mellan vad en person har och vad han hoppas p&

(aspirerar mot). Data som stbder en sadan hypotes har rapporterats av Thibaut och Kelley (1959), Patchen (1961), Cook (1968),
Bharadwaj och Wilkening (1974), Thompson (1975), Watt och Watt
(1975), Campbell m fl (1976), Danielson (1977), Dorseth (1977)
och Mason och Faulkenberry (1978).
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Har ar maisattningen att sa direkt som mbjligt erhaila matt pa
det upplevda fbrhailandet mellan vad en person faktiskt har och
anvand referenspunkt. Utifran sadan information analyseras huruvida det ar mbjligt att fbrklara den grad av tillfredsstallelse en
individ uppger. Tillgangliga data tiliater en sadan analys enbart
avseende individernas bostadsomraden. I kapitlet redovisas dock
nagorlunda jamfbrbara analyser inom ytterligare tolv livsomra
den med data fran USA (Michalos 1983).

Metod

/$ifey

Ansatsen har innebar att individerna pa en 10-gradig skala far
ange en poang for uppfattningen om dagens bostadsomrade, det
samsta bostadsomrade de nagonsin bott i, det basta bostadsomra
de de nagonsin bott i, genomsnittssvenskens bostadsomrade, det
bostadsomrade de tror att de kommer att bo i om fern ar och det

bostadsomrade som de hoppas pa framledes. Andpunkterna pa
skalan ar definierad sa att 1 poang motsvarar "det samsta
bostadsomrade Du kan tanka Dig" och 10 poang motsvarar "det
basta bostadsomrade Du kan tanka Dig, Ditt ideal". (Dvriga
punkter pa skalan ar inte explicit definierade. Skalan ar saiedes
av subjektiv karaktar och lampar sig kanske mindre val for
alltfor preciserade jamfbrelser mellan individer. Jag har ocksa
fbrsbkt formulera andpunkterna pa skalan i mer beskrivande
termer, men misslyckats.

Resultat

Medelvarden for de skilda referenspunkterna framgar av nedanstaende tabell dar punkterna ar ordnade sa att de mest positiva
star bverst.
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Tabell 6.1: Medelvarden for utvarderingen av bostadsomradet for

olika referenspunkterD

Referenspunkter
X

Hoppas pa i framtiden

8,42

Tror om 5 ar

7,92

Basta nagonsin

7,89

Nuvarande

7,77

Fbrra bostadsomradet

5,78

Genomsnittssvenskens

5,59

Samsta nagonsin

4,89

1)

Svaren markerade pa en 10-gradig svarsskala dar en etta
betyder det samsta bostadsomrade jag kan tanka mig och
punkten 10 betyder det basta bostadsomrade jag kan tanka
mig, mitt ideal.

De mest positiva omdbmena far det bostadsomrade man hoppas
bo i framledes. Det nast hogsta vardet erhalls for det bostadsom
rade man tror att man kommer att bo i om fern ar. En jamfbrelse
mellan dessa bada referenspunkters medelvarden fbrsvaras av
tva skal. For det fbrsta avses skilda tidsintervall och for det

andra gbr individerna sannolikt en atskillnad mellan vad man tror
kommer att intraffa och vad man hoppas skall intraffa.
/tfP^\,

Det nuvarande bostadsomradet skattas som samre an vad man

tror och hoppas pa framgent, men battre an det fbrra bostadsom
radet, genomsnittssvenskens bostadsomrade och, naturligtvis, det
samsta bostadsomrade man nagonsin bott i.
Ordningen mellan de skilda referenspunkternas medelvarden verkar rimlig och det fbreligger en ganska stor spridning mellan de
skilda medelvardenas lagen med "hoppas pa i framtiden" pa 8,42
och "samsta nagonsin" pa 4,89.
Spridningen mellan individer fbr de skilda referenspunkterna
visar bland annat att det lagsta vardet erhalls fbr uppfattningen
om medelsvenskens bostadsomrade, vilket ar exakt vad vi for-
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vantar oss eftersom placeringen av denna referenspunkt ar minst
beroende av individuella erfarenheter. Ovriga referenspunkter
uppvisar en mycket likartad spridning, fbrutom "samsta nagon
sin" som antyder att skilda individer haft mycket olika erfaren
heter av det samsta bostadsomrade de bott i.

Sett pa individniva sa hoppas hela 40 procent att de kommer att
bo i ett battre bostadsomrade i framtiden, 46 procent att de
kommer att bo i ett lika bra och 12 procent att de kommer att
bo i ett samre bostadsomrade i framtiden. Nar det galler hur
man tror att man kommer att bo om fern ar ar inte optimismen
lika stor. 26 procent tror att de kommer att bo i ett battre
bostadsomrade om fern ar, 58 procent att de kommer att bo i ett
lika bra omrade och 15 procent tror att de kommer att bo i ett
samre bostadsomrade om fern ar.

Jamfbrs uppfattningen om dagens bostadsomrade med uppfattningen om det fbrra bostadsomradet finner vi att 62 procent
anser att de idag bor i ett battre bostadsomrade, 23 procent bor i
ett lika bra och 16 procent anser att de nu bor i ett samre
bostadsomrade an det fbrra.

Huvudintrycket av de skilda referenspunkternas medelvarden ar
att de fiesta anser sig ha bott i betydligt samre bostadsomraden
an de gbr idag, att de anser sig bo battre idag an medelsvensken
och att de fiesta tror och hoppas att de kommer att bo i annu
battre bostadsomraden framgent.

I ett nasta steg har differenser beraknats mellan skattningen av
dagens bostadsomrade och var och en av de studerade referens

punkterna!).
Dessa differenser har sedan korrelerats med dels tillfredsstallel

sen med dagens bostadsomrade sasom den uttrycks pa den mera
absoluta 7-punktsskalan och dels med den skattning av dagens
bostadsomrade som individerna gjort pa den 10-gradiga skalan
som ocksa anvants for att berakna differenserna.

Jjffc\

1)

Fbrsbk har ocksa gjorts att i stallet anvanda kvoten mellan
uppfattningen om dagens bostadsomrade och de skilda refe
renspunkterna. Dessa analyser visas inte har da de inte bkar
fbrstaelsen for relationen mellan graden av tillfredsstallelse
och anvand referenspunkt.
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I nedanstaende tabell visas sambanden mellan alia sex differen-

serna och a ena sidan individernas utvardering av dagens bostads
omrade pa den mer absoluta 7-punktsskalan och a andra sidan
med individers skattning av dagens bostadsomrade pa den mera
subjektiva 10-punktsskalan.

Tabell 6.2: Prediktion av tillfredsstallelsen med dagens bostads
omrade utifran skillnaden i utvardering av dagens
bostadsomrade och skilda referenspunkter

Dagens bostadsomrade

Utvardering av
dagens bostads

minus

omrade

7-punktsskalan
/fflfey

J0f\

10-punktsskalan^

Fbrra

-0,383

0,534

Samsta nagonsin

-0,237

0,483

Basta nagonsin

-0,242

0,355

Medelsvenskens

-0,330

0,6062)

Tror om 5 ar

-0,348

0,456

Hoppas pa i framtiden

-0,453

0,540

R2

28,51 %

55,83 %

1)

10-punktsskala (se tabell 6.1 for en forklaring)

2)

Denna oproportionlella ok:ninq av sambandet kan ses som ei
funktion av att variationen i skattningen av medelsvenskens
bostadsomrade naturligtvis ar liten. Hade denna variation
varit noil hade vi har fatt ett samband om 1,0.

Samtliga samband gar i fbrvantad riktning. Det enskilda samband

som ger det kraftigaste utslaget ar differensen mellan skattning
en av dagens bostadsomrade och det man "hoppas pa" i framti
den. De lagsta utslaget erhalls for differensen mellan skattning
en av dagens bostadsomrade och det "samsta" respektive "basta"
bostadsomrade man nagonsin bott i. Resultaten blir i allt vasent
ligt de samma oavsett vilken av de beroende variablerna som

betraktats, men sambanden blir av rent statistiska skal genom-
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gaende vasentligt starkare nar den 10-gradiga skalan anvandsD.
Om vi skulle valja en enskild referenspunkt forefaller aspira-

tionsnivan (hoppas pa i framtiden) att vara den basta prediktorn,

fbljd av "fbrra omradet"2).
Om vi samtidigt tar hansyn till alia sex differenserna mellan a
ena sidan skattningen av dagens bostadsomrade och skattningen
av skilda referenspunkter erhalls en forklarad varians om 29
procent for tillfredsstallelsen med dagens bostadsomrade. Med
tanke pa den bristande reliabiiiteten i de anvanda matten ar den
fbrklarade variansen att betrakta som nagorlunda tillfredsstallande. Enbart skattningen av dagens bostadsomrade i fbrhailande
till det man hoppas pa i framtiden kan pa motsvarande satt
fbrklara 21 procent av variationen i individernas tillfredsstallelse
med dagens bostadsomrade.
Varfbr tycks da inte det upplevda avstandet mellan skattningen
av dagens bostadsomrade och det man hoppas pa i framtiden ge
ett starkare samband med tillfredsstallelsen med dagens bostads
omrade?

En utgangspunkt ar att skattningen av dagens bostadsomrade och
det man hoppas pa i framtiden ar inbbrdes korrelerade relativt

starkt 0,46 (rxy).
Sambandets styrka indikerar att det maste finnas nagon gemensam forklaring till bada dessa variablers variationer mellan
individer. Den mest plausibla fbrklaringen ar att de yttre faktis
ka omradesegenskaperna slar igenom och till en ganska stor del
bestammer individernas skattning av dagens bostadsomrade och
att de fiesta individer hoppas bo i ett nagot battre bostadsomra
de framgent.

Ar denna hypotes riktig bbr sambandet mellan skattningen av

f®^

dagens bostadsomrade och skattningen av det bostadsomrade
man hoppas pa i framtiden bli vasentligt lagre om vi kan halla
konstant for de relevanta yttre faktiska bostadsomradesegenskaperna. Hypotesen ar sedan att den upplevda skillnaden mellan

1)

Eftersom alia differenstermer alltid innehaller skattningen
av "dagens " bostadsomrade och den beroende variabeln
samtidigt ar skattningen av "dagens" bostadsomrade.

2)

Detta monster tycks vara genomgaende for alia aidersgrupper.
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skattningen av dagens bostadsomrade och skattningen av det
bostadsomrade man hoppas bo i framgent da skall bli en effektivare prediktor till tillfredsstallelsen med dagens bostadsomrade.

Tillgangliga data gor det inte mojligt att kontrollera for alia
relevanta yttre bostadsomradesegenskaper. For att anda forsoka
narma oss en sadan situation har vi helt enkelt hailit konstant for

de beskrivande bostadsomradesegenskaper som ar de effektivaste
prediktorerna till individernas tillfredsstallelse med bostadsom-

radetD.

Vi har da plockat ut alia individer som uppger sig bo i bostadsomraden med relativt stor andel personer med sociala problem, de
bostadsomraden dar det forekommer relativt mycket stolder och
skadegorelse, de bostadsomraden dar relativt fa grannar ar
bekanta^).
Brist pa data har omojliggjort separata analyser for de personer
som beskrivit sina bostadsomraden exakt

lika

i

ovanstaende

avseenden. Vi har darfor varit tvungna att sla ihop ett antal
skalsteg for varje variabel vi hailit konstant for.
I nedanstaende tabell redovisas sambanden mellan individernas

skattning av dagens bostadsomrade och skattningen av det bo
stadsomrade man hoppas bo i framgent. Dar redovisas ocksa
sambanden mellan a ena sidan individernas upplevda skillnad
mellan skattningen av dagens och morgondagens bostadsomrade
och tillfredsstallelsen med dagens bostadsomrade a andra sidan.

1) Se sid 99. Det ar dock i forsta hand forekomsten av dessa
problem som ar effektiva prediktorer, men inte avsaknaden.

2) Uppgifterna ar hamtade fran individernas egna beskrivningar
av sina bostadsomraden, men pa sidan 121 visas att dessa

beskrivningar stammer val overens med tillgangliga registeruppgifter. Individerna har pa en 7-gradig skala fatt ange en
markering mellan de bada ytterlighetspunkterna av t ex

Inga personer med rnrnpipirnrnr-i Bara personer med
sociala problem LJUJLJLJLJLJLJ sociala problem
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Tabell 6.3: Samband mellan utvarderingen av dagens bostadso
mrade och utvarderingen av det bostadsomrade man

hoppas pa framgent. Samband mellan tillfredsstallelse av dagens bostadsomrade och skillnaden i skattning
mellan dagens bostadsomrade och det man hoppas pa.
Efter kontroll for vissa omradesegenskaper i dagens
bostadsomrade.

Samband mellan

Samband mel-

skattningen av
Ian den upplevdagens bostadsomrade da skillnaden
och det omrade man

mellan skatt-

hoppas bo i framgent

ningen av da
gens bostads
omrade och det

man hoppas bo i
framgent och
tillfredsstal
lelsen med da

gens bostads
omrade

Alia

0,46

n

= 604

-0,453

0,28

n

= 72

-0,581

Omraden med stor andel

personer med sociala pro
blem (kat 1-4)

n

= 24

-0,640

0,37

n

= 152

-0,592

1-4

0,36

n

= 107

-0,593

1-3

0,31

n

= 56

-0,507

1-2

0,28

n

= 36

-0,582

•0,011

1-3

MSnga ganger forekommit
stolder och skadegorelse
(kat 1-5)
j0^\

Inga grannar bekanta (5-7)

0,32

-0,576

j0$\

6-7

0,194

n

= 81

-0,588

Genom att mycket grovt narma oss en situation dar yttre
faktiska och relevanta omradesegenskaper halls under kontroll
blir sambanden mellan skattningen av dagens bostadsomrade allt
svagare relaterat till skattningen av det bostadsomrade man
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hoppas pa framgent. Samtidigt med denna effekt blir ocksa
differensen mellan skattningen av dagens bostadsomrade och
morgondagens en allt effektivare prediktor till individernas uttryckta tillfredsstallelse med dagens bostadsomrade. Hade data
mojliggjort att vi helt och hallet kunnat kontrollera for de

faktiska bostadsomradesegenskaperna hade differensen mellan
skattningen av dagens och morgondagens bostadsomrade blivit en
annu effektivare prediktor av den uttryckta tillfredsstallelsen
med dagens bostadsomrade.
Aspirationsnivdns bestamningsfaktorer
jfl^y

I ett nasta steg blir fragan hur vi kan forklara individernas
aspirationsnivaer. I nedanstaende tabell visas hur ovriga referenspunkter ar kopplade till aspirationsnivan. Referenspunkterna
anges har efter sambandens styrka med aspirationsnivan.

JiBfes

Tabell 6.4: Korrelationer mellan skattningen av det bostadsom
rade man hoppas pa framgent och skattningen av
ovriga referenspunkter

Aspirationsnivan
Tror om fern ar

0,654

Basta nagonsin

0,560

Dagens omrade

0,462

Medelsvenskens

0,206

Samsta nagonsin

0,069

Forra

0,056

J0!*™\

Det starkaste sambandet erhalls mellan skattningen av det
bostadsomrade man tror man kommer att bo i om fern ar och
Jtfto\

skattningen av det bostadsomrade man hoppas bo i framgent. Att
tolka detta samband i kausala termer later sig knappast goras.
Den mest plausibla tolkningen ar snarare att skattningen av bada
dessa referenspunkter beror av gemensamma forklaringsfaktorer.
Det nast starkaste sambandet erhalls mellan skattningen av det
bostadsomrade man hoppas bo i framgent och skattningen av det
basta bostadsomrade man nagonsin bott i. Sambandet ar starkt
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och framtrader an mer om vi jamfor med sambandet mellan det
bostadsomrade man hoppas pa i framtiden och det samsta
bostadsomrade man nagonsin bott i. Det senare sambandet ar
praktiskt taget noil.

Aven sambandet mellan skattningen av det bostadsomrade man
hoppas bo i framgent och skattningen av det bostadsomrade man
idag bor i ar relativt starkt. Att ett sadant samband ar relativt
starkt Mr inte ovantat och sager helt enkelt att det man hoppas
pa i framtiden till viss del ar beroende av vad man har idag

(jamfor figur 6.1).

/fP!N

Sambandet mellan skattningen av det bostadsomrade man hoppas
bo i framgent och skattningen av medelsvenskens bostadsomrade
ar relativt svagt och indikerar att individerna inte i nagon storre
utstrackning anvander sig av denna jamforelse nar de bygger upp
sin aspirationsniva. Detta aktualiserar en brist i valet av refe
renspunkter dar vi kanske snarare borde fragat efter jamforelser
med t ex hur vanner och bekanta bor, hur personer med liknande
inkomster bor osv.

Om vi samtidigt beaktar alia de referenspunkter vi fragat efter

(utom skattningen av det bostadsomrade man tror sig bo i om
fern ar) visar det sig att vi kan forklara 32 procent av variationen i aspirationsnivan.
Enbart skattningen av det basta bostadsomrade man nagonsin
bott i kan forklara 31 procent av variationen i aspirationsnivan.

Det forefaller med andra ord vara sa att individernas forhoppningar om hur de kommer att bo framgent i forsta hand ar
beroende dels av hur de bor idag och dels av de mest positiva
erfarenheter de haft. Sambandet mellan skattningen av hur man
bor idag och skattningen av det basta bostadsomrade man

nagonsin bott i ar mycket starkt (0,71 rXy). Bland annat som en
funktion av att det i manga fall ar exakt samma bostadsomrade.

Ett modellforslag
En tankbar modell for hur graden av tillfredsstallelse en individ
uppger med sitt bostadsomrade kan foras tillbaka pa skilda
referenspunkter illustreras i foljande figur.
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Figur 6.1:

Modell over hur utvarderingen av dagens bostadsom
rade ar relaterad till skattningen av skilda referens
punkter

Basta

\

J^>
Medelsvensken

Hoppas pa

^
DIFF

Graden av tillfreds
stallelse med bostads
omradet

Jf*™N

Dagens

I modellen ses salunda individens aspirationsniva som bestamd av
individens erfarenheter att det basta bostadsomrade de nagonsin
bott i och uppfattningen om medelsvenskens bostadsomrade. Den
absolut starkaste prediktorn av dessa bada ar uppfattningen om
det basta bostadsomrade individen nagonsin bott i. Hade vi har
anvant andra sociala jamforelsepunkter som ligger narmare begreppet signifikanta andra an vad medelsvensken gor skulle
sannolikt sambandet med aspirationsnivan blivit starkare.

Ndgra jamforbara resultat

0^

De data som presenterats ovan avseende relationerna mellan
graden av tillfredsstallelse en individ uppger och skilda referens
punkter har gallt installningen till bostadsomradet. Det ar da
relevant att fraga sig om en sadan modell ocksa skulle fungera
inom andra livsomraden. En fullstandig test av ovanstaende
modell inom andra livsomraden kan inte goras i den har studien

pa grund av brist pa data. Michalos (1980) har dock testat delar
av modellen inom tolv livsomraden. Han har da kunnat visa att

det i samtliga tolv fall varit differenser mellan skattningen av
dagens situation och vad man hoppas pa framgent som ar den
effektivaste prediktorn till graden av tillfredsstallelse en individ
uppger.

Sammantaget kan sagas att om den modell som anvants har och
som fatt stod fran annat hall i princip ar riktig sa tycks graden
av tillfredsstallelse en individ uppger inom skilda livsomraden
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vara en funktion av skillnaden mellan vad han har idag och vad
han hoppas uppna i framtiden och denna aspirationsniva tycks i
sin tur vara en funktion av tidigare positiva erfarenheter och
uppfattningen om hur "signifikanta andra" har det.

Diskussion

a

Om graden av tillfredsstallelse en individ uppger ar en funktion
av skillnaden mellan vad individen har idag och vad individen
hoppas pa i framtiden kan man fraga sig om det ar meningsfullt
att gora jamforelser av individernas tillfredsstallelse vid olika
tidpunkter och mellan olika befolkningsgrupper. Kommer inte
tillfredsstallelsenivan alltid att vara konstant genom att indivi-

^

derna justerar sina aspirationsnivaer sa att differensen till
dagens situation alltid ar densamma?
For det forsta kan havdas att enbart darfor att tillfredsstallelsen

r a r en funktion av forhallandet mellan dagens situation och
aspirationsnivan foljer ingalunda att graden av tillfredsstallelse
alltid ar densamma. For att detta skall intraffa kravs en i tiden

samtidig forandring av dagssituationen och aspirationsnivan sa
att skillnaden mellan dessa forblir konstant. Ett sadant antagande ar osannolikt. Empiriska erfarenheter visar ocksa att det
foreligger kraftiga variationer i tillfredsstallelsenivan mellan
olika befolkningsgrupper och mellan skilda tidpunkter. Sa t ex
uppvisas en mangdubbling av andelen personer som ar missnojda
med sina bostadsomraden om vi plockar ut de bostadsomraden
som utifran beskrivande statistik kan anses som mindre attrakti-

va (se nasta kapitel). Individer som anser sig ha en hogre
utbildning an vad arbetet kraver har mycket lag arbetstillfredsstallelse. Manga fler exempel kan anges.
Det har vidare visats att det foreligger stora och stabila
skillnader bade i livstillfredsstallelse och lyckan mellan olika

(**

nationer. Det ar ocksa sa att de nationer som ligger hogt vad
avser livstillfredsstallelse ocksa ligger hogt vad avser lycka, och
vice versa.

{

Sadana mellannationella skillnader har observerats under perioden 1973 till 1984 och de tycks vara stabila over tiden. Det
forefaller saledes som om nationalitetsvariabeln ar en viktig
prediktion till bade livstillfredsstallelsen och lyckan.

En tankbar forklaring till dessa iakttagelser skulle kunna vara
rena oversattningsproblem, dvs att t ex "zufrieden" inte har
samma betydelse som "satisfaction". Analyser gjorda av Ingle-

hart och Rabier (1985) talar mot en sadan tolkning.
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Lat oss tills vidare anta att den presenterade modellen i sina

huvuddrag ar giltig och utifran modellen diskutera hur tillfreds
stallelsenivan kan tankas variera utifran skilda faktiska levnads-

omstandigheter.

Om vi betraktar data insamlade vid en tidpunkt och da finner att
en grupp faktiskt har det samre an andra. Under forutsattning
att individerna korrekt uppfattat situationen bor deras uppfattning om referenspunkten "basta nagonsin" endast ligga nagot
lagre och deras uppfattning om "medelsvenskens" situation bor
vara densamma som andra manniskors. Resultatet skall da enligt
modellen bli att de endast har nagot lagre aspirationsniva an
andra manniskor. De bor vidare skatta dagens situation som

^
f

relativt lag och foljaktligen bor det da bli en ganska stor
differens mellan uppfattningen om dagens situation och aspira
tionsnivan, dvs tillfredsstallelsen bor bli relativt lag.
Om vi istallet betraktar en situation da det skett en allman

r f o r s a m r i n g av de faktiska levnadsomstandigheterna. Om da indi
viderna korrekt iakttagit forsamring bor deras uppfattning om
referenspunkten "basta nagonsin" vara oforandrad och deras
uppfattning om medelsvenskens situation bor ga ned. Resultatet
bor bli en mycket mattlig nedgang i aspirationsnivan. Uppfatt
ningen om dagens situatin bor justeras ned och skillnaden mellan
skattningen av dagens situation och aspirationsnivan bor oka, dvs
tillfredsstallelsen gar ned.
Ser vi i stallet pa en situation dar levnadsomstandigheterna mera
allmant forbattrats. Da bor referenspunkten "basta nagonsin"
justeras uppat och sa aven medelsvenskens situaiton. Detta bor
da leda till en uppjustering av aspirationsnivan. Individerna bor
da ocksa justera upp sin uppfattning om sin egen dagssituation.
Det vill saga att det har kan vara svart att ange vad som hander
med tillfredsstallelsenivan. Det ar mojligt att den forblir kon
stant. Sa t ex har Duncan (1975) visat att tillfredsstallelsen med

f^

den egna ekonomin forblivit konstant mellan aren 1955 och 1971.
Samtidigt som den faktiska inkomstnivan stigit med en faktor av
1,42, uttryckt i fast penningvarde.
I ovanstaende resonemang har antagits att en andring av uppfatt-

f^

ningen om dagens situation sker exakt samtidigt som uppfatt
ningen om hur andra forandrat sin situation. Att sa ar fallet kan
vi dock inte visa.

Vidare har vi antagit att individernas skattning av de faktiska
levnadsomstandigheterna alltid exakt foljer hur dessa levnadsomstandigheter faktiskt forandrats. Man kan mycket val tanka sig

att folks uppfattning om skilda levnadsomstandigheter (framfor
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allt andras levnadsomstandigheter) forandras kraftigt trots att
dessa faktiskt varit konstanta. Sa t ex kan en okad aktivitet fran

massmedia eller andra opinionsbilder medfora att folk far en

annan uppfattning om skilda levnadsomstandigheter. I den har
studien har utgangspunkten varit att skilda manniskor agerar och
reagerar pa hur de uppfattar skilda levnadsomstandigheter snara
re an pa hur dessa levnadsomstandigheter faktiskt ser ut. Sa
lange vart intresse ar att forsta hur manniskor utvarderar skilda

levnadsomstandigheter ar detta inte nagot problem. Men om vi
utifran

data

om skilda tillfredsstallelsenivaer vill kunna fora

tillbaka dessa pa faktiska forandringar ar en sadan tendens
problematisk.
J0^\

Idealt borde data foreligga som gor det mojligt att beskriva
utvecklingen av faktiska levnadsomstandigheter, huruvida indivi
derna korrekt iakttagit dessa forandringar, aspirationsnivan i
absoluta beskrivande termer och tillfredsstallelsenivan. Da skulle

J0^\

det vara mojligt att effektivare narma sig en situation dar det
vore mojligt att bedoma i vilken utstrackning forandringar i
tillfredsstallelsenivan ar en funktion av forandrade aspirationsnivaer och individeras uppfattning om sin situation. Sadana data
finns dock ej tillgangliga.
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DEL 2

INLEDNING

I rapportens forsta del har analysen koncentrerats till den
teoretiska modellens sista steg. Genom att i del 2 koncentrera

uppmarksamheten pa ett livsomrade i taget ges mojligheter att
analysera samtliga steg i den teoretiska modellen. Det vill saga
har analyseras, livsomrade for livsomrade, hur individernas utvardering av ett livsomrade kan foras tillbaka pa individernas
utvardering av skilda delaspekter inom livsomradet i fraga och
pa faktiska beskrivningar av skilda delaspekter. Dessutom analy
seras hur de skilda delaspekterna kan ordnas efter ett mera
begransat antal dimensioner.
/0$l^\

/fii^s,

/0^\

/Pi!\

I det forsta kapitlet i del 2 analyseras livsomradet boendet.
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Kapitel 7: BOENDET

Sasom visats i kapitel 5 utgor individernas utvardering av sitt
boende en central faktor for manniskors helhetsomdomen om

sina liv. Har analyseras hur vi kan forsta vilka faktorer som
ligger bakom individernas utvardering av sitt boende. Detta gors
dels genom att stalla fragor kring hur individerna utvarderar
skilda delaspekter av boendet, hur individerna beskriver skilda
delaspekter och genom att analysera befintliga registeruppgifter
kring skilda delaspekter. Vidare analyseras sambanden mellan
dessa tre typer av informationer.

Individernas utvardering av boendet

I enlighet med den upplaggning som galler for hela den har
rapporten redovisas i ett forsta steg hur vi matt installningen till
boendet.

Vi har anvant ett direkt matt pa tillfredsstallelsen med boendet i
enlighet med den modell som varit vagledande i hela rapporten.
Tillfredsstallelsen med boendet har analyserats i en lang rad
tidigare undersokningar, t ex Wilson, 1962, Butler m fl, 1969,
Campbell m fl, 1976, Hall och Ring, 1974, Department of the
Environment, 1972, Francescato m fl, 1978, Atkinson, 1977,
Michelson, 1977, Maran och Wellman, 1978, Golling m fl, 1975,
Falster och Hessen, 1981.

Tabell 7.1: Ar du pa det hela taget nojd eller missnojd med hur
du bor idag?

Procent

Helt nojd

40

Till stbrsta delen nojd

45

Nagor mer nojd an missnojd

6

Varken nojd eller missnojd

4

Nagot mer missnojd an nojd

3

Till storsta delen missnojd

1

Helt missnojd

0
X

S

" 1,9
1,11
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Om data tolkas helt bokstavligt framtrader bilden av en befolkning som till den alldeles overvagande delen ar nojd med
boendet. I sjalva verket tycks boendet vara det livsomrade
befolkningen ar mest nojd med.
Vi har ocksa stallt tva fragor kring individernas utvardering av
sina bostadsomraden, det vill saga en viktig delaspekt av boendet
i stort.

Tabell 7.2: Graden av tillfredsstallelse med bostadsomradet

Procent

Helt nojd

38

Till storsta delen nojd

45

Nagot mer nojd an missnojd

8

Varken nojd eller missnojd

5

Nagot mer missnojd an nojd

2

Till storsta delen missnojd

1

Helt missnojd

2
1,95

Tabell 7.3: Ar det har bostadsomradet pa det hela taget bra:

Mycket
bra

Ganska
bra

ForbarnenD

51

38

For Dig sjalv

46

42

Varken bra
eller daligt

Ganska
daligt

Mycket
daligt

8

3

0

9

11

0^\

Fragesvaren indikerar att de allra fiesta tycks utvardera sina
bostadsomraden i mycket positiva termer. Detta intryck forstarks om vi ber individerna ange vart de heist skulle vilja bo. I
60 procent av fallen anges da det nuvarande bostadsomradet och

1)

Fragan endast stalld till de som har barn
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73 procent vill bo kvar inom den nuvarande kommunen. Bland de
som ar helt nojda med sina bostadsomraden anger over 80
procent att de heist vill bo inom det nuvarande bostadsomradet.

Bland de som ar tveksamma eller direkt missnojda med bostads
omradet vill endast 13 procent heist bo inom det nuvarande
bostadsomradet. Eftersom vi har anvant tva variabler avsedda

att mata installningen till bostadsomradet fragar vi oss om det
ar mojligt att bilda ett index av dessa fragor for att pa sa satt
erhalla ett mera tillforiitligt matt.
Det forsta argumentet for att bilda ett index av de bada
fragorna ar att de inbordes uppvisar acceptabelt hogt samband

(rXy = 0,65). Det andra argumentet ar att de bada fragorna
0*

^

uppvisar mycket likartade samband med fragesvaren rorande
individernas utvardering av skilda delaspekter av boendet. I
genomsnitt ar sambandet mellan fragan om tillfredsstallelsen
med bostadsomradet och utvarderingen av skilda delaspekter av

boendet 0,39 (rXy). Motsvarande samband for fragan om bostadsomradet ar bra eller daligt for individen uppgar till 0,34 (rxy).
Dessa medelvarden ligger mycket nara varandraD och dessutom
visar det sig att de bada variablerna uppvisar mycket likartade

korrelationer med varje delaspekt^).

Utifran dessa bada analyser beslutas att i fortsattningen anvanda
detta index som matt pa individernas utvardering av bostadsom
radet.

I ett nasta steg har undersokts hur detta index ar relaterat till
den mera overordnade utvarderingen av boendet i stort. Har

erhalls ett samband om 0,74 (rxy). Sambandet ar saledes starkt,
men vi har ju anledning att pa goda grunder antaga att utvarde
ringen av boendet totalt ar overordnat utvarderingen av bostads
omradet. Att sa ar fallet antyds ocksa av

1)

Vi skulle kunna forvanta oss att fragan som ar formulerad
som individernas tillfredsstallelse med bostadsomradet skul

le uppvisa en hogre genomsnittlig korrelation eftersom den
na fraga stalls i direkt anslutning till fragorna om individer
nas utvardering av skilda delaspekter. Dessutom ar denna
fraga matt med exakt samma skala som individernas utvar
dering av skilda delaspekter.

2)

Korrelationen mellan korrelationerna uppgar har till respek-

tabla 0,98 (rxy).
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att utvarderingen av

boendet

totalt uppvisar ett

starkare samband med individernas helhetsomdomen
om sina liv

att utvarderingen av boendet totalt genomgaende
uppvisar starkare samband med variabler som direkt
mater installningen till de direkt bostadsanknutna
variablerna

att utvarderingen av boendet totalt genomsnittligt
uppvisar lagre samband med de variabler som direkt
mater utvarderingen av bostadsomradesvariabler.

Slutsatsen blir saledes att visserligen ar utvarderingen av boen
det totalt och utvarderingen av bostadsomradet starkt relaterade
till varandra men utvarderingen av boendet totalt ar ett mera
overordnat begrepp.
/$ffe\

Utvardering av skilda delaspekter av boendet
For

att

kunna

forsta

och

forklara

variationen

i

individernas

utvardering av bade boendet totalt och utvarderingen av bostads
omradet gors har ett forsok att identifiera de delaspekter som
kan vara relevanta. Vid valet av sadana delaspekter att stalla
fragor kring har vi gatt relativt godtyckligt tillvaga och valt
delaspekter som vi pa basis av tidigare erfarenheter tror ar
viktiga bestamningsfaktorer till individernas omdomen om sitt
boende i allmanhet och sitt bostadsomrade i synnerhet. Nedan
redovisas de delaspekter vi stallt fragor kring och hur individerna
besvarat dessa fragor. I tabellen anges ocksa hur individernas
utvardering av skilda delaspekter samvarierar med utvarderingen
av boendet totalt och bostadsomradet. Tabellen ar ordnad sa att

utvarderingen av de delaspekter som ar starkast relaterade till
{

utvarderingen av bostadsomradet star overst.

Ill

Tabell 7.4: Procentuell redovisning av utvarderingen av skilda
aspekter av boendemiljon. Samband mellan dessa utvarderingar om utvarderingen av boendet i stort
respektive bostadsomradet i stort.

Variabel

Helt

Varken

nojd

nojd1

Helt
miss

eller

nojd

Graderi av tillfredsstallelse med:

Utvardering av

missnojcI

Boendet Bostadsomr
i stort

<rxy)
V257
V 258

Hemma i omradet

57

28

7

4

2

1

2

32

31

12

16

4

3

2

V 306

Gemenskap med grannar
Tillgang gronomraden

55

29

7

3

3

2

1

V 307

Buller

40

36

8

6

6

3

2

V264

Avstand vanner i bekanta

35

35

8

12

7

3

2

V 269

Bost planering
Ljudisoleringen
Antal grannar bekant med
Mojlighet hjalp grannar

V 267

V308
V 311
V 268

Bost underhall

35

34

14

8

5

2

2

34

28

8

9

10

5

6

42

32

7

26

7

11
12

3

48

2
2

38

31

8

6

8

3
3
4

4

3

3

1

1

0

2
3

4
8
4
1

2

V 310

Ute utan radsla

72

18

V 261

Grad av stolder

50

V 266
V256
V 259

Boendekostnader

18

7
12

8
14

Bilar genom omr§det

34

8

9

5
15
7

Antal invandrare

50

26
24
34
20

2

23

3

1

V 260

Ta sig utan bil
Kommunalpolitiken

27

31

10

8

10

9

7

8

15

11

31

16

9

9

Kommunalskatten
Restiden arbetet

12

17

12

7

13

6

7

2

3

Dagliga inkop

62

26
21

11
7

28

49

5

4

4

1

2

V 265

V 263
V 255
V262

9

0,710
0,463

0,416
0,409
0,341

0,699
0,540
0,521
0,434
0,414

0,493
0,435
0,401
0,403
0,429

0,406
0,401
0,403
0,400
0,385

0,380
0,357
0,367
0,292
0,256

0,380
0,382
0,351
0,326
0,324

0,0122
0,222
0,136
0,106
0,083

0,233
0,212
0,141
0,192
0,063
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Tabelluppstallningen ger naturligtvis en mycket grov och allman
bild av de boendes utvardering av skilda forhallanden som rbr
kommunalpolitiken, bostadsomradet och bostaden som sadan. For
att ge en nagot mera nyanserad och lattoverskadlig bild av
resultaten redovisas nedan andelen missnojda bland boende i

omraden som helt domineras av flerfamiljshus eller smahusD.
(Den enskilda variabel som diskriminerar hardast.) Uppstallningen ar ocksa gjord sa att de olika aspekterna ar grupperade
innehallsligt i sju grupper (se faktoranalys pa sid 118).

1) Variabeln ar saledes inte baserad enbart pa om IP bor i FH
eller SH utan om omradet bara bestar av FH eller SH.
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Tabell 7.5: Utvardering av skilda boendeattribut bland boende i
smahusomraden och flerfamiljshusomraden. Procent

med negativa omdomenD

Variabelnamn

301
302
304
308
z^^\

258
311
305

Ej bekant med manniskor i omradet
Kan ej stanna pa visit hos grannar
Kanner inte gemenskap med grannar
Missnojd med antal grannar bekant

FH-

SH-

omraden

omraden

33

5

45

12

38

10

med

17

5

Missnojd med granngemenskapen
Missnojd med grannars hjalpsamhet
Ingen som haller ett oga pa barnen

20

5

15

3

45

19

Bostadens inre kvalitet
/0^\

269

Missnojd med bostadens planering

12

7

268

Bostadens underhall

24

8

267

Bostadens ljudisolering

35

9

266

Boendekostnaden

45

21

Buller

Missnojd med:
256

Biltraf iken i omradet

24

8

307

Bullret i bostadsomradet

21

5

Radsla, obehag
Missnojd med:
/™p™\

261

Stolder och skadegorelse i omradet

310
259

Risken for ofredande och hot
Antal invandrare i omradet

21

3

7

0

8

2

13

32

Geografiskt lage
Missnojd med:
260

Beroendet av bil

262

Mojligheterna till dagliga inkop

255
264

Restiden till arbetet
Avstandet till vanner och bekanta

3

13

11

12

17

12

114

Forts

Variabelnamn

FH-

SH-

omraden

omraden

Kommunalpolitik
Missnojd med:
263

Kommunalskatten

30

34

265

Kommunalpolitiken

36

33

10

2

11

2

Hemkansla

257
302

Missnojd med hemkanslan i omradet
Kanner sig inte hemma i omradet

j0M£s\

1)

Som negativa omdomen har raknats de tre mest negativa
skalpunkterna pa en sjugradig skala

Av uppstallningen pa sidan 111 framgar att de variabler som avses
mata graden av social gemenskap ar mycket hart kopplade till
individernas utvardering av bostadsomradet i dess helhet. Har
framgar att det ar manga ganger vanligare att de boende i
omraden som helt domineras av flerfamiljshus uttrycker bristande social gemenskap med de kringboende. Sa t ex menar 35-45
procent av de boende i flerfamiljshusomraden att de inte ar
bekanta med manniskor i omradet, att de inte kan stanna till en
stund hos olika grannar, att de inte kanner gemenskap med de
kringboende och att det inte finns nagon som haller ett oga pa
barnen nar f oraldrarna inte ar med.

Vad avser variabler som ar avsedda att ge en bild av individernas
radsla och framlingskap infor de kringboende uppvisas mycket
stora skillnader mellan de boende i smahusomraden och flerfa

miljshusomraden. Sa t ex ar det 21 procent av de boende i
flerfamiljshusomraden som ar missnojda med den grad av stolder
och skadegorelse som forekommer i bostadsomradet, nastan 10
procent ar missnojda med mojligheterna att vistas ute pa kvallen
utan risk for att bli hotad eller ofredad och ungefar lika manga
ar missnojda med antalet invandrare i omradet. Bland de boende

i smahusomradena ar det ingen som ar missnojd med mojligheter
na att vistas ute pa kvallen utan radsla eller obehag. Bara nagra
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fa procent ar missnojda med forekomsten av stolder och skade
gorelse i omradet och med antalet invandrare i bostadsomradet.

Missnoje med buller och biltrafiken ar 3-4 ganger vanligare i
flerfamiljshusomraden. Bland boende i flerfamiljshusomraden ar
ungefar var femte person missnojd med det antal bilar som
passerar genom omradet.

"Aven vad avser individernas utvardering av bostadens inre kvaliteter ar missnojet mera utbrett bland boende i flerfamiljshusom
raden aven om skillnaderna mellan de bada omradestyperna har
inte ar lika uttalad. Bland boende i flerfamiljshusomraden ar 45
procent missnojda med boendekostnaden, 35 procent ar missnojd
med ljudisoleringen i bostaden, 24 procent ar missnojda med
bostadens underhail och 12 procent ar missnojda med bostadens
planering. Bland de boende i smahusomraden galler missnojet
framst boendekostnaden (21 procent) och knappa 10 procent ar
a

missnojda med ljudisoleringen, bostadens underhail och bostadens
planering.

Ser vi pa de boendes utvardering av bostadens geografiska
belagenhet i forhallande till relevanta aktivitetspunkter finner vi
snarast ett storre missnoje bland de boende i smahusomraden. Sa

t ex ar 32 procent missnojda med sina mojligheter att ta sig dit
de vill utan att anvanda bil, nagot fler an var tionde ar missnojda
med mojligheterna att gora dagliga inkop, restiden till arbetet
och avstandet till vanner och bekanta.

Ser vi slutligen pa de boendes utvardering av den vidare omgivningen, i det har fallet politiken och beskattningen i kommunen
finner vi att missnojet har ar mycket utbrett bland saval boende

i flerfamiljshusomraden som smahusomraden. Sa t ex ar ungefar
var tredje missnojd med kommunalpolitiken i den egna kommu
nen och med den kommunalskatt som utdebiteras.

^

Det allmanna intrycket av ovanstaende siffror ar att missnojet
med ett antal relevanta boendeegenskaper ar ganska utbrett
bland boende i flerfamiljshusomraden, men att det ar en relativt

liten andel bland de boende i smahusomraden som ar missnojda.

f^

Sammanstallningen visar att vi stallt fragor kring individernas
utvardering av manga delaspekter som ar ganska hart kopplade
till individernas utvardering av bade boendet totalt och bostads
omradet. I bada fallen foreligger nio korrelationer som var och

en Mr storre an 0,40 (rxy).

Om vi beaktar individernas utvardering av alia 20 delaspekterna
samtidigt kan vi forklara 69 procent av variationen i utvarde-
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ringen av bostadsomradet. Vad avser utvarderingen av boendet

totalt ger samma variabler en forklarad varians om 59 procentD.
Det finns anledning att sarskilt kommentera fragan som galler
utvarderingen av hur hemma man kanner sig i bostadsomradet. I
ett flertal studier har liknande matt anvants som ett overgripande matt pa installningen till bostadsomradet, t ex Berton, 1975,
Rodgers m fl, 1975, Fried och Gleicher, 1961, Kasandra och
Janowitz, 1974, Royal Commission, 1969, Grollin m fl, 1975,
Hunter, 1974.

De bada matten uppvisar ett starkt inbordes samband (rxy = 0,77)
och det har argumenterats for att de mater olika sidor av

r

individernas utvardering av sitt boende (Connerly och Maran,

1985). For att belysa denna fragestallning har vi jamfort tre

/fPfey

overgripande matt pa de boendes utvardering av sitt bostadsom
rade; tillfredsstallelsen med bostadsomradet i dess helhet, till
fredsstallelsen med hur hemma man kanner sig i omradet och
graden av instammande i pastaendet "jag kanner mig hemma i
det har bostadsomradet". Korrelationerna mellan a

ena sidan

dessa tre matt och a andra sidan 22 fragor avsedda att mata
tillfredsstallelsen med relevanta aspekter av boendet har beraknats. Tillfredsstallelsen med bostadsomradet uppvisar genomgaende de hogsta korrelationerna utom vad avser de tre fragor
som galler utvarderingen av grannkontakterna. Har ar det fram-

for allt fragan om hur nojd man ar med hemkanslan som uppvisar
hoga samband, men ocksa fragan om hur hemma man kanner sig i
bostadsomradet. Det forefaller saiedes som om utvarderingen av
grannkontakterna spelar en storre roll for hemkanslan an for
tillfredsstallelsen med bostadsomradet i stort. Det forefaller

saiedes finns stod for hypotesen att individernas utvardering av
grannkontakterna ar viktiga for tillfredsstallelsen med bostads

omradet i allmanhet och for hemkanslan i omradet i synnerhet.

Tillsammans kan dessa variabler forklara 27 procent av variatio-

(^

nen i individernas utvardering av sina bostadsomraden.
I ett nasta steg undersoks om det ar mojligt att organisera
individernas utvardering av skilda delaspekter i ett begransat
antal dimensioner och om det ar mojligt att forklara variationen

f^

i utvarderingen av boendet och bostadsomradet utifran ett mera
begransat antal variabler.

1)

Analysen genomford med MCA
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Organisation av delaspekterna
Har har ett antal skilda faktoranalyser genomforts och testats.

En losning med sju okorrelerade faktorer tycks ge det rimligaste
resultatet. Tillsammans forklarar dessa sju faktorer 66 procent
av den variation som finns i den ursprungliga korrelationsmatrisen.

I tabellen nedan visas hur variablerna ar relaterade till de sju

faktorerna. For overskadlighetens skull redovisas endast de fall
da sambanden mellan variabeln och faktorn overstiger 0,45. I
tabellen redovisas ocksa hur stor andel av variationen i individer

/•n

/0$t\

c

/$9a&\

nas utvardering av bostadsomradet som kan forklaras av de
variabler som redovisas under respektive faktor.
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Tabell 7.6: Faktoranalys av utvarderingarna av skilda boendeatt

ribut. FaktorladdningarD.
Faktor

301
303
304
308
258

(^

311 0,643
305

(^

0,805
0,878
0,820
0,637
0,694

Bekant med flera manniskor
Fri att stanna
Gemenskap
Antal grannar bekant med
Gemenskap med grannarna

Hjalp av grannar

0,638
Haller ett oga pa barnen
37,91 %

269

0,740

268

0,792 Bostadens underhail

267

0,710

266
307

Bostadens planering
ljudisoleringen

0,487 Boendekostnaden
29,48%

257
302

0,735 Hur hemma kanner sig
0,718 Kanner sig hemma

306

256

0,842

307

0,827
Bullret
20,80 %

261310259-

'

Antalet bilar som passerar

0,707
0,689
0,594
22,52 %

Stolder
Radsla
Invandrare

260

Ej beroende av bil

0,739

262
255
264

Dagliga inkop
Restiden till arbetet
Avstand till vanner

0,651
0,623
0,522
18,91 %

/<fips\

263
265
266

Kommunalskatten
Kommunalpolitiken

1)

0,827
0,783
15,63%

Principal-komponent losning med sju faktorer som tillsam
mans forklarar 66 procent av variationen i den ursprungliga
korrelationsmatrisen
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Den forsta faktorn tycks beskriva individernas utvardering av hur
valintegrerade de anser sig vara i den omedelbara narmiljon, dvs
i sina bostadsomraden. En integration som tycks kunna ga fran
mycket valintegrerad till motsatsen, men aldrig till radsla eller
direkt obehag (jamfor faktor 5). Variablerna i denna faktor ar

ganska hart kopplade till individernas utvardering av bostadsom
radet och tillsammans forklarar de 38 procent av variationen i
utvarderingen av bostadsomradet.

Den andra faktorn domineras av variabler som anger individernas
utvardering av skilda attribut kring sjalva bostaden. Tillsammans
forklarar dessa variabler 2,9 procent av variationen i utvarde
ringen av bostadsomradet.

f

Den tredje faktorn synes mycket svartolkad da den innehaller
variabler som teoretiskt borde inga i faktor ett.

a

^

Den fjarde faktorn innehaller variabler som anger individernas
utvardering av antalet bilar som passerar genom bostadsomradet

och bullret. Tillsammans forklarar dessa bada variabler 21 procent av variationen i utvarderingen av bostadsomradet.

Den femte faktorn domineras av variabler som ror individernas

utvardering av tryggheten i bostadsomradet. Det vill saga va
riabler som mater radsla, otrygghet och framlingskap. Tillsam
mans forklarar dessa variabler 23 procent av variationen i
utvarderingen av bostadsomradet.

Den sjatte faktorn anger individernas utvardering av bostadsomradets geografiska belagenhet i forhallande till nagra av indivi
dernas dagliga aktivitetspunkter. Tillsammans forklarar dessa

variabler 19 procent av variationen i utvarderingen av bostads
omradet.

Den sjunde faktorn anger individernas utvardering av nagra

^

kommunegenskaper. Tillsammans forklarar dessa variabler 16
procent av variationen i utvarderingen av bostadsomradet.

Materialet har saiedes ordnats i sju mera hanterbara kluster av
fragor. Om vi tar en variabel ur varje kluster finner vi att dessa

f^

sju variabler tillsammans forklarar 56 procent av variationen i
utvarderingen av bostadsomradet. Denna sif fra skall da jamforas

med 66D procent som erhalls da samtliga 20 variabler beaktades.

1)

Multipel regressionsanalys
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Att pa ett systematiskt satt minska antalet oberoende variabler
fran 20 till 7 ger saiedes en informationsforlust om endast 10

procents forklarad variansD.
Den allmanna slutsatsen blir att det tycks vara mindre vasentligt
exakt vilka delaspekter som betraktas, det viktiga ar att de
utvalda variablerna representerar de dimensioner efter vilka
utvarderingar av skilda omradesegenskaper organiserats.

ilpB\

Enligt den teoretiska modellen skall individernas utvarderingar
delvis kunna foras tillbaka pa en beskrivning av den yttre
verkligheten. I det har fallet en beskrivning av hur bostadsomra
det faktiskt ser ut. Individernas utvardering skall enligt modellen
ocksa bero pa anvand referenspunkt. I nasta avsnitt analyseras
hur utvarderingen av skilda omradesegenskaper samvarierar med
individernas beskrivningar av hur omradet faktiskt ser ut.

Dessutom analyseras dar i vilken utstrackning den forklarade
variansen i utvarderingen av bostadsomradet forbattras om vi
inte bara tar hansyn till hur bostadsomradet faktiskt ser ut utan
ocksa beaktar hur individerna utvarderar dessa faktiska omstan-

digheter.

1)

Det ar mojligt att ytterligare begransa antalet oberoende
variabler utan att informationsforlusten okar sarskilt patagligt.
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Hur kan utvarderingen av bostadsomradet forstds utifrdn beskrivande och utvarderande data

Enligt den teoretiska modellen skall en beskrivning av skilda
delaspekter i bostadsomradet vara relaterade till individernas
utvardering av dessa delaspekter och prediktioner av individernas
utvardering av bostadsomradet bor forbattras om hansyn inte
bara tas till en beskrivning av skilda delaspekter utan att hansyn
ocksa tas till hur individerna utvarderar dessa aspekter.
I nedanstaende tabell redovisas de bostadsomradesaspekter kring
vilka data finns tillgangliga bade vad avser individernas beskriv
ningar och utvarderingar. I tabellen redovisas dels sambanden
mellan dessa bada informationer variabel for variabel. Dessutom

/($P^\

redovisas har hur dessa bada typer av variabler ar relaterade till
individernas utvardering av bostadsomradet.

Tabell 7.7: Samband mellan de boendes beskrivningar!) och utvarderingar^) av skilda bostadsomradesegenskaper

r

samt dessa variablers samband med utvarderingen.
MCA-analys av bostadsomradet i dess helhet.

Samband mellan

Utvarderingen av bostadsomradet

beskrivande och

Samband med

utvarderande data

Beskrivande data Utvarderande data

jjf^!*,

Stold och skadegorelse

-0,74

-0,385

0,382

Buller

-0,78

-0,375

0,434

Bilar i omradet

-0,63

-0,128

0,326

Kommunalskatt

-0,58

-0,038

0,141

Gronomraden^)

0,48

0,179

0,521

Grannar bekanta

0,46

0,231

0,403

Beroende av bil

-0,43

0,021

0,233

Invandrare

-0,29

-0,311

0,324

R2 MCA

34,2 %

1)

48 %

Beskrivningarna gjorda pa en 7-gradig skala dar andpunkterna utgors av motsatspar.

2)

Utvarderande data utifran en 7-gradig tillfredsstallelseskala.

3)

Daligt matt beskrivande variabel

122

Sammanlagt finns saiedes atta omradesegenskaper som ar matta
bade utifran ett beskrivande och ett utvarderande perspektiv. I
allmanhet tycks individernas beskrivning av skilda omradesegen
skaper vara ganska hart kopplade till individernas utvardering av
dessa egenskaper. Ett kraftigt undantag foreligger. Individernas
beskrivning av andelen invandrare i bostadsomradet uppvisar ett
svagt samband med deras utvardering av samma forhallande.

Exakt samma tendens och styrka i sambandet uppvisas nar vi
betraktar enbart personer som tillbringat sin huvudsakliga uppvaxttid i Sverige och nar vi betraktar personer som vaxt upp
utomlands. Det vill saga att det forefaller som om aven utlandsfodda personer som uppger att det i bostadsomradet bor en
relativt stor andel invandrare tenderar att vara missnojda med
detta forhallande.

34 procent av variationen i individernas utvardering av bostads
omradet kan forklara om vi samtidigt beaktar de atta omrades

egenskaper som individerna beskrivit i tabellenD.
Pa motsvarande satt kan 48 procent av variationen i individernas
utvardering av bostadsomradet forklaras om vi i stallet tar
hansyn till hur individerna utvarderar samma atta bostadsomra

desegenskaper. Tas hansyn till bade beskrivande och utvarderan

de data kan 50 procent av variationen i individernas utvardering
av bostadsomradet forklaras. Det vill saga att praktiskt taget
allt inflytande fran de beskrivande uppgifterna gar via individer
nas utvardering av dessa beskrivande data. Detta stammer da val
med den teoretiska modellen.

Gors en jamforelse mellan sambanden med individernas utvarde

ring av bostadsomradet och beskrivande respektive utvarderande
data variabel for variabel uppvisai alltid individernas utvardering
av skilda omradesegenskaper ett hogre samband med individernas
utvardering av bostadsomradet. Denna tendens ar dock olika

stark for olika variabler. Ser vi t ex pa variabler som forekomsten av stold och skadegorelse i omradet och forekomsten av

buller sa ar skillnaderna i samband marginella. Det vill saga att
det gar lika bra att forutsaga individernas utvardering av bo
stadsomradet utifran en beskrivning av dessa foreteelser som
utifran en utvardering av dem. Ser vi daremot pa t ex variabler
som "tillgang till gronomraden" och "beroende av bil" finner vi

att individernas utvardering av dessa forhallanden uppvisar ett
1)

MCA-analys. Observera har att dessa atta beskrivna fakto
rer inte ar de effektivaste nar det galler att forklara
variationer i utvarderingen av bostadsomradet.
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vasentligt mycket hogre samband med individernas utvardering
av bostadsomradet an vad en beskrivning av motsvarande forhal
landen gor. Det forefaller med andra ord vara sa att vissa
omradesegenskaper rader det stor enighet om att de ar onskvarda och vad avser andra omradesegenskaper tycks enigheten

mellan individerna vara mindrel).
Individernas beskrivning av omradesegenskaper och motsvarande
registeruppgifter

Har analyseras hur individernas beskrivning av skilda bostadsom
radesegenskaper overensstammer med motsvarande uppgifter er-

hailna via skilda register^).
Sadana jamforelser gors genom att individerna refererar till sitt
subjektivt definierade bostadsomrade och registeruppgifterna
motsvarar data om det FoB-omrade individerna ar bosatta i. Att

dessa jamforelser inte ens teoretiskt kan overensstamma exakt
beror pa att:

1

Individens uppfattning om vad som ar det egna bo
stadsomradet stammer inte alltid overens med mot
svarande FoB-omrade.

2

Def initionen av variablerna skiljer sig at

3

De uppgifter som erhallits via register avser inte
alltid samma ar som de i enkaten efterfragade beskrivningarna.

Det ar svart att exakt avgora storleken pa de fel som introduceras av ovanstaende tre skal. En grov uppfattning om effekten av
att det ar skilda definitioner av bostadsomradet som avses kan

erhallas genom att vi beraknar sambandet mellan individernas
beskrivning av i vilken grad bostadsomradet ar dominerat av
flerfamiljshus och motsvarande uppgift erhallen fran register.

Sambandet uppgar till -0,76 (rXy).
Eftersom olikheter i def initionen och ar som avses inte har

1)

I ett kommande avsnitt analyseras narmare hur beskrivande
och utvarderande data kan skilja sig at for skilda variabler.

2)

Data avser enbart Stockholms Ian.
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spelar nagon storre roll satter detta varde en slags ovre grans for
de varden som kan erhallas for ovriga samband.
I nedanstaende tabell redovisas sambanden mellan individernas

beskrivning av skilda bostadsomradesegenskaper och motsvaran
de data erhailna via register. I samtliga fall foreligger, forutom
skilda definitioner av bostadsomradet, olikheter vad avser saval
definitioner som det ar som avses.

Tabell 7.8: Samband mellan de boendes beskrivning av skilda
egenskaper i boendemiljon och motsvarande registeruppgifter

r
Beskrivningl)

Register
JStos,

Andel barn 0-6 ar, 1980

-0,502

Bara barnfam - Inga barnfamiljer
R = 0,504

Andel barn 0-18 ar, 1980

-0,484

Bara barnfam - Inga barnfamiljer

Andel utlandska medborgare, 1979

-0,572

Bara invandrare - Inga invandrare

Andel FH, 1975

-0,755

Bara FH - Bara SH

Andel laginkomsttagare, man
20-61 ar, 1977

-0,432

Bara sociala problem - Inga sociala
problem

Socialhjalpstagare, 1980

-0,496

Bara soc problem - Inga soc proble
R = 0,574

Nykterhetsvard, 1980

-0,361

Bara soc problem - Inga soc proble

Barnavard, 1980

-0,327

Bara soc problem - Inga soc probler

j0^\

1)

Beskrivning gjord pa en 7-gradig skala med motsatspar

Individernas beskrivning av andelen barnfamiljer i omradet har
har jamforts med registeruppgifter om andelen barn 0-6 ar och
andelen barn 0-18 ar inom motsvarande FoB-omrade. Sambandet

uppmatt med hjalp av multipel regressionsanalys med de bada
registeruppgifterna som regressorer blir 0,50.
Individernas beskrivning av andelen invandrare i bostadsomradet
har jamforts med registeruppgifter om andelen utlandska med-
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borgare i FoB-omradet. Har ar det fullt tankbart att ocksa
olikheterna i def initionen av variablerna spelat en inte ovasentlig

roll. Sambandet uppmattes till 0,57 (rXy)*
Individernas beskrivning av andelen personer som har sociala
problem har jamforts med registeruppgifter om andel socialhjalpstagare, andel personer i nykterhetsvardsregister och andel
barn i barnavardsregistret. Har ar det saiedes fraga om ganska
stora skillnader i definition av variablerna. Trots detta uppgar

sambandet till 0,57 (rXy)«

/m\

Sammantaget tycks galla att overensstammelsen i rangordning
mellan skilda bostadsomraden ar ovantat hog. Om sambandet
mellan individernas beskrivning av andelen flerfamiljshus i bo-

^

stadsomradet och motsvarande registeruppgifter for FoB-omra

jm\

det uppgar till 0,76. Det ar da anmarkningsvart att de ovriga
sambanden blir sa hoga eftersom det dar ar mera svarfangade
beskrivningar som efterfragas och om vi betanker att det dar
foreligger betydande skillnader i definition av variablerna.

Individernas utvardering av bostadsomradet utifrdn registerupp
gifter och individernas beskrivning av skilda omrddesaspekter

{

V

For att ytterligare nagot belysa relationerna mellan individernas
beskrivning av skilda bostadsomradesegenskaper och motsvaran
de registeruppgifter visas nedan hur dessa bada typer av data ar
relaterade till individernas egen utvardering av bostadsomradet i
dess helhet. En tanke skulle ju kunna vara att de variabler som
utgors av individernas egna beskrivningar av skilda delaspekter
skulle vara hardare knutna till utvarderingen av bostadsomradet
om individerna tenderade att t ex overdriva beskrivning av
andelen personer med sociala problem om de var mindre nojda
med sitt bostadsomrade. Och pa motsvarande satt underskatta
andelen personer med sociala problem om de var relativt nojda
med sitt bostadsomrade.

I tabellen nedan redovisas hur individernas beskrivning av skilda
omradesegenskaper samvarierar med individernas utvardering av
bostadsomradet i dess helhet. Dessa samband jamfors ocksa med
motsvarande samband mellan registeruppgifterna och individer
nas utvardering av bostadsomradet.
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Tabell 7.9: Prediktion av tillfredsstallelsen med bostadsomradet

utifran de boendes beskrivning av omradet och uti
fran regsteruppgifter

Registeruppgifter

Tillfredsstallelse
med bostadsom
radet i dess helhet

Andel barn 0-6 ar

0,167

Andel barn 0-18 ar

0,034

Andel utlandska medborgare

0,403

Andel FH

0,262

Andel laginkomsttagare, man

0,339

Andel socialhjalpstagare

0,450

Andel nykterhetsvardsarenden

0,256

Andel barnavardsarenden

0,335

R2

0,265

De boendes beskrivning:

Bara barnfamiljer - Inga barnfamiljer

-0,045

Bara invandrare - Inga invandrare

-0,311

Bara FH - Inga FH

-0,325

Bara personer med sociala problem - Inga
personer med sociala problem

0,411

R2

0,210

De bada typerna av samband ar patagligt lika. Det tycks saiedes
inte finnas nagon tendens sa att individernas beskrivning av
skilda attribut uppvisar hogre samband med utvarderingen av
bostadsomradet an vad motsvarande registeruppgifter gor. Efter
som urvalet ar litet maste resultaten tolkas med stor forsiktighet. Sammantaget tycks registeruppgifterna kunna forklara cirka
26 procent av variationen i utvarderingen av bostadsomradet och
motsvarande beskrivningar kan forklara cirka 21 procent. En i
sammanhanget otolkbar skillnad.
Huvudintrycket ar saiedes att det gar att forklara individernas
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utvardering av sitt bostadsomrade med ungefar samma precision
oavsett vi som forklaringsfaktorer anvander registeruppgifter
eller individernas egna beskrivningar av skilda omradesegenska
per.

Individernas beskrivning av samtliga omradesegenskaper kan till
sammans forklara 42,15 procent av variationen i individernas
utvardering av bostadsomradet i dess helhet. Om vi saiedes hade
tillgang till registeruppgifter motsvarande dessa beskrivningar
skulle det saiedes vara mojligt att forklara omkring 40 procent
av varitionen i individernas utvardering av sitt bostadsomrade.
En anmarkningsvart hog andel.
/SSStey

De registeruppgifter vi har haft tillgang till ar andelen flerfamiljshus, andel utlandska medborgare, andel laginkomsttagare
bland man 20-64 ar, andel socialhjalpstagare, andel i nykterhetsvardsregistret, andel i barnavardsregistret. Tillsammans kan des
sa variabler forklara cirka 27 procent av variationen i individer
nas utvardering av sina bostadsomraden.
Vi har genomfort ett antal studier av boendet i sex olika
kommuner inom Stockholms Ian, dar urvalen per kommun varit
ungefar 1.000 individer. Harigenom har det varit mojligt att
utifran ovan namnda registeruppgifter identifiera ett antal bo
stadsomraden i regionen dar modellen sager att andelen missnoj
da med sitt bostadsomrade bor vara relativt stort och jamfora
dessa varden med de faktiskt observerade.

En sadan jamforelse visar att det i flera bostadsomraden med
hoga andelar socialhjalpstagare, laginkomsttagare etc enligt
ovan sa uppgar andelen personer missnojda med sitt bostadsom
rade i flera fall till omkring 40-50 procent. Motsvarande siffra
for hela riket ar 5 procent.

Ett huvudskal till att registeruppgifterna inte ger en hogre
forklarad varians ar att dar saknas variabler som mater positiva
attribut, de mater snarare forekomsten eller franvaron av nega
tiva attribut. Detta medfor att vi med battre precision kan peka
ut de bostadsomraden dar forhailandevis manga av de boende ar
missnojda med sina bostadsomraden. Precisionen ar betydligt
samre nar det galler att peka ut mera attraktiva bostadsomra
den.

Huvudslutsatsen ar att om vi kunde skaffa oss battre tillgang till
registeruppgifter om respektive bostadsomrade borde det ga att
forklara omkring 40 procent i individernas utvardering av bo
stadsomradet.
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Personliga karaktaristika och individernas utvardering av sina
bostadsomraden

Har analyseras hur och i vilken omfattning individbundna forhal
landen kan forklara individernas utvardering av sina bostadsom
raden. Detta gors med MCA-analys dar vi relaterar ett antal

individbundna villkor till individernas utvardering av sina bo
stadsomraden.

De personliga karaktaristika vi analyserat och hur dessa ar
relaterade till utvarderingen av bostadsomradet framgar av
nedanstaende tabell.

Tabell 7.10:

Prediktion av utvarderingen av bostadsomradet uti
fran personliga karaktaristika. MCA-analys.

Eta

Lagenhet/villa, annat

0,308

0,278

Boendetid i omradet

0,244

0,202

Hushallsinkomst fore skatt

0,093

0,129

Utbildning

0,174

0,102

Ensamboende eller ej

0,163

0,088

Alder

0,184

0,068

Materiella tillgangarD

0,116

0,058

Uppvaxtort (samma kommun eller ej)

0,047

0,057

Forvarvsarbetsstatus

0,016

0,032

Svensk/invandrare

0,043

0,002

R2 (adj)

f^

Beta

13,72 %

1) Materiella tillgangar ar en summering av tillgang till bil,
bat, fritidshus, diskmaskin

Samtliga samband gar i forvantad riktning sa att mest nojd med
sina bostadsomraden ar personer boende i enfamiljshus, de som
bott lange i bostadsomradet, de med hogre inkomster, de med
hogre utbildning, de som inte ar ensamboende, de som ar aldre,
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de med storre materiella tillgangar, de som ar uppvaxta i samma
kommun som de nu bor i, de som forvarvsarbetar och de som ar
svenska medborgare. Men sasom framgar av tabellen ar samban
den genomgaende svaga utom for "villaboende" och boendetid i
omradet.

/pk

Tillsammans kan samtliga dessa variabler endast forklara 13,7
procent av variationen i individernas utvardering av sina bostads
omraden. Om vi da betanker att 9 procent av variationen
forklaras enbart av huruvida man bor i enfamiljs- eller flerfamiljshus understryks ytterligare det begransade forklaringsvardet
av ovanstaende variabler. Resultaten antyder saiedes att skilda
typer av befolkningsgrupper tenderar att ha ungefar samma
uppfattning om vilka bostadsomraden som ar bra och vilka som

'

ar daiiga. Sa t ex tycks invandrare vara lika kritiska mot att bo i
invandrartata omraden som svenskar ar (jamfor tidigare redovisade resultat).

a

Detta resultat kan kanske ses som nagot forvanande.

Sa t ex vet vi att det foreligger ett ganska starkt samband
mellan individernas utvardering av sina bostadsomraden och
huruvida det bor en stor eller liten andel invandrare dar, och
huruvida det bor fa eller manga laginkomsttagare dar. Om vi
forsoker forklara variationen i utvarderingen av bostadsomradet
utifran dessa bada individbundna villkor blir forklaringsvardet
minimalt och betydande om vi i stallet anvander motsvarande

omgivningsbundna villkor-'-).
Ett skal till en sadan diskrepens kan vara, litet tillspetsat
uttryckt, att manga invandrare inte bor dar det bor andra

invandrare, manga laginkomsttagare bor inte dar andra lagin
komsttagare bor osv.

Sa t ex galler for Stockholms Ian att andelen invandrare totalt

f9^

utgor cirka 12 procent^). Om vi da sager att ett invandrartatt
omrade skall besta av minst 20 procent invandrare finner vi att

endast 28 procent av alia invandrare bor i dessa omraden^).
1)

K

Jamfor amerikanska data dar de individbundna villkoren fun-

gerar battre men helt tas over av omgivningsbundna villkor.
Det vill saga alia varderar skilda omraden lika. (Galster och
Hesser, 1981.)
2)

Invandrare da definierat som utlandsfodda.

3)

Har avses plan-omraden vilka ar omradesindelningen som
kommunerna anvander i sin planering.
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Kapitel 9: AKTENSKAP

I avsnitt 5 har vi sett att individernas utvardering av sin partner
tycks spela en avgorande roll for individernas valbefinnande.

Har gors ett forsok att analysera vad som kan ligga bakom
individernas utvardering av sin partner. De faktorer som har

beaktas galler individernas uppvaxtvillkor, personliga karaktaristika och individens beskrivning av skilda delaspekter av samboendeforhailandet.

Uppgifterna bestir i att analysera hur dessa skilda typer av
variabler kan hjalpa oss att forsta individens utvardering av sitt
J0to\

samboende/forhailande.

Till att borja med stalldes en fr§ga dar individerna ombads ange

graden av tillfredsstallelse med partnernD.
/$fp\

Tabell 9.1: Procentuell redovisning av utvarderingen av partnern^

Procent

Helt nojd

49

Till storsta delen nojd

26

NSigot mer nojd an missnojd

6

Varken nojd eller missnojd

4

NStgot mer missnojd an nojd

2

Till storsta delen missnojd

1

Helt missnojd

1
1,8

Svaren ar kraftigt koncentrerade kring den positiva delen av
skalan och ungefar halften sager sig vara nojda med sin partner,
ytterligare 36 procent sager sig vara till storsta delen nojda. PS

1)

Med partner avses den person respondenten kallar s£ och bor
tillsammans med
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den negativa delen av skalan aterfinner vi 4 procent av individerna och 1 procent sager sig vara helt missnojda.
De allra fiesta forefaller saiedes vara nojda och tillfredsstallda
med sin partner.

Kanske ar det sS att just denna fraga ar ovanligt kanslig och att
svaren darfor kan vara behaftade med en ovanligt kraftig positiv
bias.

FrSn tillganglig statistik vet vi att skilsmassorna okat mycket
kraftigt i vSrt land anda sedan atminstone 1945. Skilsmasso-

frekvensens okning har varit sarskilt markerad sedan mitten pa
a

jpK

1960-talet.

Som exempel pa aktenskapens varaktighet kan namnas att av de
som gift sig 1956 hade efter atta ar cirka 8 procent skilt sig, av
de som gift sig 1961 hade cirka 9 procent skilt sig atta ar senare
och av de aktenskap som ingicks 1966 hade 14 procent upplosts
efter atta ar. Av de som gift sig 1971 hade motsvarande siffra
stigit till cirka 17 procent.
Den bild som framtonar har ar snarast en bild av att aktenskapen
ar mycket instabila och att en stor andel av aktenskapen upplosts
redan efter atta ar.

Data som mera motsvarar den i enkatundersokningen anvanda
fragan utgors av antalet upplosta aktenskap per ar. Idag torde
denna siffra klart understiga 2 procent. Pa en direkt fraga om
hur man utvarderar sin partner svarar 4 procent att de ar mer
eller mindre missnojda och 1 procent svarar att de ar helt
missnojda. Av denna jamforelse att doma finns det saiedes
dubbelt sa manga som ar missnojda med sin partner som faktiskt
skiljer sig per ar.

f^'

Vi kan ocksa jamfora hur de som ar skilda ser pa sitt allmanna
valbefinnande och jamfora med motsvarande uppgift for de som
ar tveksamma eller direkt missnojda med sin partner. Sa t ex
uppger 19 procent av de skilda att de ar mer eller mindre
missnojda med livet i dess helhet. Bland de som ar tveksamma

f^

eller missnojda med sin partner stiger motsvarande andel till 30
procent. Pa motsvarande satt anger 60 procent av de skilda att
de ar helt nojda eller till storsta delen nojda med sina liv. For de
som ar tveksamma eller missnojda med sin partner sjunker
motsvarande andel till 27 procent.
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Uppvaxtvillkor
For att forsoka narma oss en forstaelse for individernas utvarde

ring av sin partner har tva fragor stallts som avser att belysa
nagot om individernas uppvaxtvillkor.

Dels har en fraga stallts om individerna ar uppvaxta med en eller
tva foraldrar. Dels en fraga om individerna idag betraktar sin
uppvaxt som lycklig eller olycklig.
Tabell 9.2: Prediktion av utvarderingen av partnern utifran beskrivningar av uppvaxtmiljon. MCA-analys.
JHfc\

Splittrade hem

Utvardering av partnern
Helt nojd-nagot mer nojd
an missnojd

{"

Helt missnojd-nagot
mer missnojd an nojd

Uppvaxt med bada foraldrarna

94

3

Uppvaxt med en foralder

89

3

Mycket lyckligt

95

3

Ganska lyckligt

94

4

Varken eller

86

5

Eta = 0,024

Uppvaxthemmet

Ganska olyckligt

Mycket olyckligt

81

Eta = 0,22

Bada dessa variabler ar relaterade till individernas uppfattning
om sin nuvarande partner. De som ar uppvaxta med endast en
foralder tenderar att vara nagot mindre nojda med sin partner.
Detta samband ar dock mycket svagt. Daremot tycks de som
betraktar sin uppvaxtmiljo som mindre lycklig ocksa tenderar att
vara mindre nojda med sin partner. Sa t ex anger 94 procent av
de som anser sig haft ett mycket lyckligt uppvaxthem att de idag
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ar atminstone mer nojda an missnojda med sin partner. Motsva
rande siffra for de som uppger sig ha haft en ganska eller mycket
olycklig uppvaxt ar 81 procent.

Det forefaller med andra ord vara sa att individens uppfattning
om de egna uppvaxtvillkoren spelar en inte obetydlig roll for
framgangen i det egna partnerforhailandet. Det tycks dock vara
mindre viktigt om man ar uppvaxt med en eller tva foraldrar, det
viktiga ar hur lyckliga eller olyckliga man anser att uppvaxtvill
koren var.

Individens beskrivning av samboendeforhailandet

For att ytterligare narma oss en forstaelse av hur utvarderingen
av partnern varierar fran person till person har stallts ett antal

fragor dar individerna angivit hur de anser att skilda delaspekter
av samboendet med partnern fungerar. De aspekter vi bett
individerna beskriva och svarsfordelningarna framgar av tabellen

/S^\

nedan.

Tabell 9.3: Beskrivningar av hur skilda aspekter av samboendet
fungerar. Prediktion av utvarderingen av partnern
utifran dessa beskrivningar. MCA-analys.

Oense om:

Alltid

Ofta Nagon
enstaka gang

Aldrig

Eta med ut

varderingen av
partnern

Hushallspengarna

3

4

61

32

0,330

Vad gora pa fritiden

1

7

77

15

0,393

Barnens uppfostran*'

3

8

70

19

0,329

Hush§llsarbetets fordelning

3

8

69

20

0,310

R2 adj

20,46

i$lfc\

*)

Endast de fall dar fragan ar aktuell
Samtliga dessa fragor uppvisar mycket patagliga samband med
individernas utvardering av partnern. Det vill saga ju oftare man
inom parforhailandet ar oenig om vad man skall gora pa fritiden i
desto mindre positiva termer utvarderar man sin partner. Ju
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oftare man ar oenig om hur hushallspengarna skall anvandas

desto mindre nojd Mr man med sin partner. Detta ar naturligtvis
vad vi forvantar oss eftersom dessa fragor direkt beror viktiga
aspekter av ett parforhailande. Men aven om vi har beaktar alia

fyra delaspekterna samtidigt finner vi anda att endast 20 procent
av variationen i individernas utvardering av sin partner kan foras
tillbaka pa hur de besvarat dessa fyra fragor.
Att den forklarade variansen inte blir storre beror bland annat pa
att det finns mycket viktiga delaspekter av ett samboendeforhai-

lande som vi inte stallt fragor kring. Sa t ex finns inga fragor
kring sexuella eller kanslomassiga aspekter.
j0SK>\

Personliga karaktaristika

De personliga karaktaristika vi har analyserar ar den biologiska
aidern, antal ar i aktenskapet, utbildning, forekomst av barn och
hushailsinkomst.

Med stigande alder tycks folja en svag tendens att vara mera
nojd med sin partner. Beaktar vi att denna tendens delvis ar ett
resultat av selektion genom skilsmassor blir huvudintrycket att
den biologiska aidern inte har nagot patagligt samband med hur
partnern utvarderas.
Intressantare ar da att betrakta hur utvarderingen av partnern
samvarierar med antal ar i aktenskapet. Resultaten indikerar att
ju langre aktenskapet varat i desto mera positiva termer utvarderar man sin partner. Aven har en selektionsmekanism.
Fran detta monster avviker de sorn gift sig 1980 eller senare dar
man inte ovantat utvarderar sin partner i forhailandevis positiva
termer.

Av de som varit gifta sedan 1930-talet ar det 0 procent som
uppger sig vara mer eller mindre missnojda med sin partner.
Motsvarande siffra for de som varit gifta sedan 1940-talet ar 1

procent, de som varit gifta sedan 1960-talet 4 procent, de som
varit gifta sedan 1970-talet 8 procent och de som varit gifta
sedan 1980-talet ocksa 6 procent. Dessa resultat kan ses som en
funktion av att de som varit missnojda med sin partner skilt sig
och att vi darfor far en allt lagre andel missnojda som en
funktion av antalet ar i aktenskapet. Men det kan ocksa vara sa
att man helt enkelt lar sig att fordra partnern pa ett battre satt
vartefter aren gar.

Individernas skolutbildning ar relaterade till utvarderingen av
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partnern sa att de med langre utbildning tenderar att utvardera

sin partner i nagot mindre positiva termer. Sa t ex anger 4
procent av de som gatt ut grundskolan att de ar mer eller mindre

missnojda med sin partner och bland de som gatt ut gymnasiet ar
motsvarande andel 7 procent. Bland de med avslutad akademisk
utbildning stiger andelen till 12 procent. Sammantaget galler
dock att utbildningsvariabeln ar relativt svagt kopplad till indivi
dernas utvardering av sin partner (eta = 0,16).

I de parforhailanden dar det inte finns nagra hemmavarande barn
tycks man vara benagen att utvardera sin partner i nagot mer
positiva termer.
/0^\

Sammantaget galler att var forstaelse for hur individerna utvarderar sin partner inte okar i nagon storre utstrackning om vi
kanner till individernas hushallsinkomst, forekomst av hemmava
rande barn, alder och utbildning.

/^\

Tabell 9.4: Utvarderingen av partnern och personliga karaktaris
tika. MCA-analys.

Eta

Alder

0,10

Ar i forhallandet

0,09

Utbildning

0,16

Hemmavarande barn 0-18 ar

0,03

Hushallsinkomst

0,10

Sammanfattning

I detta avsnitt har analyserats hur individernas utvardering av sin

partner kan bestammas utifran tidiga uppvaxtvillkor, personliga
karaktaristika och individernas beskrivning av skilda aspekter av

parforhailandet. En sammanfattning av resultaten ges i foljande
tabell.
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Tabell 9.5: Prediktion av utvarderingen av partnern utifran upp
vaxtvillkor, personliga karaktaristika, beskrivningar
och utvarderingar av skilda delaspekter. MCA-analys.

Eta

Enbart upp

Beta

vaxtvillkor

Enbart utv

AllaD

ueiaspeKLer

simultant

Endast pers
karaktaristika

Uppvaxtvillkor

Splittrat hem
Lycklig familjebakgrund

0,024
0,221

0,022
0,225

0,039
0,116

Personliga karaktaristika
Ar i forhallandet

Utbildning
Hushailsinkomst

Forekomst av smabarn
Forekomst av barn 0-18 ar
hemma

0,087
0,158
0,10
0,010

0,000
0,150
0,074
0,015

0,073
0,178
0,084

0,028

0,022

0,052

Beskrivningar
Oense om hushallspengarna

Vad gora pa fritiden
Barnens uppfostran
Hushailsarbetets fordelning

0,33
0,393
0,329
0,310

0,130
0,067
0,068
0,211

0,129
0,125
0,079
0,167

0,862

0,804

0,802

74,62)

74,63)

Utvardering
Partnerns forstaelse

R2 adj (procent)

4,3

3,1

1)

Alltfor fa individer eftersom vissa fragor galler t ex endast
de som har smabarn. Beraknat pa 104 individer.

2)

Utesluts partnerns forstaelse blir motsvarande varde 20,46

3)

Utesluts partnerns forstaelse blir vardet 20,46
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Beaktas dessa grupper av variabler samtidigt finner vi att den
forklarade variansen endast obetydligt okar i forhailande till den
andel forklarad varians som erhails fran enbart de variabler som

beskriver skilda delaspekter av parforhailandet. Samtidigt maste
vi har konstatera att den forklarade variansen ar relativt lag
vilket visar att det ar nodvandigt att beakta fler delaspekter av
parforhailandet.
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Kapitel 10: FAMILJEN

I avsnitt 5 visades att installningen till familjelivet ar den
viktigaste faktorn nar det galler att forklara individernas all-

manna valbefinnande. Vi har ocksa visat att skilda har ett lagre
valbefinnande an gifta. Pa en direkt fraga vad som ger livet mest
mening dar de svarande hade att valja mellan familjelivet,
arbetet och fritiden sa rangordnas familjelivet hogst bade idag
och for nastan 30 ar sedan (se sid 135).

Vi har ocksa stallt fragor avsedda att direkt mata hur viktiga
olika individer anser att olika livsomraden ar. Aven en sadan
/?iP^\

direkt fraga visar att inget annat livsomrade ges sa hog vikt som
familjelivet.
Detta ar ocksa ett resultat man funnit i flera stora livskalitets-

studier (Andrew and Withey, 1976; Bharadway and Wilkening,

^

1977, 1980; Bubolz m fl 1980 Campbell m fl 1976, 1981; Haavio

Mannila, 1971; Mancini, 1978; Metzen, 1980; Sontag mf1, 1979).

Har gors ett forsok att forklara varfor en individ utvarderar sitt
familjeliv i positiva termer och en annan individ i negativa
termer. De bestamningsfaktorer som analyseras ar liksom i
tidigare avsnitt: Individernas utvardering av delaspekter, indivi
dernas beskrivning av delaspekter, tidiga uppvaxtvillkor och
personliga karaktaristika.

Utvardering av familjelivet

Tva fragor har stallts for att beskriva individernas uppfattning
om sitt familjeliv. Fragornas formulering och de erhailna svarsfordelningarna anges i tabellen nedan.
0tH\
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Tabell 10.1:

Procentuell redovisning av graden av tillfredsstallelse med familjelivet

P

Helt nojd

38

Till storsta delen nojd

43

Nagot mer nojd an missnojd

7

Varken nojd eller missnojd

7

Nagot mer missnojd an nojd

3

Till storsta delen missnojd

1

Helt missnojdl
x

2,02

Om vi jamfor dessa fragesvar med de som erholls for tillfredsstallelsen med partnern finner vi att familjelivet beskrivs i nagot
mindre positiva termer. Men svarsfordelningen visar anda att
familjelivet ar ett av de livsomraden som beskrivs som mest
positiva.

Tabell 10.2:

Procentuell redovisning av hur lyckligt familjelivet
ar

Mycket lyckligt

35

Ganska lyckligt

46

Varken lyckligt eller olyckligt

16

Ganska olyckligt

2

Mycket olyckligt

1
1,89

Dessa tva fragor uppvisar naturligtvis ett ganska hogt samband

med varandra (rXy = 0,71).
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Utvardering av delaspekter

De delaspekter av familjelivet som individerna tagit stallning till
kan delas upp i tva huvudgrupper. For det forsta fragor som ror
forhallandet till partnern. For det andra fragor som ror de
vuxnas forhailande till barnen. Dessutom stalls har fragor som
galler i vilken utstrackning familjen har tid och intresse att gora
saker tillsammans.

Individernas utvardering av hur ofta hela familjen gor saker
tillsammans ar mycket hart kopplat till individernas utvardering

av sitt familjeliv i allmanet (rxy = 0,65). Det vill saga att ju mer
positivt installd man ar till antalet tillfallen da hela familjen gor
saker tillsammans desto mera positivt installd ar man till famil
jelivet i dess helhet.

Ett mycket hogt samband foreligger ocksa mellan hur man
utvarderar sin partner och hur man utvarderar familjelivet i dess

helhet (rXy = 0,74). Aven om vi enbart ser till individernas
utvardering av partnerns forstaelse finner vi att denna variabel
ar intimt forknippad med individernas utvardering av familjelivet

i dess helhet (rxy = 0,68).
Individernas relationer till sina barn har matts genom fragor om
graden av tillfredsstallelse med den tid man sjalv tillbringar med
barnen och den tid partnern tillbringar med barnen. Ju mer nojd
man ar med den tid man har att tillbringa med barnen desto
mera nojd ar man med familjelivet och ju mer nojd man ar med
den tid partnern tillbringar med barnen desto mera nojd ar man

med familjelivet. Bada dessa samband ar relativt starka (rXy =
0,34 och 0,44). Ju mer nojd man ar med sig sjalv som foralder
desto mera nojd ar man med familjelivet i dess helhet. Aven

detta samband ar starkt (rXy = 0,58).
Beskrivning av delaspekter

0^

I foregaende avsnitt visades hur utvarderingen av partnern var
beroende av hur ofta de var oense om hur hushallspengarna skall
fordelas, vad man skall gora pa fritiden, hur hushailsarbetet skall
fordelas samt hur ofta man var oeniga om hur barnen skall
uppfostras. Dessa forhailanden paverkar naturligtvis ocksa hur
man utvarderar familjelivet i dess helhet, aven om vi har
forvantar oss att dessa bestamningsfaktorer skall fungera med

nagot samre precision. Detta ar precis det resultat som erhails.
For var och en av de fyra ovan anvanda variablerna galler att de
ar effektivare bestamningsfaktorer till individernas utvardering
av sin partner an till individernas utvardering av sitt familjeliv i
allmanhet.
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I materialet har vi inte tillgang till variabler som beskriver
individernas forhailande till andra an den vuxna partnern.

Tabell 10.3: Utvardering av familjelivet och beskrivningar av
skilda delaspekter. MCA-analys.

Beskrivning av hur ofta

Utvardering av familjelivet

oense om

Hushallspengarna

-0,19

Gora pa fritiden

-0,22

Barnens uppfostran

-0,29

Hushailsarbetets fordelning

-0,12

Personliga karaktaristika

I detta avsnitt analyseras hur tidiga uppvaxtvillkor och andra
personliga karaktaristika ar relaterade till individernas utvarde
ring av familjelivet.

For att nagot forsoka belysa de tidiga uppvaxtvillkoren har tva
fragor stallts. Den ena anger huruvida individerna bott med en
eller bada foraldrarna under uppvaxttiden och den andra avser
att mera direkt indikera huruvida familjelivet i uppvaxthemmet
varit lyckligt eller olyckligt. I tabellen nedan anges svarsfordelningarna samt hur dessa bada fragor Mr relaterade till utvarde
ringen av dagens familjesituation.
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Tabell 10.4: Utvardering av familjelivet och uppvaxtvillkor.
MCA-analys.

Utvardering

av

familjeli

vet. Medelvarden

Uppvaxt med bada foraldrarna

2,04

Uppvaxt med en foralder

2,24

Eta 0,05
/0tt\

Uppvaxthemmet

Mycket lyckligt

1,72

Ganska lyckligt

2,0

Varken eller

2,38

Ganska eller mycket olyckligt

2,77

Eta 0,28

I hela materialet ar det 13 procent som bott tillsammans med
endast en foralder under storsta delen av uppvaxttiden. Dessa
tenderar att vara nagot mindre tillfreds med familjelivet idag an
de som bott med bada foraldrarna.

Tendensen ar emellertid svag och kunskap om huruvida en person
vaxt upp med en eller bada foraldrarna ger mycket litet informa
tion kring hur individen idag utvarderar sitt familjeliv. En
betydligt patagligare indikation om uppvaxtvillkorens betydelse
erhails da vi fragar om huruvida familjelivet i uppvaxthemmet

(^

var lyckligt eller inte. Har ar det 8 procent som uppger att
familjelivet i uppvaxthemmet var mycket eller ganska olyckligt.
Av de som haft en ganska eller mycket lycklig uppvaxt avser
endast 5 procent att de idag ar mer eller mindre missnojda med

O

sitt familjeliv. Motsvarande siffra for de som haft en ganska
eller mycket olycklig uppvaxt ar tre ganger sa stor, det vill saga
15 procent.

For utvarderingen av dagens familjeliv tycks det saiedes vara
vasentligt huruvida familjelivet i uppvaxthemmet varit lyckligt
eller olyckligt, men att kunskap om huruvida man bott med en
eller bada foraldrarna under uppvaxttiden ar mycket svagt
relaterat till utvarderingen av dagens familjeliv.
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Det finns ett ytterligare antal personliga karaktaristika som ar
relaterade till utvarderingen av familjelivet.

Ovanligt missnojda med sina familjeliv ar skilda, ensamstaende,
matriellt fattiga och sadana som har barn 0-18 ar som de ej bor
tillsammans med. Totalt sett ar det 5 procent som ar mer eller
mindre missnojda med sina familjeforhailanden. Bland skilda ar
motsvarande andel 20 procent, bland ensamstaende 19 procent,
bland matriellt fattiga 10 procent och bland de som har barn i
aidern 0-18 ar som de inte bor tillsammans med sa ar det 14

procent som ar mer eller mindre missnojda med sina familjefor
hailanden. Data om individernas bakgrund och personliga karak
taristika formar endast forklara en mycket blygsam andel av den
variation som finns i installningen till familjelivet. Det ar forst
nar vi beaktar individernas egen uppfattning av skilda delaspek
ter av familjelivet som vi narmar oss en djupare forstaelse for
hur skilda individer ser pa sina familjeforhailanden.
Sammantaget kan dessa variabler forklara 8,5 procent av variationen i utvarderingen av familjelivet.

Tabell 10.5:

Prediktion av utvardering av familjelivet
personliga karaktaristika. MCA-analys.

med

Tillfredsstallelse med fa

miljelivet
Eta

Uppvaxt med en eller tva foraldrar

0,05

Lyckligt olyckligt uppvaxthem

0,28

Civilstand

0,28

Utbildning

0,14

Alder

0,11

Hushailsinkomst

0,15

Barn 0-18 ar som ej bor hemma

0,11

Invandrare/svensk

0,02

R2

8,5 %

/<P?N
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Resultaten gor att man ar benagen att instamma i Campbells ord
nar han sammanfattar erfarenheterna fran tva stora undersok-

ningar dar man forsokt faststalla hur personliga karaktaristika ar

relaterade till utvarderingen av familjelivet. "We learn virtually
nothing about why one person is satisfied with family life and
another is not from knowledge of his or her sex, race, income,
education, religion, or place of recidance. These aspects of a
persons life situation, which have important implications in other

domains have no influence on an person's satisfaction with family
life. What does mather is the family situation the person lives in
(Campbell 1981).

/H&\
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Kapitel 11: VANKRETSEN
I forra avsnittet diskuterades individernas relationer till sina

narmaste, dvs till ovriga familjemedlemmar. Har vidgas analysen
sa att den inbegriper individernas ovriga sociala relationer.
Liksom i tidigare avsnitt gors ett forsok att fbrsta varfor vissa
individer ar nojda med sina vanskapsforhailanden och varfor

andra ar missnojda. De bestamningsfaktorer som analyseras ar
individernas utvardering av skilda delaspekter av vanrelationerna, individernas beskrivning av sina sociala relationer och per
sonliga karaktaristika.

Individernas utvardering av vankretsen i stort har vi forsokt
belysa med nedanstaende fraga.

Tabell 11.1:

Procentuell redovisning av graden av tillfredsstallelse med vankretsen

Procent

Helt nojd

34

Till storsta delen nojd

47

Nagot mer missnojd an nojd

9

Varken nojd eller missnojd

6

Nagot mer missnojd an nojd

2

Till storsta delen missnojd

1

Helt missnojd

0

X

1,99

Tabellen ger en bild av befolkning som verkar mycket positivt
installd till vankretsen i stort. Detta ar kanske inte sa forvanan-

f^

de eftersom det for de allra fiesta manniskor finns forhailandevis
stora mojligheter att sjalv paverka vankretsens utseende.

Svaren pa denna fraga samvarierar ocksa kraftigt med fragorna

om individernas utvardering av livet i dess helhet (rXy = 0,46).
Individernas utvardering av sin vankrets samvarierar ocksa med
utvarderingen av aktenskapet och familjelivet, dvs utvarderingen
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av de mest centrala sociala relationerna. Utvarderar man sin

partner och sitt familjeliv i positiva termer sa tenderar man
ocksa att utvardera sin vankrets i stort i positiva termer och
tvartom. Sambanden uppgar till 0,31 respektive 0,39.

Utvardering av skilda delaspekter av vankretsen
Tva delaspekter av individernas utvardering av vankretsen i stort
belyses har. Dels en fraga som galler utvarderingen av den tid
man tillbringar tillsammans med vanner och bekanta och dels en
fraga om utvarderingen av det man gor tillsammans med vanner
och bekanta.
/0Kto\

Tabell 11.2:

Procentuell redovisning av utvarderingen av den
mangden tid med vannerna och med hur denna tid
anvands

/fl^\

Helt Till storsta

nojd delen nojd

Nagot mer
nojd an

Varken

eller

Nagot mer Till storsta
missnojd
delen missnojd

Helt
miss

nojd

Tid tillbringar med

/0K£\

vanner och bekanta

33

47

8

6

4

1

1

Gor tillsammans

28

52

10

7

2

1

0

Aven vad avser utvarderingen av den tid man tillbringar tillsam
mans med vanner och bekanta och vad avser utvarderingen av
hur denna tid anvands ar fragesvaren mycket positiva. Det ar
ocksa sa att dessa bada fragor samvarierar starkt inbordes och
med fragan om utvarderingen av vankretsen i stort. Ar man nojd
med den tid man har att tillbringa med vanner och bekanta sa
tenderar man ocksa att vara nojd med hur denna tid anvands.

Samarbetet uppgar till 0,722 (rxy). Vet vi hur en individ utvarde
rar den tid han har att tillbringa med sina vanner och bekanta
och hur han utvarderar hur denna tid anvands sa vet vi ocksa med

mycket god precision hur han utvarderar vankretsen i stort.
Dessa bada variabler forklarar tillsammans 59 procent av variationen i individernas utvardering av vankretsen i stort.
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Individernas beskrivning av det sociala natverket

Har gors ett forsok att relatera individernas utvardering av sin
vankrets i stort till hur manga personer de umgas med och hur
ofta detta sker.

Forst introduceras emellertid en fraga som avser att belysa hur
manga vanner man anser sig ha.

Tabell 11.3: Procentuell redovisning av individernas beskrivning
av antalet vanner

Manga vanner

31

24

16

20

5

3

1

Inga vanner

Svaren pa denna fraga samvarierar hogst patagligt med indivi
dernas utvardering av sin vankrets i stort. Sambandet uppgar till

0,472 (rxy).

Detta samband ar stabilt over skilda befolkningsgrupper. Sa t ex
uppgar sambandet till 0,46 bland personer fodda pa 1910- och
1920-talen, 0,49 for personer fodda pa 1930- och 1940-talen och
aterigen 0,46 for personer fodda pa 1950- och 1960-talen. For
samtliga aidersgrupper tycks saiedes i samma utstrackning galla
att ju f ler vanner man uppger sig ha desto mera nojd ar man med
sin vankrets i stort.

Att sambandet inte ar starkare an 0,47 skulle kunna bero pa att
vissa manniskor har relativt fa vanner, men anda menar att de

inte har behov av fler och darfor kanner sig nojda med sin
vankrets i stort. Pa motsvarande satt skulle man kunna tanka sig
att vissa manniskor har manga vanner, men anda kanner ett
behov av att ha fler vanner for att bli nojda med sin vankrets i
stort. For att i nagon man belysa en sadan tanke har en fraga
stallts om intresset av att skaffa nya vanner och knyta nya
kontakter. Fragans ordalydelse och svarsfordelningen framgar av
nedanstaende tabell.
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Tabell 11.4:

Hur intresserad ar du av att knyta nya kontakter
och mota nya vanner

Procent

Mycket intresserad

22

Ganska intresserad

47

Inte sarskilt intresserad

29

Inte alls intresserad

2

Ungefar 70 procent uppger sig vara ganska eller mycket intresserade av att mota nya vanner och ungefar 30 procent menar att
de inte ar sarskilt intresserade eller helt ointresserade av att

knyta nya kontakter och mota nya vanner.

r*
Fragesvaren pa denna fraga ar helt orelaterade till svaren pa
fragan om utvarderingen av vankretsen i stort. Daremot uppvisas
ett samband mellan denna fraga och antalet vanner man anser
sig ha, sa att ju fler vanner man anser sig ha desto mera
intresserad ar man av att knyta nya kontakter och mota nya

vanner. Sambandet uppgar till 0,254 (rxy).
En hypotes skulle kunna vara att de som uppger sig ha relativt fa
vanner och ar intresserade av att mota nya vanner skulle vara
mera missnojda med sin vankrets an de som har relativt fa
vanner men inte ar sarskilt intresserade av att knyta nya
kontakter och mota nya vanner. Denna hypotes har testats

genom att bilda en monstervariabel-'-) av fragan om hur manga
vanner man anser sig ha och fragan om hur intresserad man ar av
att traffa nya vanner och knyta nya kontakter. Denna monstervariabel har sedan relaterats till individernas utvardering av
vankretsen i stort och resultatet har jamforts med den forklara
de varians vad avser utvarderingen av vankretsen i stort som
erhailes da bada dessa fragor behandlas med en additiv modell.
Resultaten blir identiska.

1)

Monstervariabel bestar av varje mojlig kombination av
svarsalternativ pa de bada fragorna. Denna variabel anvands
sedan som oberoende variabel i en MCA-analys med utvar
deringen av vankretsen i stort som beroende variabel.
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Av dessa analyser att doma ger fragan om intresset av att knyta
nya kontakter inte nagon ytterligare belysning av varfor vissa
manniskor uppger sig ha relativt fa vanner men samtidigt ar
nojda med sin vankrets i stort.
For att fa en rent kvantitativ bild av hur manga personer
invidierna umgas regelbundet med pa sin fritid har tva fragor
stallts. En fraga galler hur manga personer man brukar umgas
med som bor inom en halvtimmes promenad fran bostaden och en
fraga galler hur manga av de man brukar umgas med som bor
mer an 30 minuters promenad fran bostaden. Pa sa satt har vi
matt pa bade var personerna man umgas med bor och hur manga
personer man totalt brukar umgas med.
/PPiSy
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Det genomsnittliga antalet personer man brukar umgas med som
bor inom en halvtimmes promenad fran bostaden uppgar till
narmare atta personer. Naturligtvis forekommer det stora variationer kring detta medelvarde och i tabellen nedan visas darfor
fordelningen narmare.

Tabell 11.5:

Procentuell redovisning av antal personer i um-

ganget inom 30 minuters gangavstand fran bosta
den

Antal personer i umganget

/H!s%

Procent

0

12

1

-

5

38

6

-

10

32

11

-

15

8

16

-

20

6

21

_

4

7,56
#PB\

Drygt var tionde uppger att de inte brukar umgas med nagon
inom en halvtimmes promenad fran bostaden, 70 procent uppger
att de brukar umgas med 1-10 personer som bor inom en
halvtimmes promenad fran bostaden. Nastan 20 procent uppger
att de umgas med minst tio personer som bor inom en halvtim
mes promenad fran bostaden.

178

For att komplettera denna bild av det sociala natverket redovisas nedan hur individernas umgangeskrets ser ut om vi betraktar

det umgange som bor mer an en halvtimmes promenad fran
bostaden.

Genomsnittligt uppges har tolv personer, vilket ar betydligt fler
an motsvarande antal inom en halvtimmes promenad fran bosta
den. Men aven har forekommer stora variationer kring genom-

snittsvardetD.
Tabell 11.6:

Procentuell redovisning av antal personer i umganget som bor langre an 30 minuters promenad
fran bostaden

Antal personer i umganget

Procent

0

6

1

-

5

25

6

-

10

35

11

-

15

12

16

-

20

10

21

-

12

11,88

jm\

Andelen svarande som inte har nagon i bekantskapskretsen
boende mer an 30 minuters promenad fran bostaden uppgar till 6
procent. Cirka 60 procent umgas med 1-10 personer pa detta
avstand och cirka 34 procent har en umgangeskrets pa detta
avstand pa mer an tio personer.

Antalet personer i umgangeskretsen inom en halvtimmes prome
nad fr3n bostaden samvarierar med antalet personer i den

/^n

^

geografiskt mera avlagsna umgangeskretsen. Sambandet uppgar

till 0,377 (rxty), det vill saga att ju storre umgangeskrets man

har nara bostaden desto storre tenderar ocksa den geografiskt
mera avlagsna umgangeskretsen att vara.

1) Stort internbortfall da manga svarat i termer som inte gatt
att uttrycka i absoluta frekvenser.
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I tabellen nedan redovisas individernas kontaktnat da hansyn
tagits till bade umganget inom en halvtimmes promenad fran
bostaden och den umgangeskrets som bor langre bort.
Tabell 11.7:

Procentuell redovisning av antal personer i um
ganget

Totalt antal personer i umgangeskretsen

Procent

0

1

1

-

5

8

6

-

10

20

11

-

15

20

16

-

20

19

21

-

30

18

31

„

15

En umgangeskrets om hogst fem personer tycks ungefar var
tionde ha. Mellan 6 och 15 personer i umgangeskretsen har cirka
40 procent och en umgangeskrets bestaende av mer an 15
personer uppger sig ungefar halften ha.
I ett nasta steg fragar vi oss hur dessa rent kvantitativa matt pa
umgangeskretsens storlek ar relaterade till individernas utvarde
ring av vankretsen och till individernas beskrivning av hur manga
vanner de anser sig ha.
En sadan analys visar att ju fler personer man uppger sig ha i sin

f^

bekantskapskrets desto oftare uppger man sig ocksa ha manga
vanner. Sambandet uppgar till 0,31 (rXy).
Daremot finner vi ett lagt samband mellan antalet personer man

C^

umgas med och utvarderingen av vankretsen totalt (rXy = 0,20).
Man utvarderar saiedes inte alltid sin vankrets i positiva termer
aven om man har ett stort umgange.

I ett nasta steg utvidgas analysen sa att vi inte bara tar hansyn
till hur stort umgange man har utan har tas ocksa hansyn till hur

ofta man traffar sina vanner och bekanta. Hur ofta man umgas
med sina vanner och bekanta belyses av nedanstaende fraga.
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Tabell 11.8:

Flera ganger i veckan

26

Mer an 5 ganger

18

3-4 ganger

26

1-2 ganger

27

Ingen gang

/0^\

Procentuell redovisning av hur ofta under de senaste fyra veckorna man traffat nagon i umganget

3

70 procent uppger sig ha traffat och varit tillsammans med
atminstone nagra i umgangeskretsen nastan en gang per vecka.
30 procent har traffat sitt umgange hogst tva ganger den senaste
manaden och 3 procent uppger att de inte varit tillsammans med
nagon i umgangeskretsen under den senaste manaden.
Ju oftare man varit tillsammans med sin umgangeskrets desto

fler vanner anser man sig ha (rXy = 0,281) och desto mer nojd
anser man sig vara med vankretsen i stort (rxy = 0,203).
Sambanden ar saiedes relativt svaga och den rena umgangesfre
kvensen sager oss mycket litet om hur individerna utvarderar sin
vankrets i stort. Aven om vi kanner till saval umgangeskretsens
storlek som umgangesfrekvensen sa kan vi fortfarande bara
forklara en liten andel av variation av hur manga vanner man
anser sig ha och en an mindre andel av variationen kan forklaras
vad avser utvarderingen av vankretsen i stort. Givet kunskap om
umgangeskretsens storlek och umgangesfrekvensen kan 15 procent av variationen forklaras vad avseer individers svar pa
fragan om de har manga eller fa vanner. Samma tva oberoende
variabler forklarar endast 7 procent av variationen i individernas
utvardering av vankretsen i stort.
For att forsta varfor vissa individer sager sig ha manga vanner

och andra sager sig helt sakna vanner ar det uppenbarligen inte
till stor nytta att kanna till umgangeskretsens storlek och
umgangesfrekvensen. For att forsta varfor vissa individer ar
nojda med sin vankrets och andra missnojda ar dessa kunskaper
av ett annu mer begransat varde.
I undersokningen har ocksa stallts ett antal fragor avsedda att
belysa individernas bedomning av mera kvalitativa aspekter pa
vankretsen. En fraga avser att belysa om man anser sig ha nagra
goda vanner som staller upp vid behov.
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Tabell 11.9: Procentuell redovisning av tillgang till goda vanner
som staller upp vid behov

(^

V

Ja, flera

57

Ja, nagon

33

Nej, ingen

1

Vet inte

9

90 procent sager sig ha atminstone nagon god van som kan stalla

upp vid behov. Men det ar bara 57 procent som anser sig ha

tillgang till mer an en person vid sadana tillfallen. 9 procent
svarar att de inte vet om de har nagon som kan stalla upp vid
behov och ytterligare 1 procent tror inte att nagon i vankretsen
kan stalla upp vid behov. Denna kansla av att ha nagon som
staller upp vid behov ar relaterad till utvarderingen av vankret

sen i stort. Sambandet ar patagligt 0,292 (rxy).
Hurvida man anser sig ha nagon som kan stalla upp vid behov ar
mycket patagligt relaterat till om man anser sig ha manga eller

fa vanner. Har uppnas sambandet till respektabla 0,42 (rxy).
En annan fraga som ocksa ar avsedd att belysa den mera
kvalitativa aspekten av vankretsen galler hur ofta man brukar
kanna sig overgiven.

Tabell 11.10: Procentuell redovisning av hur ofta man kanner sig
overgiven

Ja, ofta

3

Ja, ibland

23

Sallan

39

Aldrig

35

Kanslor av att atminstone ibland kanna sig overgiven ar ganska
vanligt forekommande i befolkningen. Men nastan tre fjardedelar
av befolkningen menar att de sallan eller aldrig kanner sig
overgivna. Hur ofta man kanner sig overgiven samvarierar hogst

patagligt med hur man utvarderar sin vankrets i stort (rXy =
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0,345). Det vill saga ju oftare man kanner sig overgiven desto
mindre nojd ar man med sin vankrets. Det ar vidare sa att ju
oftare man kanner sig overgiven desto farre vanner anser man

sig ha (rxy = 0,296).
Sammanfattning

For att forsta varfor vissa personer anser sig ha manga vanner
och andra anser sig ha fa vanner ar det till liten hjalp om vi
kanner till antalet personer i umgangeskretsen och umgangesfre
kvensen. Tillsammans forklarar dessa variabler endast 15 procent
av variationen i beskrivningen av antalet vanner man anser sig
ha. Vi narmar oss nagot en forstaelse av varfor vissa personer
anser sig ha manga vanner och andra uppger sig ha fa om vi
ocksa tar hansyn till variabler som direkt ar avsedda att mata en
mer kvalitativ sida av vankretsen. Kanner vi saiedes ocksa till

hur manga vanner man anser sig ha som kan stalla upp vid behov
och hur ofta man kanner sig overgiven kan 26 procent av
variationen forklaras i svaren pa fragor om hur manga vanner
man anser sig ha. Inte heller denna andel ar speciellt imponerande.

Ser vi till mojligheterna att forklara variationen i svaren pa
fragan om tillfredsstallelsen med vankretsen i stort blir resultatet samre. Har forklaras endast 7 procent av variationen utifran
kunskap om antalet i umgangeskretsen och umgangesfrekvensen.
Laggs dartill kunskapen om hur manga vanner man anser sig ha
som kan stalla upp vid behov och hur ofta man kanner sig
overgiven sa okar den forklarade variansen, men bara till foga
imponerande 20 procent.

Minst nojd med sin vankrets ar personer som ar ankor/anklingar,
arbetslosa, boende i Stockholms kommun och personer nyinflyttade i sitt bostadsomrade samt smabarnsforaldrar. Mest nojda ar
de allra aldsta och de allra yngsta, personer med enbart folkskola
och sadana som ar uppvuxna i den kommun de nu bor i och
personer som bott mycket lange i sitt nuvarande bostadsomrade.

Skillnaderna Mr dock genomgaende mattliga.

Ser vi till vilka grupper som beskriver att de har
respektive fa vanner erhails foljande monster.

manga

Forhailandevis fa vanner menar sig huvudsakligen aldre personer

ha, ankor/anklingar och personer boende i Stockholms kommun
och personer fodda utomlands.
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Forhailandevis manga vanner har personer fodda pa 1960-talet,
ogifta, personer uppvuxna i nuvarande hemortskommunen och
personer boende i smaorter.

Slutsatsen av dessa jamforelser mellan skilda befolkningsgruppers utvardering av sin vankrets och beskrivning av hur manga
vanner de anser sig ha blir att visserligen existerar hogst
patagliga skillnader mellan vissa grupper men att de personliga
karaktaristika som har analyserats anda endast marginellt bidrar
till att oka forstaelsen for varfor vissa personer ar nojda med sin
vankrets och andra missnojda eller varfor vissa personer anser
sig ha manga vanner och andra anser sig ha fa. Tillsammans
forklaras mindre an 5 procent av variationen i tillfredsstallelsen
/ffp^

j$Bfo\

med vankretsen och cirka 5 procent av variationen i svaren pa
fragan om hur manga vanner man anser sig ha, utifran kunskap
om samtliga analyserade personliga karaktaristika (MCA-analys).
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Kapitel 12: HALSA

I detta avsnitt behandlas individernas halsa sasom den framgar
av intervjusvaren. Begreppet halsa ses som ett sammansatt

begrepp och mats har bade i termer av franvaro av sjukdom eller
besvar och i termer av allmant valbefinnande.

Individernas halsa har matts utifran ett antal olika fragor. En
fraga avser individernas uppfattning om sitt allmanna halsotillstand under det senaste aret. En annan fraga ror forekomsten
av sjukdom, besvar efter olycksfall eller andra besvar eller
svagheter. En tredje typ av fragor avser att mata forekomsten
av psykiska besvar och den fjarde typen av fragor ror forekoms
ten av psykosomatiska besvar.

I ett forsta steg presenteras fragorna och de svar som erhailits
pa respektive fraga. I ett andra steg konstrueras ett antal index
for att ge mera sammanfattande matt pa dagens halsostatus.
I ett tredje steg analyseras interdependenserna mellan de olika
satten att mata halsotillstandet hos befolkningen.
I ett fjarde steg analyseras hur de skilda halsomatten ar relate
rade till tankbara bestamningsfaktorer.

Allmant halsotillstand

En fraga

har stallts dar individerna har

angivit hur deras

allmanna halsotillstand varit under det senaste aret. Trots att

fragan ar mycket allman och overgripande till sin karaktar
forefaller fragan att ha en ovantat hog reliabilitet och validi-

tet1).
Fragans formulering och de erhailna fragesvaren redovisas i
tabellen nedan.

1)

^

Se sid 56 for fragans stabilitet och reliabilitet. Reynolds
m fl (1974) har ocksa visat att svar pa en liknande allman

fraga ar starkt relaterad till en persons faktiska fysiska
halsa, sasom den faststallts genom en detaljerad undersokning av indikatorer pa fysisk sjukdom. Eleanor, Garfinkel,

Cohen och Srole (1976) har visat att svaren utgjorde en stark
prediktor pa sannolikheten att do inom de narmaste 20 aren.
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Tabell 12.1:

Procentuell redovisning av det allmanna halsotillstandet

Mycket bra

38

Ganska bra

47

Ganska daiigt

12

Mycket daiigt

2

Av hela befolkningen mellan 18 och 70 ar uppger endast knappa

f^

40 procent att deras allmanna halsotillstand varit mycket bra
under det senaste aret.

14 procent uppger att deras halsotillstand varit ganska eller

^

mycket daiigt. En narmare tolkning av dessa siffror far ansta

tills dess att vi sett hur svaren pa denna allmanna fraga ar
relaterad till andra halsoindikatorer.

Forekomst av sjukdom eller besvar

For att fa en uppfattning om vilka personer som uppger sig ha
nagon sjukdom, besvar efter olycksfall eller annat besvar har
foljande fragor stallts.

Tabell 12.2: Procentuell redovisning av forekomst av sjukdom
eller besvar^

Ja

56

Nej

44

1)

Fragans exakta ordalydelse ar: Har Du nagon sjukdom,
besvar efter olycksfall eller nagot annat besvar eller svaghet?

Over halften av befolkningen i aidrarna 18-70 ar besvarar fragan
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jakande. Sannolikt beror detta pa att manga individer har avsett
ocksa mycket sma besvar. Aven har far dock tolkningen av
fragesvaren ansta tills dess att vi sett hur fragesvaren ar
relaterade till andra ohalsoindikatorer.

Forekomst av psykosomatiska besvar
Skattningen av hur manga och vilka personer
psykosomatiska besvar baseras pa foljande fragor.

Tabell 12.3:
/!ffc\

V 124

V 126

V 132

av

enstaka

Nagon

Nagon
gSng i

ganger i

g§ng

manaden

manaden

Flera

Daglige

SvSrigheter att somna
SvSrigheter att behalla

31

44

11

11

3

somnen

46

33

8

10

3

DSlig aptit
Smarta i maggropen

66

25

5

2

1

49

33

8

7

3

Hjartklappning
Andningsbesvar

66

25

4

3

1

83

10

3

4

1

Huvudvark

23

45

17

12

3

9

39

21

24

8

Trotthet
V 134

lider

Procentuell redovisning av hur ofta olika individer
har olika psykosomatiska besvar under en 12-manaders period

Aldrig

V 122

som

Muskelspanning
Allergi

49

28

9

8

6

76

14

4

3

3

Tabellen visar att olika typer av psykosomatiska besvar ar
mycket vanligt forekommande hos befolkningen. Ser vi pa vart
och ett av de redovisade psykosomatiska besvaren finner vi
vidare att det ar sma andelar som uppger sig ha dagliga besvar.

For att fa en uppfattning om hur svaren pa de olika fragorna om
psykosomatiska besvar ar relaterde till varandra har en korrelationsmatris bildats.
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Tabell 12.4:

Korrelationsmatris avseende frekvensen av

olika

psykosomatiska besvar under en 12-manadersperiod

122

123

124

125

126

127

132

133

134

135

V 122

Svarigehter att sova

V123

671

V 124

384

321

V 125

319

330

340

V 126

292

355

241

339

V 127

314

348

221

215

471

V 132

280

241

242

328

249

165

V 133

343

343

265

344

343

198

468

V 134

326

395

260

339

388

301

403

401

V 135

112

106

105

174

125

251

154

173

Svarigheter att somr
Dalig aptit

Smarta imaggropen
Hjartklappning
Andningsbesvar
Huvudvark
Trotthet

Muskelspanning
210

1

Alia korrelationer ar positiva, vilket indikerar att forekomsten
av ett besvar okar sannolikheten for att man ocksa har andra

psykosomatiska besvar.
Sambanden ar dock av mycket varierande storlek. Sa t ex ar
sambandet hogt mellan de bada fragorna som avser antalet

tillfallen individerna har somnproblem (rXy = 0,67). Har man
svart att somna tenderar man ocksa att ha svart att sova hela
natten.

Andra samband ar mycket svaga. Sa t ex ar relationen svag
mellan frekvensen andningsbesvar och frekvensen huvudvark.

Genomgaende galler dock att sambanden ar relativt svaga (cirka
0,30). Det forefaller med andra ord vara sa att olika manniskor
/$BI\

har en tendens att reagera med olika symtom pa kanske samma
belastningar.

For att fa en mera sammanhallen och oversiktlig bild av hur ofta
befolkningen uppger sig ha psykosomatiska besvar har tva skilda
typer av index bildats.

Det forsta indexet ar ett enkelt summationsindex. Indexet utgors
av en summering av svaren pa fragorna om svarigheter att

Allergi
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somna, daiig aptit, hjartklappning, huvudvark och muskelspanning
(PSUMMA). De fragor som inte ingar i indexet har uteslutits
antingen pa grund av att endast halva urvalet tillstallts fragorna

(svarigheter att behaila somnen, smarta i maggropen, andnings

besvar, trotthet) eller att fragan uppvisar mycket svaga korrelationer med ovriga item ingaende i indexet (allergi).
Det ar detta index som i fortsattningen anvands da vi analyserar
sambanden mellan psykosomatiska besvar och andra ohalsoindi-

katorer. Indexet uppvisar relativt svaga internkorrelationer, men
de ingaende komponenterna uppvisar anda en mycket god parallellitet i sambanden med ovriga fragor i undersokningen som Mr
jf^^

signifikant kopplade till forekomsten av psykosomatiska besvar. I
samtliga fall uppvisar indexet hogre korrelationer med andra

variabler an var och en av de ingaende komponenterna gor. Det
forefaller med andra ord som om indexet motsvarar rimliga krav

r

pa endimensionalitet. Ett undantag utgors dock av sambanden
med alder, som for de olika komponenterna kan variera mellan 0,166 och +0,09.
Ett sadant har summationsindex lampar sig emellertid mindre val
for en procentuell redovisning da samma poangsumma kan uppkomma pa en mangd olika satt.

Vi har darfor bildat ytterligare ett index avsett att ge en mera
lattolkad bild av hur manga personer som hur ofta lider av
psykosomatiska besvar.
Indexet

har

helt

enkelt

konstruerats

sa

att

forst

redovisas

andelen personer som dagligen har alia fern psykosomatiska
besvaren, dagligen har fyra psykosomatiska besvar etc. Sedan
alia personer som dagligen lider av nagot psykosomatiskt besvar
klassificerats pa detta satt redovisas gruppen som inte dagligen
har nagot besvar, men som har alia fern besvaren flera ganger i
manaden, som har fyra psykosomatiska besvar i manaden etc.
Harnast redovisas de som inte dagligen har nagra besvar och inte
heller veckoligen har nagra besvar men som har alia fern
besvaren minst nagon gang i manaden. Redovisningen foljer
sedan detta monster och den sista gruppen blir foljaktligen de
som aldrig lider av nagot psykosomatiskt besvar.
40^t\

Pa foljande sida redovisas personernas fordelning pa detta index.
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Tabell 12.5:

Index over hur manga procent som hur ofta har
nagot/nagra psykosomatiska besvar under en 12manadersperiod

Frekvens

Dagligen

Antal psykosomatisk;a

besvar

1

4

5

Summa

2

3

8

2

1

0

0

11

Veckoligen

15

4

1

0

0

20

Manatligen

15

5

1

0

0

21

Enstaka gang

12

13

10

4

1

40

9

9

Aldrig

-

-

-

-

Ser vi till andelen av personerna som uppger att de dagligen
under de senaste 12 manaderna lider av atminstone ett av de fern

psykosomatiska besvaren uppgar denna andel till 11 procent. Det
vill saga en betydligt hogre siffra an vad som kunde iakttagas for
vart och ett av de item som ingar i indexet. Ser vi till andelen av
urvalet som minst en gang per vecka lider av atminstone nagot
av de analyserade psykosomatiska besvaren sa uppgar denna

andel till 31 procent. Sver halften av hela urvalet uppger att de
minst en gang per manad lider av atminstone ett psykosomatiskt
besvar. Knappt var tionde uppger att de aldrig besvaras av nagot
av de fern psykosomatiska problem som ingar i indexet.

Psykiska besvar

Under denna rubrik behandlas fragor som avser att mata hur ofta
individerna uppger psykiska besvar oavsett dessa tar sig nagra

fysiska uttryck eller ej. De fragor som stallts och hur fragorna
besvarats framgar av foljande tabell.
/iSSPffX
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Tabell 12.6: Procentuell redovisning av forekomsten av psyko
somatiska besvar under en 12-manadersperiod

Aldrig

j0SmS\

Nagon
enstaka

Nagon
gang i

ganger i

gang

manaden

manaden

Flera

Hagloshet

44

38

10

7

2

Rastloshet

35

41

13

7

3

Nervositet/angslan/oro

26

44

13

12

5

Nedstamdhet

19

54

15

9

2

Fragesvaren visar att det ar relativt ovanligt med personer som
dagligen besvaras av hagloshet eller rastloshet eller nervositet
JfiK

eller nedstamdhet. Daremot ar det naturligtvis mycket vanligt
att man nagon gang besvaras av atminstone nagot av detta
fenomen.

Det foreligger hogst patagliga samband mellan dessa skilda item
som alia ar avsedda att utgora matare av ett och samma
bakomliggande teoretiska begrepp. I nedanstaende korrelations
matris visas hur de olika itemen ar inbordes korreierade.

Tabell 12.7:

Korrelationsmatris avseende forekomsten av skilda

psykiska besvar

128
/S^\

J0te\

Dagligen

129

130

131

Hagloshet

V128
V 129

614

Rastloshet

V 130

649

614

V131

698

544

Nervositet/angslan/oro
706

Nedstamdhet

Nar vi bildade indexet over psykosomatiska besvar var grundtanken att de olika besvaren tillsammans bildade en storre helhet

och det var da naturligtvis inget krav att de ingaende komponen
terna skulle uppvisa hoga samband med varandra. Har ar grundtanken mera faktoranalytisk, dvs de skilda itemen skall vara hogt
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korrelerade inbordes och en summering av dessa item gors bland
annat for att minska inverkan av de tillfalliga felen som var och
en av de ingaende fragorna ar behaftade med.

En inspektion av korrelationsmatrisen ovan visar att fragan om
hur ofta personerna under det senaste aret kant sig rastlosa
uppvisar betydligt lagre korrelationer med de tre ovriga fragorna
an vad dessa inbordes gor. Det forefaller med andra ord som om

denna fraga delvis mater nagot annat an vad de ovriga fragorna
gor.

Vi har darfor bildat ett index bestaende av hur ofta personerna
kanner sig haglosa, nedstamda och nervosa/oroliga/angsliga
(PSYKBESVAR).

Hur individerna fordelar sig over ett sadant index framgar av
nedanstaende tabell.

Tabell 12.8:

Procentuell redovisning over index rorande fore
komsten av psykiska besvar under en 12-manadersperiod

Antal psykiska

Procent

besvar

1 - 1,33

23

1,66 - 2,33

52

2,66 - 3,33

15

3,66 - 4,33

9

4,66 - 5,00

2

Denna procentfordelning liknar i hog grad de som erholls da vi
betraktade var och en av procentfordelningarna for de ingaende
fragorna. Detta resultat ar naturligtvis vad vi forvantar oss med
tanke pa de ingaende fragornas hoga samband med varandra.
Da fragesvaren har kan vara svartolkade i den meningen att det
kan vara svart att ange vad det egentligen betyder om man ofta
kanner sig t ex haglos far en tolkning av svaren ansta tills dess
att vi sett hur dessa svar ar relaterade till ovriga fragor i
undersokningen som kan vara av intresse.
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Samband mellan ohalsoindikatorer

I fdregaende avsnitt har redovisats fyra olika matt pa ohalsa som
ar litet olika till sin karaktar. Nedan redovisas sambanden mellan
de olika ohalsoindikatorerna och mellan dessa och individernas
utvardering av livet i dess helhet. Detta for att erhalla ett
battre underlag for tolkningen av dessa matt.

Samband mellan skilda ohalsomatt

Tabell 12.9:

Korrelationsmatris rorande skilda matt pa halsa
och utvarderingen av livet i dess helhet

/

\

Allm halsa
Besvar

\

V 121

V 136

X

-0,406

-0,406

PSUMMA

Psykbesvar

LIV 3

Lycka

0,520

0,446

0,332

0,263

X

-0,310

-0,269

-0,181

-0,174

X

0,580

0,383

0,302

0,626

0,518

PSUMMA

0,520

-0,310

Psykbesvar'

0,446

-0,269

0,580

ttV-3-^

0,332

-0,181

0,383

0,626

Lycka

0,263

-0,174

0,302

0,518

X

Alia samband gar i fdrvantad riktning bade

X

mellan de

X

fyra

ohalsoindikatorerna inbordes och mellan var och en av dessa och

de bada overgripande matten pa upplevd livskvalitet. Sambanden
ar dock av varierande styrka. Genomgaende uppvisar fragor om
huruvida individerna har nagot handikapp eller annan svaghet de
lagsta sambanden med ovriga ohalsoindikatorer.
Denna indikator har ocksa den absolut svagaste koppiingen till de
bada matten pa overgripande livskvalitet. Fragorna om fore
komsten av psykosomatiska besvar upvisar ett genomsnittssamband med de tre ovriga ohalsoindikatorerna som uppgar till 0,48.
Motsvarande varden for fragor om psykiska besvar ar 0,45. Den
overgripande fragan om halsotillstandet under de senaste 12
manaderna uppvisar pa motsvarande satt ett genomsnittssamband om 0,46.

Atminstone tre av de fyra analyserade ohalsoindikatorerna upp
visar inbordes ganska starka samband.
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Ett narmare betraktande av sambandens utseende visar bland

annat att av de som uppgivit ett ganska eller mycket daiigt
halsotillstand sa ar det 97 procent som uppger att de har nagon
svaghet eller handikapp. Men av de som uppger att de har nagon
svaghet eller nagot handikapp sa ar det endast 25 procent som
uppger sig ha ett ganska eller mycket daiigt halsotillstand. Det

forefaller saiedes som om man pa denna fraga om svaghet eller
handikapp i manga fall uppgett sa sma besvar att man inte finner

det motiverat att pasta att halsan varit daiig under det gangna
aret.

Nedan redovisas ocksa litet narmare utseendet pa sambanden
mellan forekomsten av psykosomatiska besvar av den allmanna
fragan om halsotillstandet under de senaste 12 manaderna.

Tabell 12.10: Procentuell redovisning av daiig allman halsa efter
forekomsten av psykosomatiska besvar

Andel som uppger mycket eller
ganska daiigt halsotillstand
Dagligen svarigheter att somna

56

Aldrig svarigheter att somna

5

Minst veckoliga aptitproblem

55

Aldrig aptitproblem

Minst veckoligen hjartklappning
Aldrig hjartklappning
Dagligen huvudvark

Aldrig huvudvark
Dagligen muskelspanning
Aldrig muskelspanning

9

65
8
62

8
75
6

De individer som uppger att de dagligen eller veckoligen besva
ras av nagot eller nagra av ovanstaende psykosomatiska besvar
karaktariserar vanligen sitt allmanna halsotillstand som daiigt.
Minst utslag ger fragorna om "svarigheter att somna" och "daiig
aptit". Har ar det faktiskt cirka 45 procent som uppger sig ha en
mycket bra eller ganska bra halsa trots att de dagligen har
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svarigheter att somna eller att de veckoligen har aptitproblem.
En forklaring till detta ar sannolikt att t ex somnproblem inte
alltid ar psykosomatiskt betingade utan snarare har att gora med
yttre storningsfaktorer som t ex smabarn, storande grannar,
biltrafik etc.

Fragorna om forekomsten av ovriga psykosomatiska besvar ar
hardare kopplade till bedomningen av det allmanna halsotillstan
det. Sa t ex menar 65 procent av de som atminstone veckoligen
har hjartklappning att deras halsotillstand ar ganska eller mycket
daiigt, av de som dagligen har huvudvark ar motsvarande siffra
62, och bland de som dagligen har muskelspanning ar det 75
procent som uppger att deras halsotillstand ar ganska eller
mycket daiigt.
Bland de som uppger att de aldrig besvaras av dessa psykosoma
tiska besvar ar det mycket ovanligt att man uppger att det
allmanna halsotillstandet ar ganska eller mycket daiigt.
Resultatsammanstallningen indikerar saiedes att det vanliga ar
att personer som uppger sig ha nagot eller nagra av de studerade
psykosomatiska besvaren i de allra fiesta fall ocksa uppger att
det

allmanna halsotillstandet under

de senaste

12 manaderna

varit ganska eller mycket daiigt.
Aven fragorna som ror forekomsten av de psykiska besvaren ar
intimt sammankopplade med det allmanna halsotillstandet. Sa

t ex uppger 65 procent av de som dagligen ar nervosa/oroliga/
angsliga att deras halsotillstand under det senaste aret varit
ganska eller mycket daiigt.
De kausala relationerna mellan de ovan analyserade halsoindika-

torerna ar inte mojliga att utreda med har befintligt material,
men data indikerar starkt att psykiska, psykosomatiska besvar
och uppfattningen om det allmanna halsotillstandet ar starkt
relaterade till varandra.

Av korrelationsmatrisen framgar vidare att de fyra ohalsomatten

ar patagligt relaterade till individernas utvardering av livet i
dess helhet och till den grad av lycka man kanner.
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Tabell 12.11: Prediktion av den overgripande livskvaliteten utifran skilda halsomatt. Multipel regressionsanalys.

**

LIV 3

Lycka

rxy

rxy

Psykbesvar

0,626

0,518

PSUMMA

0,383

0,302

V 121

0,332

0,263

V
V 136

-0,181

-0,174

R2

0,3954

0,2704

Cirka 40 procent av variationen i individernas utvardering av
livet i dess helhet kan "forklaras" av de fyra ohalsomatten
tillsammans. Motsvarande siffra for variabeln lycka ar 27 procent. I bada fallen ar det framst fragorna om forekomsten av
psykiska besvar som forklarar praktiskt taget all den varians som
den fulla modellen forklarar. Minst forklaringsvarde har fragan
rorande forekomsten av nagot handikapp eller nagon annan
svaghet.

Ohalsans bestamningsfaktorer
I ett forsok att identifiera ohalsans bestamningsfaktorer har vi
gatt tillvaga sa att vi beraknat sambanden mellan individernas
utvardering av skilda livsomraden och de foreslagna ohalsomat
ten.
/dPS

I ett nasta steg har analyserats relationerna mellan de skilda
ohalsomatten och beskrivningar av individernas livssituation
inom vart och ett av de ovan analyserade livsomradena.

I ett tredje steg har analyserats relationerna mellan de skilda
ohalsoindikatorerna och skilda personliga karaktaristika.

Ohalsomdtt och utvarderingen av livsomraden

Har analyseras hur de skilda ohalsomatten ar relaterade till
individernas utvardering av de mest centrala livsomraden.
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Tabell 12.12: Samband mellan skilda halsomatt och individernas

tillfredsstallelse med skilda livsomraden. Multipel
regressionsanalys.

j0$&\

JlfilK^

Utvarderande kriteria

V121

V 136

PSUMMA Psykbesvar

LIV3

Boendet V 20

0,169

-0,055

0,185

0,309

0,442

Arbetet V 44*

0,179

-0,08

0,247

0,423

0,471

Tid/fritid V 91

0,073

-0,03

0,158

0,267

0,351

Gor fritid V 92

0,189

-0,05

0,27

0,428

0,478

Familjen V 115

0,225

-0,127

0,259

0,524

0,678

Vankretsen V 154

0,148

-0,083

0,208

0,424

0,434

Levnadsstandard V 159

0,204

-0,075

0,226

0,317

0,458

Utbildning v 198

0,173

-0,089

0,200

0,310

0,355

9,07

2,17

12,56

38,77

60,22

R2 exklusive V 44

Tabellen visar bland annat att samtliga korrelationer gar i
forvantad riktning sa att t ex ju mera missnojd man ar med sitt
familjeliv, arbete, fritid, vankretsen desto samre halsa indikeras
enligt alia ohalsomatten.

Om vi rangordnar livsomradena med avseende pa sambandens
storlek med de skilda ohalsomatten sa visar det sig att rangordningen blir i stort sett densamma oavsett vilket ohalsomatt som

anvands. Vidare visar det sig att denna rangordning overensstammer val med den rangordning som erhails da sambandet med det
overgripande livskvalitetsmattet anvands. De starkaste samban
den uppvisar utvarderingen av familjelivet, av fritiden, vankret
sen, arbetet och levnadsstandarden i nu namnd ordning.

Nar det galler att forklara variationen i individernas utvardering
av livet i dess helhet ar sasom tidigare visats dessa prediktorer
j0^\

synnerligen effektiva.

De tycks ocksa vara effektiva da det galler att predicera

forekomsten av psykiska besvar. Har erhails ett R^ om cirka
0,39. Variationen i forekomsten av psykosomatiska besvar later
sig inte prediceras med nagon storre precision. Samma forhailande galler vid prediktionen av det allmanna halsotillstandet.
Sasom vantat blir resultatet mycket daiigt da vi anvander denna

197

modell for att predicera forekomsten av handikapp eller annan
svaghet.

Av de direkta ohalsomatten ar det bara forekomsten av psykiska
besvar som med god precision gar att predicera utifran individer
nas utvardering av skilda livsomraden. Bade vad avser prediktionen av psykosomatiska besvar och det allmanna halsotillstandet
ar resultaten nedsiaende.

De redovisade sambanden kan ocksa illustreras genom att vi
jamfor t ex hur manga som totalt sett anger att de har en ganska
eller mycket daiig halsa med motsvarande svar for de som ar
missnojda med sitt familjeliv, sin vankrets etc.

I nedanstaende tabell gors en sadan oversiktlig beskrivning av de
erhailna svaren.

Tabell 12.13: Procentuell redovisning av olika halsomatt efter
tveksamhet eller missnoje med skilda livsomraden

Procent med

Procent med

Procent med

Procent med

ganska eller
mycket daiig

sjukdom eller

dagligen minst
ett psykosoma-

dagligen besvar av nervo-

besvar

tiskt besvar

halsa

sitet/angslan/
oro

Hela populationen:

14

56

11

Boendet

30

63

19

15

Arbetet

26

67.

24

17

Familjelivet

34

70

25

17

Vankretsen

28

65

23

23

Levnadsstandarden

25

63

19

13

Utbildningen

22

61

13

7

Fritidssysselsattningen

30

60

23

15

Tveksam eller missnojd med:

Av sammanstallningen framgar att de individer som ar missnojda
med de centrala livsomradena i samtliga fall ocksa uppger en
samre halsa. Sa t ex uppger de som ar tveksamma eller missnojda

198

med sitt familjeliv ungefar tre ganger sa ofta att de dagligen
besvaras av oro/nervositet/angslan, mer an dubbelt sa stor andel
som normalt besvaras dagligen av minst ett psykosomatiskt

besvar, en mer an dubbelt sa stor andel som normalt uppger att
det allmanna halsotillstandet under aret varit ganska eller
mycket daiigt. En betydligt storre andel an normalt menar ocksA

att de har nagon sjukdom, besvar efter olycksfall eller nagot
annat besvar eller svaghet.

Ohalsa och individernas beskrivning av skilda levnadsomstandigheter

I detta avsnitt gar vi ett steg "tillbaka" i den teoretiska modellen
och analyserar relationerna mellan a ena sidan de skilda ohalso
matten och individernas beskrivning av skilda delaspekter inom
de mest centrala livsomradena.

De delaspekter som har beaktas ar de som enligt tidigare avsnitt

visat sig mest effektiva da det galler att predicera individernas
utvardering av respektive livsomrade i dess helhet.

Tabell 12.14: Samband mellan skilda halsomatt och individernas

beskrivning av skilda arbetsmiljoaspekter och deras
utvardering av arbetet i dess helhet

\

Allman

Besvar

PSUMMA PSYBESV

LIV3

halsa

Utvardering av arbetet i dess hel
0,18

-0,08

0,247

0,423

0,471

Intressanta arbetsuppgifter

0,155

-0,128

0,219

0,268

0,286

Anvandning av kunskaper

0,113

-0,03

0,157

0,244

0,273

Mekaniskt rutinarbete

-0,041

-0,02

Bestammer sjalv arbetets utforande

-0,114

Mojligheter till befordran

-0,10

het

Beskrivning av-'--':

Inflytande over chefstillsattning /
Paverka arbetstakten

-0,08

-0,05

-0,04

0,05

-0,169

-0,118

-0,172

0,02

-0,02

-0,06

-0,08

0,210

0,227

0,202

-0,06

-0,051

0,09

-0,14

-0,09

0,013

-0,06

0,07

0,07

0,101

-0,132

Arbeten med andra

0,001

Risk bli uppsagd

0,01

-0,06

0,105

0,100

0,212

Ren och tyst miljd

0,06

-0,064

0,083

0,007

0,085

Mojligheterna att ga ifran'

0,008

0,113

-0,073

-0,06

-0,044

R^ beskrivande variabler

7,2

4,57

7,90

14,01

19,6

,r2 utvarderande veifiabel

3,2

0,5

6,3

17,0

23,0

~~

""'

1)

Beskrivningarna gjorda pa en 7-gradig skala bestaende av
andpunkter definierade av motsatspar
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Tabell 12.15: Samband mellan skilda halsomatt och utvarderingen av familjelivet, vankretsen, levnadsstandarden samt sambanden mellan skilda halsomatt och

beskrivningar av delaspekter av familjelivet, van
kretsen, levnadsstandarden.

V121

Utvardering av familjelivet

V136

PSUMMA PSYBESV

LIV3

0,225

-0,127

0,259

0,524

0,678

0,018

-0,024

-0,031

-0,073

-0,199

0,101

-0,005

-0,078

-0,086

-0,125

Barnens uppfostran

0,154

0,115

-0,028

-0,159

-0,299

Hushallsarbetet

0,016

-0,071

0,04

-0,064

-0,105

Utvardering av vankretsen:

0,148

-0,083

0,208

0,424

0,434

Umgangesfrekvensen

0,096

•0,051

0,098

0,115

0,087

Vanner som staller upp vid behov

0,099

•0,028

0,10

0,282

0,16

Beskrivning av hur ofta:

Oense om hushallspengarna
•Gdra pa fritiden

Beskrivning av:

Utvardering

/

av:

/

Levnadsstandarden

Beskrivning

av fore komst

Fritidshus
Diskmaskin

0,075

0,226

0,317

0,458

0,031

0,005

0,101

0,105

0,158

0,066

-0,047

0,067

0,106

0,109

0,016

0,000

0,058

0,029

0,118

0,069

-0,036

0,064

0,039

0,108

av: /

/

Bil
Bat

0,204

/

J

De monster av samband som erhalles fran livsomrade till livsom

rade ar ganska entydigt. For det forsta galler att alia de rent
beskrivande variablerna genomgaende uppvisar samband i forvantad riktning, men att de genomgaende ar mycket svaga. Inte i
nagot fall uppvisar en enskild beskrivande variabel en lika
pataglig relation med nagot ohalsomatt som individens utvarde
ring av motsvarande livsomrade i dess helhet. Storst ar skillnaderna nar det galler ohalsomatt som psykiska besvar och utvar-
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deringen av livet i dess helhet, Dessa skillnader i samband skulle
da kunna bero pa att de rent utvarderande variablerna avser
varje livsmrade i dess helhet och de beskrivande variablerna

avser enskilda delaspekter inom varje livsomrade. Vi jamfor
darfor ocksa hur stor andel av variansen i de skilda ohalsomatten

som kan foras tillbaka pa samtliga beskrivningar av delaspekterna inom vart och ett av livsomradena och hur stor andel av

variansen som kan foras tillbaka pa varje utvarderande variabel.
Aven har blir resultaten tamligen samstammiga. I de fall dar
nagon mer betydande andel av variansen kan forklaras uppvisar
alltid den utvarderande variabeln ett starkare samband an alia de

beskrivande variablerna inom detta livsomrade gor tillsammans.
Detta ar ocksa vad vi forvantar oss mot bakgrund av den

^

teoretiska modell kring vilken denna rapport ar uppbyggd. I nasta

f

avsnitt gar vi ytterligare ett steg "tillbaka" i den overgripande
teoretiska modellen och undersoker hur de skilda ohalsomatten

ar relaterade till skilda personliga karaktaristika.

^

I tidigare avsnitt indikerade resultaten att det framfor allt var

v

missnoje med de mest intima sociala relationerna som var
hardast anknutna till olika former av ohalsa och lagre livskvali
tet. Aven missnoje med sadana forhailanden som fritiden, van
kretsen, arbetet och levnadsstandarden var patagligt relaterade
till de skilda ohalsomatten. I jakten pa personliga karaktaristika
som kan vara betydelsefulla for individernas halsa har dessa
resultat tagits till utgangspunkt och har gors ett forsok att
identifiera skilda befolkningsgrupper som kan antas ha svaga
sociala natverk, som kan antas ha en mindre tillfredsstallande
arbetssituation och som kan antas vara mindre tillfredsstallda
med sin materiella levnadsstandard.

Socialt natverk och ohalsa

Av nedanstaende tabell framgar vilka grupper vi antagit har
mindre tillfredsstallande intima sociala relationer och hur dessa

gruppers halsa ser ut sasom den framgar av erhallna fragesvar.
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Tabell 12.16. Procentuell redovisning av skilda ohalsomatt efter
personliga karaktaristika

Procent med

Procent som

mycket eller
ganska daiig

dagligen har
minst ett psy

halsa

kosomatiskt be

Procent dag
ligen haglosa

Proccent dagli
gen nervosa/oro-

liga/angsliga

svar

24

15

4

6

IP ej bor med

22

12

7

8

Ogifta/ej samboende

13

12

3

6

samboende

31

17

6

9

Ankor/anklingar

35

22

13

11

Totalbefolkningen

14

11

2

5

Ensamboende

Barn under 18 ar som

Franskilda/tidigare

Samst halsa, oavsett anvant halsomatt, tycks franskilda och

ankor/anklingar ha. Det ar mera an dubbelt sa vanligt att dessa
grupper uppger att det allmanna halsotillstandet varit mycket
eller ganska daiigt under de senaste 12 manaderna. Ungefar var
tredje karaktariserar sitt halsotillstand i dessa termer. Det ar
ocksa ungefar dubbelt sa manga i dessa bada grupper som uppger
att de dagligen under de senaste 12 manaderna haft minst ett
psykosomatiskt besvar. Ungefar var femte svarar sa. Aven vad
avser forekomsten av dagliga psykiska besvar framtrader saval

skilda/tidigare samboende och ankor/anklingar som tva patagliga
riskgrupper.

Bland de personer som har barn under 18 ar som de inte bor
tillsammans med ar det ganska vanligt med en samre halsa. Klart
mycket fler an i totalbefolkningen uppger att det allmanna
halsotillstandet ar mycket eller ganska daiigt, fler uppger har

dagliga besvar av nervositet/angslan/oro och hagloshet. Daremot
tycks det inte vara vanligare med dagliga psykosomatiska pro
blem i denna grupp.
Bland de ensamboende tycks det framfor allt vara det allmanna
halsotillstandet som uppges som samre an bland totalbefolkning
en. Vad avser ovriga ohalsoindikatorer sa tycks denna grupp inte
ha samre halsa an totalbefolkningen. Jamfors daremot de ensam-
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boende med de som sammanbor med en vuxen partner uppvisar
de ensamboende en samre halsa enligt alia de anvanda halsoindikatorerna.

Data antyder saiedes att de grupper som genomsnittligt sett kan
antas ha farre intima sociala kontakter tycks ha en samre halsa
oavsett vilken av ohalsoindikatorerna som anvands.

Arbete och ohala

I nedanstaende tabell redovisas ett antal variabler som kan antas

spela roll for hur arbetet upplevs och hur dessa ar relaterade till
forekomsten av ohalsa.

/$pn

Tabell 12.17: Procentuell redovisning av skilda ohalsomatt efter
personliga karaktaristika

rorande

forvarvsarbete

och utbildning. Samtliga forvarvsarbetande.

Procent med

Procent som

mycket eller
ganska daiig

dagligen har
minst ett psy

halsa

Procent dag
ligen haglosa

Proccent dagli
gen nervosa/oroliga/angsliga

kosomatiskt be
svar

Forvarvsarbetande

10

7

1

4

Ej forvarvsarbetande

26

13

4

8

Arbetslosa

13

12

0

11

Fortidspensionarer

45

24

11

11

Dagtid

12

9

2

4

kraver en hogre utbildning 9

6

0

9

Ej enbart dagtid
Har ett arbete som

Kraver en lagre utbildn

14

11

2

10

Motsvarar utbildningen

11

8

2

3

Folkskola1)

9

7

2

3

Grundskola

8

9

1

1

Gymnasium

7

5

0

5

Akademisk examen

2

3

1

3

Laglonegrupp^)

7

0

8

3

4

3

3

Medellon

Hoglonegrupp

15

8

-

1) Endast forvarvsarbetande

2) Endast personer som arbetar minst 35 timmar per vecka.
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Forvarvsarbetande har genomgaende en battre halsa an de som ej
ar forvarvsarbetande. Pa samtliga ohalsoindikatorer tycks det
vara ungefar dubbelt sa vanligt att de som inte forvarvsarbetar
uppger en daiig halsa.

Fortidspensionarer uppger naturligtvis ocksa genomgaende en
betydligt samre halsa. Daremot sa tycks de som ar arbetslosa
endast i obetydlig utstrackning oftare uppge att deras allmanna
halsotillstand ar samre an totalbefolkningens. Vad avser fore
komsten av psykosomatiska och psykiska besvar tycks daremot
de arbetslosa utgora en hogriskgrupp.
De forvarvsarbetande som menar att de utbildningsmassigt ar
overkvalificerade for sina arbetsuppgifter ar en grupp som
genomgaende uppvisar en lagre halsa.

Personer med en lagre utbildning uppvisar samre halsa an perso
ner med hogre utbildning.
Data tycks saiedes stodja hypotesen att personer som befinner
sig i en situation dar de antingen inte forvarvsarbetar over huvud
taget eller da det kan antas att de har ett mindre givande och
tillfredsstallande arbete tycks genomgaende uppvisa ett samre
halsotillstand.

Levnadsstandard och ohalsa

I detta avsnitt beskrivs hur forekomsten av materiella tillgangar
ar relaterad till halsa. Som indikatorer pa den materiella lev
nadsstandarden har anvants; utbildning, boende i smahus eller
flerfamiljshus, tillgang till bil, bat, fritidshus, diskmaskin, subjektiv over- eller underkonsumtion av boendeyta.
I tabellen nedan redovisas hur dessa indikatorer pa materiell
levnadsstandard ar relaterade till de skilda halsomatten.
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Tabell 12.18: Procentuell redovisning av skilda ohalsomatt efter
personliga karaktaristika rorande

materiell lev

nadsstandard

Procent med

Procent som

mycket eller
ganska daiig

dagligen har
minst ett psy

halsa

kosomatiskt be

Procent dag
ligen haglosa

Proccent dagli
gen nervosa/oro-

liga/angsliga

svar

Utbildning
/(B^

Folkskola

20

13

3

4

Grundskola

13

14

1

4

Gymnasium

7

5

1

5

Akademiker

9

5

3

4

Lagenhet

18

11

1

4

Villa/radhus

11

7

2

4

For stor bostad

22

2

1

5

Lagom

13

10

1

3

For liten bostad

11

5

1

5

Bil

13

8

1

3

Bat

9

8

0

5

13

9

2

4

14

11

2

5

Fritidshus
Diskmaskin

Totalbefolkningen

Personer med lag utbildning tycks ha ett samre allmant halsotill
stand an personer med hog utbildning. Bland lagutbildade forefaller det ocksa vara betydligt vanligare att man uppger sig
dagligen lida av atminstone ett psykosomatiskt besvar. Vad
galler indikatorerna pa psykisk halsa syns inga sadana tendenser i
tabellen.

Personer som bor i flerfamiljshus uppger ett samre allmant
halsotillstand och fler uppger att de dagligen lider av psykosoma
tiska problem. Vad avser psykiska besvar framgar ingen sadan
tendens.

Ser vi till fragan om subjektiv trangboddhet framtrader ett vid
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forsta paseendet markligt resultat. Bland de som uppger att de
har en for stor bostad uppger 22 procent att det allmanna
halsotillstandet varit mycket eller ganska daiigt under det senas
te aret. Motsvarande andel bland de som uppger sig vara
trangbodda ar endast 11 procent. Detta resultat ar emellertid
sannolikt beroende pa att de som uppger sig bo alltfor spatsiost
samtidigt kanske ar aldre, kanske oftare ar franskilda eller

ankor/anklingar.
Slutligen tycks tillgangen till bat, bil, fritidshus och diskmaskin
samtliga vara variabler som ar mycket svagt sammankopplade
med de skilda ohalsmatten.

K

Data tycks dock antyda att de som kan antas ha en hogre
materiell standard ofta tenderar att nagot mera sallan vara
sjuka. I vissa fall ar dock tendensen mycket svag.

Alkoholkonsumtion och halsa

I undersokningen har hela populationen delats upp i personer som
dricker mer eller mindre an fyra helflaskor lattvin per manad.
Detta ar visserligen en grov indikator pa alkoholkonsumtion men
det kan kanske anda vara av intresse att se hur dessa bada

grupper av personer skiljer sig at vad avser uppgiven halsa.

Tabell 12.19: Procentuell redovisning av skilda ohalsomatt efter
alkoholkonsumtion

Procent med

Procent som

Procent vecko-

Proccent vecko-

mycket eller
ganska daiig

dagligen har
minst ett psy-

ligen haglosa

ligen nervosa/
oroliga/angsliga

halsa

kosomatiskt be
svar

Mer an fyra flaskor
lattvin per manad

16

16

21

29

Mindre an fyra flaskor
lattvin per manad

16

11

8

15

De personer som dricker mer an fyra flaskor lattvin per manad
uppger oftare ett samre allmant halsotillstand, har oftare psyko

somatiska besvar och ar oftare haglosa och nervosa/oroliga.
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Samtliga ohalsoindikatorer ger saiedes utslag for alkoholkonsumtionens omfattning. I ett senare avsnitt analyseras om dessa
skillnader kvarstar sedan vi tagit hansyn till andra relevanta
personliga karaktaristika.
I foregaende avsnitt har vi sett att ett mycket eller ganska
daiigt halsotillstand uppgivits av framfor allt ensamboende,

skilda/tidigare samboende, ankor/anklingar, personer som inte
forvarvsarbetar och lagutbildade. Dessa grupper ar naturligtvis
inte omsesidigt uteslutande och i vissa fall sa overlappar de
varandra kraftigt. Dessutom utmarks flera av grupperna av att
de genomsnittligt bestar av fler aldre personer. For att kunna
identifiera

vilken

faktor

som

ar

starkast

och

kanske

ar

sa

genomgaende att den "siar ut" de andra faktorerna genomfors en
multivariat analys dar effekten av varje variabel framgar fore
och efter kontroll av ovriga variabler. Men innan denna analys
gors kanske det kan vara av speciellt intresse att se hur en
kontroll av enbart aidersfaktorn paverkar de ovriga sambanden.
j|$W\

Alder och ohalsa

Att vissa former av ohalsa tenderar att bli vanligare vid hogre
aidrar ar knappast ovantat. Men dessa tendenser ar formodligen
olika beroende pa vilken av de anvanda ohalsoindikatorerna som
betraktas. Ser vi forst till det allmanna halsotillstandet finner vi

att detta mycket oftare uppges vara samre vid hogre alder. I

tabellen nedan redovisas de andelar inom skilda aidersgrupper
som uppgivit att deras allmanna halsotillstand varit mycket eller
ganska daiigt under det gangna aret.

Tabell 12.20: Procent med ganska eller mycket daiigt allmant
halsotillstand efter alder

Fodelsear

Procent med mycket eller ganska daiigt
allmant halsotillstand

10

19

20

22

30

21

40

12

50

8

60

6
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Bland de aldsta ar det ungefar tre ganger sa vanligt att man
uppger sitt allmanna halsotillstand som mycket eller ganska
daiigt. Av tabellen ser det ut som om andelen som uppger en
mycket eller ganska daiig halsa tycks sluta vaxa redan for
personer fodda pa 1930-talet. Men om vi jamfor medelvardena sa
framgar att det finns ett linjart samband over hela aidersskalan
sa att ju aldre desto samre uppger man sin halsa vara. Beraknas
sambandet mellan alder och det allmanna halsotillstandet uppgar

det till 0,21 (eta). Det vill saga kunskap om en persons alder
reducerar bara osakerheten med cirka 4 procent nar vi vill
forutsaga det allmanna halsotillstandet. Ser vi till sambanden
mellan aidern och ovriga ohalsoindikatorer ar sambanden an

svagare (se vidare nasta avsnitt). Alder och psykosomatiska

besvar (PSUMMA) uppvisar ett samband om 0,12 (rxy) och

/$f^

motsvarade samband med indexet over psykiska besvar ar -0,028

(rxy)Tabell 12.21: Prediktion av det allmanna halsotillstandet utifran

/S^\

styrkan i det sociala natverket fore

och efter

kontroll for aiderseffekten. MCA-analys.

Bristande soc ialt natverk

Hushallstyp

Ensamboende
Samboende

Civilstand

Ogift/ej samboende
Gift/samboende

Skild/tidigare samboende

ftnka/ankling
Barnrelation

Ramedel-

Korrige-

varde

rat

1,89
1,77

1,78
1,80

0,06

1,69
1,78
2,03
2,14

1,69
1,81
1,83
1,93

0,13

1,91

1,81

0,04

1,79

1,80

Eta

Har barn 0-18 ar som ej
bor med

Har barn 0-18 ar och bor
med
/mn\

Sedan vi korrigerat for aiderns inverkan tycks det inte vara
nagon store skillnad i det allmanna halsotillstandet om man ar

ensamboende eller om man sambor med en vuxen partner. Aven
de personer som ar skilda eller tidigare samboende tycks ha ett

allmant halsotillstand som i hog grad liknar normalbefolkningens
sedan inflytandet fran aidersfaktorn beaktats. Daremot tycks
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ankor/anklingar uppge ett vasentligt samre allmant halsotillstand
aven sedan hansyn tagits till att denna grupp genomsnittligt ar
aldre an resten av populationen.

Tabell 12.22: Prediktion av det allmanna halsotillstandet utifran

beskrivningar av skilda arbetsmiljoaspekter fore
och efter kontroll for aiderseffekten. MCA-analys.

Forvarvsarbete

Ramedel-

Korrige-

varde

rat

1,72
1,71
1,97
1,73
3,00
1,68

0,12

Ej arbetslosa
Fortidspensionarer
Ej fortidspensionar

1,68
1,94
1,87
1,76
2,47
1,74

Dagtid
Ej enbart dagtid

1,73
1,68

1,73
1,68

0,05

En hogre utbildning
En lagre utbildning
Motsvarar utbildningen

1,68
1,84
1,71

1,65
1,99
1,69

Folkskola
Grundskola

1,69
1,71
1,63
1,46

1,69
1,79
1,65
1,26

Forvarvsarbetande

Ej forvarvsarbetande
Arbetslbsa

Arbetstider

Yrke/utbildning

Utbildning1)

Akademisk examen

1)

0,04

0,25

0,06

Har ett arbete som kraver

Gymnasium

Eta

0,11

Endast forvarvsarbetande

Sedan inflytandet fran aidersfaktorn kontrollerats sa uppvisar
inte lagre forvarvsarbetande nagot battre allmantillstand an de
som ej forvarvsarbetar. En sadan korrektion for aidersfaktorn

innebar daremot att saval arbetslosa som fortidspensionarer
tycks uppvisa ett samre halsotillstand an vad en jamforelse ur
ramedelvardena indikerar. Samma tendens galler for personer
som anser sig overkvalificerade for sina arbetsuppgifter, Denna
grupps samre halsotillstand accentueras sedan hansyn tagits till
aidersfaktorn.

209

ftven personer med akademisk examen tycks ha ett vasentligt
battre allmant halsotillstand i synnerhet efter korrigering for
aidersfaktorns inflytande.

Levnadsstandard och allmant halsotillstand fore och efter kor-

rektion for aiderns inflytande

Tabell 12.23: Prediktion av det allmanna halsotillstandet utifran

beskrivningar rorande levnadsstandarden fore och
efter kontroll for aiderseffekten. MCA-analys.
/iHK

Utbildning

Ramedel-

Korrige

varde

rat

1,96
1,86
1,87
1,54

0,19

Akademisk examen

1,92
1,78
1,82
1,60

Lagenhet
Villa/radhus

1,81
1,74

1,85
1,68

0,04

For stor bostad

1,89
1,77
1,83

1,92
1,75
1,95

0,04

1,77
1,82
1,70
1,80
1,76
1,79
1,71
1,82

1,79
1,75
1,80
1,76
1,84
1,75
1,75
1,83

0,03

Folkskola
Grundskola

Gymnasium

Boendeform

Subjektiv
trangboddhet

Lagom
For liten bostad

Agodelar

Bil

Ej bil
Bat

Ej b§t
Fritidshus

Ej fritidshus
Diskmaskin

Ej diskmaskin

Eta

0,06
0,01
0,05

Den enda indikator pa materiell levnadsstandard som tycks ha
nagot mera patagligt samband med det uppgivna allmanna halso

tillstandet ar utbildning. Ju hogre utbildning desto battre allmant
halsotillstand. Aven sedan vi korrigerat for aiderns inflytande
kvarstar en pataglig tendens sa att den mera valutbildade delen

av befolkningen tycks uppvisa ett vasentligt mycket battre
allmant halsotillstand an de med lagre utbildning.
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En korrektion for aiderns inflytande tycks ocksa innebara att
skillnaden i allmant halsotillstand mellan personer boende i flerfamiljshus och smahus accentueras.

Personer som antingen bor for trangt eller for spatsiost tycks
aven sedan vi korrigerat for aiderns inflytande uppge ett samre
halsotillstand an de som anser sig bo i en lagom stor bostad.
Huruvida en person har tillgang eller ej till bil, bat, fritidshus

och/eller diskmaskin tycks vara relativt svagt relaterade till det
allmanna halsotillstandet sarskilt sedan hansyn tagits till aiderns
inflytande.

Psykosomatiska och psykiska besvar i skilda aidersgrupper
I foregaende avsnitt kunde visas att aidern var ganska starkt
relaterd till det allmanna halsotillstandet och att en korrektion

for aidersfaktorn i flera fall hade betydande effekter. Har har
analyserats aiderns relation till forekomst av psykosomatiska och
psykiska besvar. Det visar sig da att aidern ar svagt och
osystematiskt relaterad bade till forekomsten av psykosomatiska
och psykiska besvar.

Tabell 12.24: Forekomst av psykosomatiska och psykiska besvar i
skilda aidersgrupper. Medelvarden och procent.

Fodelsear

Psykosomatiska

Psykiska

besvar

besvar

Procent dagligen minst
ett psykosomatiskt besvar

-1910

4,22

3,38

10

1920

4,75

3,34

19

1930

3,63

4,10

13

1940

3,90

2,91

7

1950

4,09

3,32

4

1960-

4,13

3,02

13

Totalbefolkningen

4,13

3,35

11

Varken vad avser psykosomatiska eller psykiska besvar finns
nagon entydig trend mot att sadana besvar skulle vara vanligare
vid stigande aider, aven om en viss sadan tendens foreligger for
forekomsten av psykosomatiska besvar. Det ar emellertid har
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vart att notera att de olika komponenterna som ingar i indexet
over psykosomatiska besvar forefaller vara nagot olika relaterade till aidern.

Vad avser svarigheter att somna, hjartklappning och muskelspanning sa tycks sadana besvar vara nagot vanligare vid stigan
de alder, samtidigt som daiig aptit och huvudvark snarast tenderar att vara vanligare bland yngre. Genomgaende ar dock sambanden relativt svaga.
Har redovisas darfor inte forekomsten av psykosomatiska och
psykiska besvar efter korrektion for aidern sasom i tidigare
avsnitt utan i nasta avsnitt analyseras direkt hur bestamningsfaktorerna till skilda former av ohalsa samvarierar med varandra

och hur mycket var faktor for sig bidrar med nar det galler att
forklara ohalsans variation mellan skilda individer. Detta gors
med hjalp av MCA-analys.

Ohalsa och personliga karaktaristika
I detta avsnitt analyseras hur variationerna i vart och ett av de
tidigare anvanda ohalsomatten kan foras tillbaka pa skilda per
sonliga karaktaristika. Som sadana har medtagits de som i de
narmast foregaende avsnitten visat sig vara relaterade till skilda
former av ohalsa. De forklaringsvariabler som anvants ar alder,

utbildning, hushailstyp, civilstand, forvarvsarbete, arbetsloshet,
boendeform, materiell standard och alkoholkonsumtion. I ett
forsta steg analyseras hur osakerheten reduceras vid forutsagandet av halsan utifran kunskap om individernas placering pa dessa
oberoende variabler. I ett andra steg analysers vilka av dessa
faktorer som ar betydelsefulla aven sedan hansyn tagits till de
ovriga oberoende variablerna.

Analyser har gjorts med multipel regressionsanalys och resultaten visas i nedanstaende tabell.
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Tabell 12.25: Prediktion av forekomsten av psykosomatiska och
allmant halsotillstand, psykiska besvar utifran personliga karaktaristika. Multipel regressionsanalys.

Allm halsotillstand
rxy

Steg-

rxy

koeff

/fUS^y

r

PSYKBESV

PSUMMA

Steg-

rxy

koeff

Stegkoeff

Alder

-0,194

-0,128

-0,063

+0,009

-0,028

-0,026

Utbildning

-0,183

-0,097

-0,125

-0,099

0,059

+0,089

Ensam

-0,068

-0,021

-0,08

-0,032

-0,126

-0,074

Single

0,116

+0,052

0,124

+0,085

0,157

+0,125

Forvarb

0,209

+0,156

0,161

+0,129

0,075

+0,073

Arblos

-0,022

-0,002

-0,04

-0,008

0,001

+0,013

Villa/lagenhet

-0,052

-0,019

-0,033

+0,032

Materiell

-0,084

-0,057

-0,124

-0,084

-0,077

-0,064

Alkohol

-0,003

+0,001

-0,021

-0,029

-0,080

-0,066

-

R2 med endast alder

3,76%

0,4%

0,48%

R2 alia

8,83%

5,59%

5,1%

Inte nagot av de anvanda ohalsomatten kan prediceras med nagon
storre precision utifran den anvanda modellen. Den hogsta forklarade variansen erhalls for det allmanna halsotillstandet, men
uppgar dar endast till mycket modesta 8,83 procent.

Analysen visar vidare att av den variation som gar att fora
tillbaka pa de anvanda variablerna sa ar det en liten del som

aidersfaktorn utgor. Bade vad avser indexet over psykosomatiska

och psykiska besvar utgor aidern inte nagon pataglig forklaring.
Det allmanna halsotillstandet ar visserligen relaterat hogst patagligt till aidern, men den forklarade variansen stiger med mer
an det dubbla om vi ocksa beaktar de ovriga faktorerna i
modellen.

De faktorer som tycks paverka de skilda ohalsmatten tycks vara
i forsta hand aidern, utbildningen, forvarvsarbet, materiell stan
dard och upplost samboforhailande. Dock verkar aidersfaktorn

vara orelaterad till frekvensen psykosomatiska och psykiska
besvar.

+0,083
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I den anvanda modellen har antagits att alia de oberoende
variablerna ar linjart relaterade till de skilda ohalsomatten och
att deras effekter gar att addera till varandra. Vi har lattat pa
bada dessa antaganden. Linjaritetsantagandet har testats genom
att jamfora de erhailna resultaten med motsvarande uppgifter
erhailna med MCA-analys. Denna jamforelse visar att det inte ar
antagandet om linjaritet som medfort de mycket modesta forklarade

varianser

som

erhailits.

For att undersoka

effekten

av

antagandet om additivitet har vi forsokt identifiera viktiga
interaktionseffekter. Den mest patagliga ar den mellan alder och
forekomsten

/j$HK

av

ett

forvarvsarbete.

Denna

interaktionseffekt

visar sig sa att sambandet mellan forvarvsarbete och ohalsa ar
helt olika beroende pa vilken aidersgrupp som betraktas. Bland
de som ar fodda 1924 eller tidigare sa uppgar sambandet mellan
allman ohalsa och forekomst av forvarvsarbete till 0,33, for de
som ar fodda mellan 1930 och 1949 ar motsvarande samband 0,25
och for de som ar fodda 1950 eller senare ar som bandet +0,008.

Bland personer fodda pa 1920-talet och i avsaknad av forvarvsar
bete har 51 procent ett mycket eller ganska daiigt allmant
halsotillstand. Bland personer fodda pa 1960-talet och forvarvs
arbetande ar motsvarande siffra 4 procent.

Detta monster av

samband indikerar att det foreligger ett

interaktionsforhailande mellan aider och forekomst av forvarvs

arbete nar vi ser pa personernas allmanna halsotillstand. Vi har
darfor konstruerat en s k monstervariabel sa att varje aiderska-

tegori (10-arsklasser) givits ett unikt varde beroende pa om
individen ar forvarvsarbetande eller inte. Sambandet mellan
denna monstervariabel och de skilda ohalsomatten har sedan

beraknats och jamforts med motsvarande samband da vi antagit
att effekten aider och forekomst av forvarvsarbete adderas till

varandra. En sadan jamforelse visar att denna monstervariabel
forklarar mer av variationen i ohalsomatten an vad aider och

forekomst av forvarvsarbete gor da dessa effekter adderas. Det

finns fler interaktionseffekter av denna typ, men ingen av dessa
ar lika patagliga som den nyss redovisade. Denna monstervaria
bel forklarar i sig 8,94 procent av variationen i det allmanna
halsotillstandet.

I den additiva

modellen

forklaras

alia

atta

oberoende variablerna 8,83 procent. Den forklarar ungefar 4
procent av variationen i psykosomatiska besvar att jamfora med
5,6 procent da alia atta oberoende variablerna beaktades. Varia

tionen i psykiska besvar forklaras pa motsvarande satt med 2,3
procent for monstervariabeln och 5,1 procent for hela modellen.

Anvands denna monstervariabel tillsammans med ovriga variabler i modellen forklaras 11 procent av variationen i det allmanna

halsotillstandet och mellan 6 och 8 procent for de bada ovriga
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halsomatten. Vad avser variationen i det allmanna halsotillstan

det sa svarar monstervariabeln for praktiskt taget all den
variation som hela modellen forklarar. Sa ar inte fallet for de

ovriga ohalsomatten. Dar tycks alder och forekomst av forvarvs
arbete ha en mycket marginell effekt.

Sammanfattning

I detta kapitel har analyserats fyra olika matt pa ohalsa; det
allmanna halsotillstandet, indices over psykosomatiska och psy
kiska besvar samt huruvida personerna har eller icke har nagon
sjukdom, besvar eller annan svaghet. Samtliga ohalsoindikatorer
ar positivt korrelerade. Genomgaende uppvisar fragan om individerna har nagon sjukdom, besvar eller annan svaghet de lagsta
sambanden med ovriga ohalsomatt. De ovriga ohalsoindikatorerna uppvisar starka samband med varandra.
jpk

Den variation som finns i de tre vidare analyserade ohalsomatten
kan endast delvis forklaras av hur individerna sjalva utvarderar
de mest centrala livsomradena. Vad avser psykiska besvar sa kan
hela 39 procent av variationen foras tillbaka pa individernas egen
utvardering av de atta mest centrala livsomradena. Pa motsva

rande satt kan endast 13 procent av variationen i psykosomatiska
besvar forklaras och 9 procent av variationen i det allmanna
halsotillstandet.

I detta kapitel har ocksa visats att variationen i de tre vidare
analyserade ohalsomatten inte gar att i nagon storre utstrackning foras tillbaka pa hur individerna beskriver elva centrala
variabler rorande viktiga arbetsmiljoaspekter, hur de beskriver

sitt familjeliv, sin vankrets eller sin levnadsstandard. I samtliga
fall visas ocksa att da den forklarade variansen blir nagorlunda
stor sa ar det individernas utvardering av skilda livsomraden som
utgor effektiva prediktorer, inte deras beskrivning av skilda
f

levnadsomstandigheter.
De tre ohalsomattens variation kan endast delvis foras tillbaka

pa personliga karaktaristika. De viktigaste personliga egenskaperna tycks vara aidern, utbildningen, materiell standard och

T

samboforhailanden. Sammantaget galler dock att de forklaringsmodeller som provats inte i nagot fall ger en forklarad varians
overstigande 10 procent.

Sammanfattningsvis kan sagas att variationen i psykiskt halso
tillstand gatt att fora tillbaka pa anvanda prediktorer, men att
variationen i det allmanna halsotillstandet, i forekomsten av

psykosomatiska besvar och i forekomsten av sjukdom, besvar
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eller svaghet inte gatt att forklara annat an i mycket moderat
utstrackning.
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Kapitel 13: PERSONLIGA RESURSER OCH UPPLEVD LIVSKVALITET

Har studeras i vilken utstrackning det ar mojligt att predicera en
persons upplevda livskvalitet utifran kunskap om personens till—
gang till personliga resurser. De personliga resurser som medta
gits i analysen ar; familjeinkomst, Ion, materiell standard, ut
bildning, antal bekanta och halsa. Samtliga dessa variabler torde
kunna betraktas som centrala och viktiga personliga resurser och
skulle darfor kunna tankas predicera individerna upplevda livs
kvalitet. I ett andra steg infors i analysen hur individerna
utvarderar motsvarande personliga resurser och i vilken ut
strackning prediktionen av den upplevda livskvaliteten forbattras.

I ett tredje steg analyseras hur inflytandet fran en personlig
resurs paverkar den upplevda livskvaliteten sedan vi kontrollerat
for inflytandet fran personens egen utvardering av denna resurs.
I tabellen nedan visas hur de olika variablerna ar relaterade till

den upplevda livskvaliteten fore och efter kontroll av ovriga
variablers inflytande.
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Tabell 13.1:

Prediktion av tillfredsstallelsen med livet i dess

helhet utifran personliga resurser och utvarde-

ringar av dessa personliga resurser. Multipel regressionsanalys.

Beta

Personliga resurser

Eta

Enbart med resurser

rxy

steg koefficient

Resurser och tillfreds
stallelse

steg koefficient
Familjeinkomst

Personlig inkomstD
Halsa

Utbildning
Antal vanner

Materiell standard

-0,045
-0,042
0,332
0,074
-0,13
-0,156

Enbart tillfredsstallelse

%

Tillfredsstallelse med resurser

Besparingar
Levnadsstandard
Vankretsen

Fritiden 92

Utbildningen
Halsan

+0,061
-0,015
+0,208
-0,101
-0,049
-0,065

+0,054
-0,065
+0,360
+0,164
-0,100
-0,135

0,383
0,458
0,434
0,478
0,355
0,332

+0,098
+0,182
+0,191
+0,215
+0,171

+0,10
+0,186
+0,207
+0,242
+0,143
+0,181

Enbart tillfredsstallelse

R2

15,96

1)

43,79

45,50

Endast forvarvsarbetande och avser Ion.
Observera att halsa forekommer tva ganger

Tar vi hansyn till individens forfogande over de resurser som
ingar i analysen visar det sig att endast cirka 16 procent av
variationen i upplevd livskvalitet kan forklaras. Den absolut
viktigaste prediktorn ar hur man bedomer det allmanna halsotill
standet under de senaste 12 manaderna. Enbart denna variabel

forklarar cirka 11 procen av variationen i upplevd livskvalitet.
Lagger vi till information om hur individerna utvarderar motsva
rande personliga resurser stiger den forklarade variationen till
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hela 45,5 procent. Enbart individernas utvardering av dessa
personliga resurser ger en motsvarande forklarad varians om 44
procent. Den allmanna bilden ar saiedes att individens forfogande over personliga resurser paverkar hur han utvarderar dessa
resurser och att inflytandet fran forfogandet over personliga
resurser pa den upplevda livskvaliteten praktiskt taget helt gar
via individernas utvardering av dessa resurser. Detta resultat

/p*s

bekraftar de resultat som har erhailits i tidigare kapitel. Data
visar helt enkelt att en och samma situation utvarderas mycket
olika av olika personer och att det ar den senare som styr
upplevelsen av livskvalitet. Detta betyder naturligtvis inte att
forfogandet over personliga resurser ar ointressant information
da vi vill predicera den upplevda livskvaliteten, utan endast att
detta langt ifran utgor tillracklig information.
Detta

ar

det

monster

som

framtrader

da

vi

betraktar

den

generella bilden, men resultaten behover darfor inte vara giltiga
for varje enskild resurs.

For att belysa denna senare fragestallning har vi analyserat de
skilda personliga resurserna var och en for sig och jamfort hur
val de kan predicera den upplevda livskvaliteten sedan vi betraktat inflytandet fran individens egen utvardering av resurser i
fraga.

I ett forsta steg har vi betraktat individens utvardering av den
egna levnadsstandarden och individernas familjeinkomst, Ion och
tillgang till materiella resurser. Utifran kunskap om individernas
forfogande over dessa tre resurser kan knappa 8 procent av
variation i utvarderingen av levnadsstandarden forklaras. Det ar
saiedes en ganska daiig overensstammelse mellan en individs

levnadsstandard och hans utvardering av densamma. Det visar sig

f^

vidare att kunskap om en individs forfogande over dessa resurser
endast forklarar 2,5 procent av variationen i uppelevd livskvalitet. Individens egen utvardering av levnadsstandarden forklarar

pa motsvarande satt 21 procent. Inflytandet fran forfogandet

over dessa resurser pa den upplevda livskvaliteten gar praktiskt
taget helt och hailet via utvarderingen av levnadsstandarden.

v

Upprepas ovanstaende analys med avsende pa det antal personer
en individ har i sitt umgange och utvarderingen av vankretsen
upprepas monstret. Sambandet mellan antal personer i umganget
och utvarderingen av vankretsen uppgar till -0,213. Tillsammans
kan dessa bada variabler forklara cirka 19 procent av variationen
i upplevd livskvalitet och det ar utvarderingen av vankretsen som
forklarar all den variation som de bada variablerna tillsammans

forklarar. Inflytandet pa den upplevda livskvaliteten fran antalet

personer i umganget ar 0,03 sedan vi tagit hansyn till utvarderandet av vankretsen.
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Vad avser den formella skolutbildning en person har och hans
utvardering av utbildningen visar analysen att sambandet mellan
dessa bada variabler uppgar till -0,241. Variationen upplevd
livskvalitet kan forklaras till cirka 15 procent om bada dessa
variabler beaktas. Enbart utvarderingen av utbildningen forklarar
cirka 13 procent. Inflytandet fran den faktiska utbildningen pa
den upplevda livskvaliteten blir -0,17 sedan vi kontrollerat for
individens utvardering av utbildningen. Det finns saiedes ett
patagligt samband fran den faktiska utbildningen till upplevd
livskvalitet som inte gar via individens utvardering av utbildning
en. Detta inflytande fran den faktiska utbildningen gar i "fel"
riktning. Det vill saga ju hogre utbildning man har desto samre

c

upplevd livskvalitet. Detta resultat forklaras sannolikt av att
personer med en hogre utbildning anvander sig av andra referenspunkter an personer med lagre utbildning och att deras lagre
upplevda livskvalitet tycks vara ett uttryck for ett relativistiskt
synsatt.

Saiedes erhails genomgaende ganska laga samband mellan en
persons forfogande over personliga resurser och personens egen
utvardering av dessa resurser. Dessutom tycks inflytandet pa
upplevd livskvalitet fran forfogandet over personliga resurser i
de fiesta fall helt och hailet ga via individernas utvardering av
dessa resurser.

Dessa resultat overensstammer val med de resultat som erhailits

i de kapitel dar de skilda livsomradena analyserats.
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URVAL, DATAINSAMLING, BORTFALL

Urvalet ar riksrepresentativt och omfattar 1 5581) slumpmassigt
utvalda personer i aidrama 18-70 ar (RTB).
Urvalet ar uppdelat i 13 stycken ungefar lika stora delar som var
och en utgor slumpmassiga urval av rikets befolkning i de ovan
namnda aidrarna.

Datainsamling

4efm

Den 25 mars 1982 skickades postenkater och introduktionsbrev
till 1 600 respondenter. Tva typer av formular utsandes. Varje
formular innehailer cirka 150 fragor. Formular A, som sandes till
695 personer, innehailer manga fragor om arbetsmiljoforhailanden. Formular B, som sandes till 863 personer, innehailer manga
fragor om boendeforhailanden. I ovrigt ar formularen identiska
och totalt har vi svar pa cirka 220 fragor.
Svarsfrekvensen efter denna atgard uppgick till 32 procent.
En vecka senare, den 1 april, utsands paminnelsebrev ett. Detta
resulterade i att svarsfrekvensen blev 53 procent.

Den 13 april paborjades telefonpaminnelser till samtliga som ej
besvarat formularet och som gick att na per telefon. De som inte
kunde nas per telefon tillsandes en andra brevpaminnelse. (Telefonpaminnelserna gjordes av SR/PUB.)
Svarsfrekvensen efter dessa atgarder var 70 procent.

Den 22 april utsandes en andra brevpaminnelse (den tredje
brevpaminnelsen for de som ej kunnat nas per telefon) till
samtliga som ej besvarat formularet.

Efter dessa atgarder var svarsfrekvensen 76,1 procent. Sa langt
har hela urvalet utsatts for samma atgarder vad avser forsok att
hoja svarsfrekvensen.

Den 26 april paborjades uppfoljningsintervjuer per telefon pa
undersokningens mest centrala fragor med ett slumpmassigt
urval av respondenter som ej besvarat formularet. (Varannan

ickesvarande ingick i detta suburval. Uppfoljningsintervjuerna
genomfordes av SR/PUB.)

1) 42 personer har da definierats bort pa grund av dodsfall,
utflyttade ur riket.
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Totalt intervjuades 91 personer. 64 av dessa ingick i urvalsramen
for uppfoljningsintervjuerna.
Den totala svarsfrekvensen for de fragor som ingick i uppfoljningsformularet var saiedes 81,5 procent. Svarsfrekvensen bland
de 856 personer som utgjorde urvalsramen for uppfoljningsinter
vjuerna var saiedes hogre och uppgick till 85,3 procent.
For undersokningens mest centrala fragor ar saiedes representativiteten i urvalet 85,3 procent.

Aterintervjuer

/*&ik>^

Trots att matproblem i surveyundersokningar ofta diskuteras ar
det ovanligt med forsok till uppskattningar av de fel som
matproblemen astadkommer. De studier som gjorts av matfelens
inverkan pa matresultat, antyder dock att man i allra hogsta
grad bor beakta dem. Direkta matningar av matfelens omfattning ar i strikt mening endast mojliga att gora om man har
tillgang till sanna varden att jamfora med. Sadana mojligheter
existerar enbart i undantagsfall och logiskt sett aldrig nar vi
mater subjektiva upplevelser. En generellt anvandbar metod ar
att utga fran jamforelser mellan tva matningar, vilka bada kan
innehaila

fel.

Genom

att studera samvariationen mellan tva

oberoende matningar och jamfora samvariansen med respektive
matnings egen varians kan kunskap hailas om matfelens inverkan.

Aterintervjuer har darfor genomforts. Den 11 maj borjades
aterintervjuerna med 145 slumpmassigt valda personer bland de
som tidigare besvarat formularet. Dessa personer fick aterigen
svara pa de mest centrala fragorna i ursprungsformularet. Dessa
fragor var formulerade exakt sasom i ursprungsformularet. Som
komplement till dessa fragor fick respondenterna ange om det
intraffat nagon speciell forandring sedan de besvarat det ursprungliga formularet, i de levnadsomstandigheter som behandlades i aterintervjuerna. Harigenom kan graden av stabilitet i de

angivna svaren beraknas och ligga till grund for berakningar av
varje variabels reliabilitet och validitet.

Svarsfrekvens for aterintervjuerna var 90 procent. (Aven dessa
intervjuer genomfordes av SR/PUB).

Externa data

En av maisattningarna med den har studien ar att analysera och
forsoka forsta den ofta iakttagna diskrepensen mellan objektiva
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indikatorer och dessas subjektiva korrelat. I formularen stalls en

lang rad fragor avsedda att objektivt mata skilda aspekter av
levnadsnivan. Till exempel stalls en lang rad fragor dar respondenterna har att beskriva skilda ortsbundna villkor. Dessa omgivningsbeskrivningar har ocksa insamlats via offentlig statistik pa
FoB-omradesniva. Harigenom erhails mojligheter att for varje
individ jamfora dennes svar om ortsbundna villkor med den
information som kan erhailas via offentlig statistik. Dessa bada
typer av data kan sedan sattas i relation till individernas
subjektiva upplevelser av dessa objektiva forhailanden.

Med denna typ av data blir det ocksa mojligt att studera
samspelet mellan individbundna levnadsvillkor och ortsbundna.

Bortfallsanalys

Bortfallet kan medfora bias, till exempel genom att medelvar-

m\

desskattningarna blir skeva (ej vantevardesriktiga). Det avgorande ar da inte bortfallets storlek utan i vilken grad bortfallet
avvviker i sina svar fran de som besvarat formularet. Bortfallets

eventuella biasskapande effekter undersoks har med fyra skilda
strategies

1

Bortfallets sammansattning avseende alder, kon, nationalitet, civilstdnd

Fordelningen av respondenter i bortfallet med avseende pa alder,
kon, nationalitet, civilstand kan skapa bias i ovriga undersokningsresultat om

a)

nagon av dessa grupper ar over- eller underrepresenterade i bortfallet

f^

och om

b)

dessa variabler har samband med ovriga variabler i
undersokningen.

2

Bortfallets sammansattning avseende ortsbundna vill
kor

Med ett analogt resonemang med ovan undersoks om bortfallet

avviker fran de som besvarat formularet med avseende pa
ortsbundna villkor som grad av urbanisering, typ av bostadsomrade etc.
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3

Bortfallsanalys med hjalp av svarsdatum

Aven om det kan visas att de personer som besvarat formularet
och de personer som inte gjort det ar helt identiska med
avseende pa de variabler som studeras under punkt 1 och 2 ovan
sa kan bortfallet medfora bias i undersokningsvariablerna. En
hypotes som skall undersokas har ar att de personer som besvarat
formularet ar mera intresserade och engagerade i de fragor som

behandlas i undersokningen och att de ocksa avviker i sitt
svarsmonster fran de som ej besvarat formularet. I strikt mening
ar en sadan jamforelse naturligtvis inte mojlig att gora eftersom
vi inte vet hur bortfallet skulle ha besvarat fragorna. Har
anvands i stallet en metod som innebor att varje inkommet svar
j0Smm\

klassas efter den dag det poststamplats. Varje undersokningsvariabels resultat studeras efter det antal dagar som forflutit och
svarsfrekvenshojande atgarder som satts in sedan formularet
ursprungligen skickades ut. Tanken ar att en sadan variabel
indikerar individernas bortfallsbenagenhet och att det darfor ar
vardefullt att studera om undersokningsvariablerna uppvisar na

got samband med en sadan indikator pa bortfallsbenagenheten. (I
tidigare studier har stora sadana effekter pavisats.)
4

Bortfallsanalys med avseende p& sambands stabilitet

I den har undersokningen redovisas en lang rad sambandsmatt.
Det ar darfor av intresse att undersoka om dessa samband ar

stabila, eller om de ar kansliga for bortfallseffekter. Detta
undersoks genom att berakna samband mellan skilda undersokningsvariabler och kontrollera om dessa samband ar stabila nar

de studeras efter variabeln som indikerar bortfallsbenagenheten
med hjalp av svarsdatum.

Bortfallsanalysens resultat avseende alder, kon, nationalitet,
civilstdnd, utbildning

I urvalslistorna (efter respondentkorten) framgar respondenter-

nas alder, kon, civilstand och utlandsanknytning^).

1)

Som utlandsanknytning har har definierats personer som har
utlandsklingande for- och efternamn. Denna metod leder

naturligtvis till en viss underskattning, men resultaten kan
anda anvandas vid jamforelser av olika grader av representativitet i urvalsramen.
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Eftersom skilda delar av urvalet utsatts for skilda atgarder for

att hoja svarsfrekvensen redovisas har hur skilda grader av
bortfall pavekar representativiteten med avseende pa ovan
namnda variabler.

Fyra grader av representativitet behandlas:
75 procent. Samtliga personer som besvarat enkater-

1)

na

2)

81 procent. Samtliga personer som besvarat enkaterna eller uppfoljningsintervjuerna.

3)

85 procent. Samtliga personer som ingick i urvalsra
men for uppfoljningsintervjuerna och som besvarat
enkaterna eller uppfoljningsintervjuerna.

100 procent. Samtliga i undersokningen ingaende per

4)

soner.

/^^m\

I tabell 1 har angivits nytt namnda variablers representativitet
vid skilda svarsfrekvenser.

Tabell 1

Representativitet med avseende pa kon, alder, civilstand, nationalitet. Avvikelser fran hela urvalet. Sub

jektiva valfardsindikatorer 1982.

Representativitet

75,9 (n = 1 182)

81,6 (n = 1 272)

85,4 (n = 731)

100 (n = 1 558)

m£n

+0,01

+0,02

+0,8

0

KVINNOR

-0,01

-0,02

-0,8

0

FdDELSEAR

-0,03

-0,10

-0,32

0

Ogift

-1,7

-1,8

-2,7

Gift

+3,0

+1,7

+2,9

Skild

-0,9

+0,1

-0,1

Anka/ankling

-0,3

-0,1

0

Utlandsfodda

-0,5

-0,7

-0,6

Civilstand
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Vad avser kon, alder och utlandsfodda finner vi differenserna

mellan det sanna urvalsvardet och skilda grader av representati
vitet i samtliga fall ar mycket marginella.
Inte heller finns det nagon tendens till att differenserna blir
storre med minskad representativitet.
Variabeln civilstand visar att differenserna mellan det sanna

urvalsvardet och de skilda graderna av representativitet uppgar
till cirka 2 procent. Det vill saga att andelen ogifta tycks vara
underrepresenterade med ungefar 2 procent. Nagon tendens till
en forsamrad overensstammelse mellan det sanna urvalsvardet

och sjunkande grad av representativitet star ej att aterfinna,
/0&%\

snarare ar forhailandet det motsatta.

Overensstammelserna mellan de sanna urvalsvardena och varde-

na vid skilda grader av representativitet ar genomgaende sa goda
att det inte ansetts befogat att vikta de befolkningsgrupper som
ar over- eller underrepresenterade. Ett sadant forfarande har i

det har fallet bedomts komplicera de statistiska analyserna, men
endast ge ett mycket marginellt tillskott i informationens exakthet.

Dessutom uppvisar dessa bakgrundsvariabler som regel mycket
svaga samband med undersokningens mest centrala variabler

Enda undantaget utgors av aider, som genomgaende tycks ha ett
visst positivt samband med tillfredsstallelsen med en rad skilda

livsomraden, men representativiteten med avseende pa alder ar
mycket god oavsett vilken grad av representativitet som betraktas.
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Ortsbundna villkor

Tabell 2

Representativitet med avseende pa ortsstorlek. Avvikelse fran hela antalet. Subjektiva valfardsindikatorer.

Representativitet

/•ih^

75,9

81,6

Stockholm, Goteborg, Malmo

-1,8

-1,9

16,6

Uppsala-Helsingborg

-0,2

+0

11,9

Sundsvall-Solna

+0,7

+0,7

19,0

dvriga

+1,2

+1,2

52,5

100

Bortfallet ar, som framgar av tabellen, storst i de storre
kommunerna och minskar sedan gradvis med minskande kommunstorlek. Storstadsomraden ar underrepresenterade i materialet
med knappt 2 procent, och smakommunerna ar overrepresenterade med drygt 1 procent. Inte heller i detta fall har det ansetts
att fordelarna vager upp nackdelarna vid ett viktningsforfarande.
Kommunstorleken har dock vissa samband med en rad centrala

undersokningsvariabler, varfor de storre kommunernas underrepresentativitet maste beaktas vid redovisandet av vissa resultat.

Korrigeringarna torde dock endast kunna bli mycket marginella.

Bortfallsanalys resultat:
Svarsdatum
j^H$l!h\

Av de tva hitintills utforda bortfallsanalyserna har framgatt att
bortfallet inte ar speciellt snedfordelat vad avser kon, alder,
civilstand, utbildning, utlandsanknytning, men att det finns en
viss overrepresentation i bortfallet av personer boende i storre
kommuner. Inte heller denna tendens ar speciellt markerad. Aven
om bortfallet och de svarande saiedes overensstammer bra i

dessa avseenden kan det inte uteslutas att bortfallet kan skapa
bias i undersokningsvariablerna. Detta har har undersokts med
hjalp av en indikator pa bortfallsbenagenheten som bestar av en

variabel som mater antalet dagar (atgarder) som forflutit sedan
formularet ursprungligen sandes ut.
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For att ge en snabb overblick av resultaten av denna bortfallsanalys redovisas nedan hur bortfallsbenagenheten samvarierar

med samtliga i undersokningen ingaende variabler. (Dvs de
variabler som det ar korrekt att bilda rxy med.)

Genomsnittliga rxy 0,054 eller 0,3 procent forklarad varians (223
var).
Minsta varde

0

Hogsta varde

0,11 dvs cirka 1 procent forklarad varians

Varden over 1 procent forklarad varians:

Atta variabler varav fyra beror boendeforhailanden. Sambanden
indikerar har att de som varit minst benagna att besvara enkaten
anser att bostaden ar mindre bra for barnen, ar mindre nojda
med restiden till arbetet, har lagre forhoppningar om att skaffa
en bra bostad i framtiden, mera missnojda med bostaden i dess
helhet.

Saiedes indikerar inte heller denna analys att bortfallet har
nagon stark snedvridande effekt, men att en viss forsiktighet bor
iakttagas vid analysen av fragorna som ror boendeforhailanden.

Bortfallsanalys avseende:

Korrelationens stabilitet

I denna undersokning redovisas en lang rad samband. Det ar
darfor intressant att undersoka huruvida sambanden ar stabila

eller om exempelvis de mest bortfallsbenagna personerna uppvi
sar lagre korrelationer mellan fragor an vad de spontant svaran
de gor. Dessa tester utfbrs under rapportskrivandets gang for de
fall som analyseras. Har skall endast ges ett exempel pa denna
form av analys. Pa tva stallen i formuaret aterfinns exakt
samma fraga, namligen om individernas tillfredsstallelse med
livet i dess helhet. Fragan ar da om de spontant svarande
uppvisar en hogre test-re-test korrelation an de mera bortfalls

benagna personerna gor (rxy).
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Totalt

Forst svarande

Sist
sva
rande

Spontana

0,81

0,80

0,847

0,799

2 procent, och smakommunerna ar overrepresentera-

0,80

Sveriges Radio ab
LIVSKVALITETEN I SVERIGE

Sverige ar ett av varldens rikaste lander. Det vet vi. Men kanner vi oss till
freds med alia de forhallanden som dagligen omqer oss, har vi med andra ord
ocksa den hogsta livskvaliteten? Ar vi ett nojt och tillfredsstallt folk? Det
vet vi inte. I en lang rad vasteuropeiska lander har man paborjat stora forskningsprojekt om livskvalitet. Vi saknar annu svenska motsvariqheter. Genom den
har undersokningen blir det mojligt att jamfora livskvaliteten i Sverige med
den i andra vasteuropeiska lander.
Om manniskor i det har landet skall forandra sin livskvalitet beror mycket pa
dem sjalva, men en del forbattringar kan inte goras om inte mer ar kant om
manniskors levnadsomstandigheter och hur de sjalva upplever sin situation.

j^s

Det har ar ett frageformular om hur Du upplever olika aspekter av Ditt liv och
Din omgivning. Fragorna handlar om Ditt eget liv - inte om frammande saker sa det ar inga svarigheter att besvara dem. Det finns inga riktiga eller' felaktiga svar, det ar Din uppfattning som ar den riktiga. Det ar naturligtvis Du
som ar experten pa Ditt liv och Din omgivning.

Du har slumpmassigt valts ut ur rikets mantalslangder enligt en vetenskapliq
metod som innebar att Du tillsammans med 2 000 andra bildar ett "miniatyrSverige". For att undersokningsresultaten skall bli tillforlitliga, ar det av
yttersta vikt att alia utvalda personer besvarar formularet.

Alia uppgifter sammanstalls i statistiska tabeller, dar det ar helt omojliqt
att avgora hur nagon enskild person svarat. Resultaten publiceras i artiklar
och rapporter som skall anvandas for arbetet med att forbattra sadana for

hallanden som upplevs sarskilt viktiga.

Bakom den har undersokningen star en grupp forskare och undersokningen genom

ic

fors tillsammans med Sveriges Radio och bekostas av forskninqsanslag fran
Socialdepartementet.

Anvisningar om hur fragorna skall besvaras finns i formularet, men om Du har
synpunkter pa undersokningen eller om det ar naqonting Du vill fraga om, sa

f^

ring garna pa nagot av de telefonnummer som star langst ned pa den har sidan.
VI TACKAR PA FORHAND FOR DIN VARDEFULLA MEDVERKAN
Stockholm den 24 mars 1982

Roger Bernow

Margaretha Kronholm

Undersokningsledare

Undersokningsassistent

Tel 08/54 00 20 - 620

Tel 08/784 33 70

Postadress
10510 STOCKHOLM

Besoksadress
Oxenstiernsgatan 20

Telefon
08-784 00 00

Telegram
broadcast

Telex
10000

SRCENT S

Bankgiro

Postgiro

334-4009

13 02-9

Sveriges Radio ab
LIVSKVALITETEN I SVERIGE

For nagra dagar sedan fick Du ett frageformular fran Sveriges Radio om Livs
kvaliteten i Sverige. Det innehailer fragor om vad Du tycker om Ditt boende,
Ditt arbete, Din fritid osv. Detta ar viktiga fragor att fa belysta om livs
kvaliteten i Sverige skall kunna forbattras.

Manga har redan besvarat frageformularet och skickat det till oss. Det ar ett
gladjande gensvar som vi ar mycket tacksamma for.
Tyvarr saknar vi fortfarande en del svar.

Om Du annu inte besvarat fragorna, sa ar vi mycket tacksamma om Du gor det sa
snart Du kan.

Som vi tidigare namnt, sa har Du slumpmassigt valts ut sa att Du tillsammans
med 2.000 andra bildar ett "miniatyr-Sverige". For att resultaten skall bli
tillforlitliga, ar det av yttersta vikt att alia utvalda personer besvarar
formularet.

Vi vadjar darfor till Dig att besvara fragorna i formularet. Det tar inte sa
lang tid.
Om Du har nagra synpunkter pa undersokningen eller om det ar nagonting Du vill
fraga om, ring garna pa nagot av de telefonnummer som star langst ned pa den
har sidan.

Har Du redan fyllt i formularet och skickat det, sa bry Dig inte om den har
paminnelsen. Vi har i sa fall besvarat Dig i onddan.
MED VARMT TACK PA FORHAND FOR DIN VARDEFULLA MEDVERKAN

Stockhc^Lm den 31 mars 1982

s/)J

Roger Bernow
Undersdkningsledare
Tfn 08/54 00 20/620

Margareta Cronholm
Undersokningsassistent
Tfn 08/784 33 70

Postadress

10510 STOCKHOLM

Besoksadress

Oxenstiernsgatan 20

Telefon

08-784 OO 00

A /D

A 1
*

Telegram

Telex

Bankgiro

Postgiro

broadcast

10000
SRCENT S

334-4009

13 02-9

Sveriges Radio ab
LIVSKVALITETEN I SVERIGE

Du fick for ungefar tre veckor sedan ett frageformular fran Sveriges Radio om
Livskvaliteten i Sverige. Det innehailer fragor som ar viktiga att fa belysta om livskvaliteten i Sverige skall kunna fbrbattras.

^

De fiesta har redan besvarat formularet och skickat det till oss. Det ar ett

\

gladjande gensvar som vi ar mycket tacksamma for.

Tyvarr saknar vi fortfarande Ditt svar och det ar av yttersta vikt for resultatens tillfbrlitlighet att alia utvalda personer besvarar formularet. Vi

^
C

vadjar darfor till Dig att besvara fragorna i formularet. Det tar inte sa
lang tid.
Vi skickar med ett nytt formular, om Du skulle ha fbrlorat det forra.

Om Du har nagra synpunkter pa undersokningen eller om det ar nagonting Du
vill fraga om, ring garna pa nagot av de telefonnummer som star langst ned
pa den har sidan.
MED VARMT TACK PA FORHAND FOR DIN VARDEFULLA MEDVERKAN

Stockholm den 31 mars 1982

s/)J

£ /3

A i

Roger Bernow
Undersdkningsledare
Tfn 08/54 00 20/620

Margareta Cronholm
Undersokningsassistent
Tfn 08/784 33 70

*

/0^\

Postadress
10510 STOCKHOLM

Besbksadress
Oxenstiernsgatan 20

Telefon
08-784 00 00

Telegram
broadcast

Telex
10000

SRCENT S

Bankgiro

Postgiro

334-4009

13 02-9

Sveriges Radio ab
LIVSKVALITETEN I SVERIGE

Du fick for snart en manad sedan ett frageformular fran Sveriges Radio om
Livskvaliteten i Sverige.
De allra fiesta har redan besvarat formularet och skickat det till oss. Det

ar ett gladjande gensvar som vi ar mycket tacksamma for. Intresset for un
dersokningen ar sa stort att det ar angelaget att resultaten blir helt tillforlitliga.
40*t

Fortfarande saknar vi dock Ditt svar och det ar av yttersta vikt for resultatens tillforlitlighet att alia utvalda personer besvarar formularet. Vi
vadjar darfor annu en gang till Dig att besvara fragorna i formularet.

Om Du tycker att^nagra fragor ar svara att besvara, gor da bara en markering
vid fragan och ga vidare i formularet.

Om Du har nagra synpunkter pa undersokningen eller om det ar nagonting Du
vill fraga om, ring garna pa nagot av de telefonnummer som star langst ned
pa den har sidan.

Om Du^redan besvarat formularet behdver Du naturligtvis inte bry Dig om den
har paminnelsen.

MED VARMT TACK PA FORHAND FOR DIN VARDEFULLA MEDVERKAN
Stockholm den 22 april 1982
Roger Bernow

Margareta Cronholm

Undersdkningsledare

Undersdkningsassistent

Tfn 08/54 00 20/620

Tfn 08/784 33 70

Postadress

10610 STOCKHOLM

BesdKsadress

Oxenstlernagat

Telefon
i 20

06-764 00 00

*

Telegram

Telex

Bankgiro

Postgiro

broadcast

10000
SRCENT 8

334-4000

13 02-6

Sveriges Radio ab
LIVSKVALITETEN I SVERIGE

#^

I detta frageformular finner Ni ett antal fragor att ta stallning till. I de
allra fiesta fall ar det mycket enkelt att ange svaren - Ni ritar bara en ring
eller ett kryss for det alternativ som stammer bast med Er egen uppfattninq.
Nar andra svarssatt skall anvandas, framgar detta av de korta instruktioner
som ges i formularet.
Det ar ocksa vardefullt att Ni forsoker besvara varje fraga utan att hoppa

over nagon. Om Ni tycker att nagon speciell fraga ar omdjlig att besvara, gor
Ni oss en stor tjanst om Ni anger detta istallet for att hoppa over fraqan.
Om vi uttryckt oss oklart eller om Ni ar osaker pa hur svaren skall fyllas i,
hoppas vi att Ni ringer upp och papekar detta - pa sa satt blir vi skyldiqa
Er ett stort tack.

Vi ber Er svara pa fragorna sa snart som mojligt - heist inom ett par daqar.
Skicka sedan det ifyllda formularet till oss i det portofria svarskuvert som
bifoqas.

f*

ETT VARMT TACK PA FORHAND FOR ER SNABBA OCH VANLIGA MEDVERKAN
Roger Bernow

Marqar&cha Kronholm

Undersdkningsledare
Tel 08/54 00 20 - 620

Undersokninqsassistent
Tel 08/784 33 70

P.->stadress

Besoksadress

Telefon

Telegram

Telex

Bankgiro

Postgiro

334-4009

13 02-9

10000

105 10 STOCKHOLM

Oxenstiernsgatan 20

08-784 00 00

broadcast

SRCENT S

Fraga 1

Hur manga av de personer Du brukar umgas med bor inom en halvtimmes promenad fran Din bostad och hur manga bor langre bort?

10-11

12-1~

Fraga 2

1

Ingen inom en halvtimmes promenad

2

Antal inom en halvtimmes promenad

1

Ingen som bor langre bort

2

Antal som bor langre bort

Har Du sjalv under de senaste 12 manaderna varit utsatt for nagon av fol
jande handelser?

14

Ja, i bostads-

Ja pa annat

omradet

stalle

1

2

3

till synliga marken eller kroppskada

1

2

3

Stold eller skadegorelse

1

2

3

Varit utsatt for hotelser om vald eller
blivit ofredad

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Blivit utsatt for vald som ledde till

synliga marken eller kroppskada
15

16

17

18

Blivit utsatt for vald som inte ledde

Nagon gang avstatt fran att ga ut pa
kvallen av oro for vald eller for att
bli ofredad

19

Sett nagon bli utsatt for vald eller som
blivit ofredad

Fraga 3

20

Fraga 4

Nej

Ar Du pa det hela taget ndjd eller missnojd med hur Du bor idag?
1
2
3
4
5
6
7

Helt ndjd
Till storsta delen nojd
Nagot mer ndjd an missnojd
Varken ndjd eller missnojd
Nagot mer missnojd an ndjd
Till storsta delen missnojd
Helt missnojd

Vilken/vilka av foljande sysselsattningar har gallt for Dig under de senaste
2 manaderna?

Ja
21

Forvarvsarbete (dvs avldnat arbete, arbete i eget foretag eller
oavlonat arbete 1 familjemedlems fdretag)

22

23
24

25
?*'•
?•/
28

29

30
31
32

Nej

1

2

Tjanstledighet

2

Arbetsmarknadsutbildning

2

Studerande (inkl vuxenutbildning)

2

Arbetslos

2

Semester

2

Sjukskriven

2

Varnplikt

2

Arbete i eget hem (hemmafru/man)

2

Fdrtidspensionar

2

Alderspensionar

2

Sjukpensionar

2

Fraga 5

Vad kallas den befattning Du har pa arbetsplatsen?

33-34

Fraga 6

Kan Du kortfattat beskriva Dina arbetsuppgifter?

Fraga 7

Vilken ar Din huvudsakliga arbetstid eller skiftform?

35

1

Dagtid

2

Kvallstid eller nattid

3

2-skiftarbete

4

3-skiftarbete

5

Oregelbunden fdrlaggning over dygnet och vecka enligt sarskilt arbetsschema eller turordning (turlistetid)

Fraga 8

Fraga 9

Hur manga timmar fdrvarvsarbetar Du nu per vecka i Ditt ordinarie arbete?
1
2
3
4

1-15
16-19
20-34
35-40

timmar
timmar
timmar
timmar

5

Mer an 40 timmar. Antal

Ungefar hur stor ar Din manadslon fore skatt?

37_42

kronor per manad

Fraga 10

Har Du idag ett arbete som motsvarar den utbildning Du har?

43

1
2

Nej, har ett arbete som egentligen kraver en hogre utbildning
Nej, har ett arbete som egentligen kraver en lagre utbildning

3

Ja, har ett arbete som motsvarar min utbildning

Fraga 11

Ar Du ndjd eller missnojd med Ditt arbete i sin helhet?

/IP'S

44

Fraga 12

1
2

Helt nojd
Till storsta delen ndjd

3
4
5

Nagot mer ndjd an missnojd
Varken ndjd eller missnojd
Nagot mer missnojd an ndjd

6
7

Till storsta delen missnojd
Helt missnojd

Om Du pa nagot satt skulle tjana lika mycket pengar som Du idag tjanar utan
att arbeta skulle Du da fortsatta att arbeta?

45

Fraga 13

1
2

Ja, fortsatta i mitt nuvarande arbete
Ja, men byta arbete

3

Nej

4

Vet inte

Skulle Du da arbeta farre timmar an Du gor idag?

5

Ja, 1-15 timmar
Ja, 16-19 timmar
Ja, 20-34 timmar
Ja, 35-40 timmar
Nej

6

Vet inte

1
2
4',

3
4

Fraga 14

Nedan har vi stallt upp ett antal ord och meningar som kan beskriva Din arbetssituation. Meningen ar att Du skall satta ett kryss i nagon av rutorna
pa varje rad. Ju langre at sidorna Du satter ett kryss desto battre motsva
rar de ord som star vid kanterna Din uppfattning om Din arbetssituation.

Ett kryss i mitten av en rad betyder att Din uppfattning ligger mittemellan. Alia sju rutorna kan anvandas. Satt ett kryss pa varje rad.

47

Jag kan aldrig ga ifran
mitt arbete ens en kort

nnDDDnnskhssfiM

an

nar

stund

48

Jag kan inte paverka
min arbetstakt

49

52

Jag har en ren och tyst
arbetsmiljd

DDDDDUD £2££rr'JUv

mm

nnnnnnn
jag har en arbetsmiljd
bunri? °ch
I—I'—II—'I—I'—I'—-'—' fdrorenad

I mitt arbete har jag stor
anvandning av mina kunskaper och talanger

nnnnnnn
i mitt anvandning
arbete har avjagmina
I—11—11—11—11—11—l
—I ingen

Folk i min stallning kan
knappast bli befordrade

n n n n n n n F°ik *min stannmg

Jag bestammer ingenting
sjalv hur arbetet skall

I [I [| || || II || | Jag bestammer helt sjalv

kunskaper och talanger

LJ LJ LJ l_l l_! I_l l_l blir ofta befordrade

LJULJLJLJLJLJ hur arbetet skall utfdras

utforas

53

54

55

56

Mina arbetsuppgifter ar
intressanta

• ••••DD

Mitt arbete bestar mest av
mekaniskt rutinarbete

DDDDDDD 5&J5T"kraver mycket

Ingen risk att bli uppsagd

nnnnnnn stor risk att bii uppsagd

Jag arbetar hela tiden till

0MSrfs^taPP9ift

er

ar

nnnnnnn
jag arbetar aidrigtm''—' sammans med andra

sammans med andra

'—''—I '—''—''

Jag och mina arbetskamrater
har stort inflytande pa hur

| || || || 11 jj [| | Jag och mina arbetskamLJ l_l LJ LJ l_J LJ l_l rater har inget sadant

fey

57

narmaste chefen tillsatts

C*

inflytande

Ett jobb som alia andra. Det | II [I || || jj || | Ett jobb som det ar nagot
enda som betyder nagot ar for- '—I'—l'—''—"—«'—-'—• sarskilt med. Fdrutom ldtjansten

nen ger det mig en kansla
av personlig tillfreds
stallelse

Fraga 15

Ar Du ndjd eller missnojd med nedanstaende:
Helt Till

Mer

Varken

Mer

Till

Helt

missnojd storsta missnojd storsta nojd an nojd
an nojd delen
nojd
delen
missnojd eller
missnojd
missnojd
nojd
59

Restiden till ditt
arbete

2

3

4

5

6

7

60

Arbetstakten

2

3

4

5

6

7

61

Den fysiska arbetsmiljon

arbetsuppgifter ar

2

3

4

5

6

64

Din Ion

2

3

4

5

6

65

Anstallningstryggheten

2

3

4

5

6

av narmaste chef

2

3

4

6

7

Arbetsuppgifterna

2

3

4

6

7

62

Dina mojligheter att
bli befordrad

63

C

66

Hur intressanta Dina

Samarbetet med arbetskamraterna

67

Samarbetet med arbets-

ledningen
68

Dina mojligheter att i
arbetet utveckla Dina

talanger och kunskaper
69

70
71

Dina mojligheter att
paverka tillsattningen

Den grad av ansvar Du
har

Fraga 16

Har nedan har vi stallt upp ett antal skalor. Siffran 1 betyder den samsta
Ion Du over huvud taget kan forestalla Dig. Siffran 10 motsvarar den basta
Ion Du over huvud taget kan forestalla Dig. Meningen ar att Du skall markera
Din uppfattning om lonen for de olika situationer som star uppraknade nedan.

Du anger Din uppfattning genom att ringa in en siffra for varje rad. Alia 10
siffrorna kan anvandas.
samsta

Den

Den

Ion jag kan
forestalla mig
72

basta

Ion jag kan
forestalla

Den samsta Ion jag haft som
2

3

4

5

6

7

8

9

10

pa i framtiden

2

3

4

5

6

7

8

9

10

74

Din Ion idag

2

3

4

5

6

7

8

9

10

75

Lonen pa Ditt forra arbete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

76

Den basta Ion jag haft

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 ar

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Genomsnittssvenskens Ion

2

3

4

5

6

7

8

9

10

vuxen

73

77

78

1

Den hogsta Ion jag kan hoppas

Den Ion jag tror jag har om

Fraga 17

Kanner Du att Du har sa mycket fritid att Du inte vet vad Du skall gdra
med all tid?

79

1

Ja, ofta

2
3

Ja, ibland
Nej, nastan aldrig

Fraga 18

Hindrar Dig Din ekonomi ifran att gdra det Du verkligen vill pa Din fritid?
1

Ja

60

2

Nej

Fraga 19

Kanner Du Dig jaktad?

10

z$pn Fraga 20

1
2
3
4
5
6

Aldrig
Nagon enstaka gang
Nagon gang i manaden
Flera ganger l manaden
Varje vecka
Dagligen

Ar Du ndjd eller missnojd med:
Helt Till
Nagot
ndjd storsta mer
delen
ndjd an

ndjd
11

13

Fraga 22

14

Fraga 23

missnojd

1

1

Vad ger Ditt liv mest mening?
1

Ditt arbeti

2

Din familj

3

Din fritid

Ar Du pa det hela taget ndjd eller missnojd med livet i sin helhet just nu?
1
2
3
4
5
6
7

Helt ndjd
Till storsta delen ndjd
Nagot mer ndjd an missnojd
Varken ndjd eller missnojd
Nagot mer missnojd an ndjd
Till storsta delen missnojd
Helt missnojd

Bor Du ensam eller tillsammans med nagon/nagra?
(Flera svarsalternativ kan anges)

15

Helt
missndjd

Det Du brukar gdra pa
Din fritid

Fraga 21

missnojd missnojd

Nagot
Till
mer
storsta
missnojd delen

Den tid Du har for
Dina fritidsintressen

12

Varken
ndjd
eller

1

Ensam

2

Tillsammans med make/maka/samboende

li

3

17

4

Tillsammans med barn 0-6 ar
Tillsammans med barn 7-12 ar

Tillsammans med barn 13 ar och aldre

18

5

19

6

Tillsammans med fdraldrar

1'U

7

Tillsammans med andra, vilka

Fraga 24
21

Fraga 25

Har Du nagra barn i aidern 0-18 ar som Du inte bor tillsammans med?
1

Ja

2

Nej

Hur ofta fdrekommer det att Du och Din partner ar oense om:
Alltid Ofta Nagon enstaka Aldrig Ej
gang

aktuellt

22

Hur hushallspengarna skall anvandas

12

3

4

9

23

Vad ni skall gdra pa fritiden

12

3

4

9

Hur barnen skall uppfostras

12

3

4

9

Hur hushallsarbetet skall fdrdelas

12

3

4

9

24
25

xFraga 26

26
v

Fraga 27

27

Fraga 28

Hur skulle Du vilja beskriva Ditt familjeliv just nu?
1
2
3
4
5

Mycket
Ganska
Varken
Ganska
Mycket

lyckligt
lyckligt
lyckligt eller olyckligt
olyckligt
olyckligt

Hur skulle Du vilja beskriva familjelivet i Ditt uppvaxthem?
1
2
3
4
5

Mycket
Ganska
Varken
Ganska
Mycket

lyckligt
lyckligt
olyckligt eller lyckligt
olyckligt
olyckligt

Bodde Du tillsammans med bada Dina fdraldrar under hela Din uppvaxttid
eller bodde Du mesta tiden hos en av dem?

28

1
2

Bodde med bada fdraldrarna under hela uppvaxttiden
Bodde med en fdralder storsta delen av uppvaxttiden

Fraga 29

Sr Du just nu ndjd eller missnojd med:
Helt Till
Nagot
ndjd storsta mer

*
29

Varken
ndjd

Nagot
mer

eller

missnojd delen

delen

ndjd an

ndjd

missnojd missnojd

Till
storsta

Helt
miss-

ndjd

missnojd

Den tid Du har att tillbringa med barnen

12

3

4

5

6

7

Den tid Din partner
tillbringar med barnen

12

3

4

5

6

7

Hur val Din partner
fdrstar Dig

12

3

4

5

6

7

Hur ofta hela familjen
gor saker tillsammans

12

3

4

5

6

7

33

Din partner

12

3

4

5

6

7

34

Dig sjalv som fdralder

12

3

4

5

6

7

12

3

4

5

6

7

30

31
32

35

Familjelivet i sin hel
het

Fraga 30

Nedan fdljer ett antal pastaenden. Meningen ar att Du skall ange om de
stammer in pa Dig eller inte.
Sant

Falskt

Jag har aldrig med avsikt sagt nagonting som sarat
36

2

nagon

Det spelar ingen roll vem jag talar med, jag ar alltid
37

38

en god lyssnare

2

Det har funnits tillfallen da jag kant att jag kunde
sla sdnder nagonting

2

Jag ar alltid snail och vanlig, aven mot folk jag tycker
3?

40

/•n Fraga 31

ilia om

2

Ibland tar jag ilia upp nar jag inte far som jag vill

2

Hur tycker Du att Ditt allmanna halsotillstand varit under det senaste
aret?

1

Mycket bra

2

Ganska bra

3

Ganska daligt
Mycket daligt

41

4

Fraga 32

Hur ofta har Du under de senaste 12 manaderna haft kanning av foljande
besvar? Markera ett alternativ pa varje rad.
Aldrig Nagon

Nagon gang Flera ganger Dagligen

enstaka i manaden

i manaden

gang

Svarigheter att

somna

Svarigheter att

behalla

I

2

3

4

5

sbmnen

I

2

3

4

5

44

Dltlig aptit

l

2

3

4

5

45

Smarta i maggropen

I

2

3

4

5

4b

Hjartklappning

I

2

3

4

5

47

Andningsbesvar

I

2

3

4

5

Hagloshet

I

2

3

4

5

49

Rastloshet

I

2

3

4

5

50

Nervositet/angsl an/oro

I

2

3

4

5

51

Nedstamdhet

I

2

3

4

5

52

Huvudvark

I

2

3

4

5

53

Trotthet

I

2

3

4

5

54

Muskelspanning

I

2

3

4

5

55

Allergi

I

2

3

4

5

42

43

48

Iraga 33

Har Du nagon sjukdom, besvar efter olycksfall eller nagot annat besvar
eller svaghet? (Tank aven pa sma besvar)
1

Ja

2

Nej

Fraga 34

Vad ar det for besvar?

57-58

Besvar 1

59-60

Besvar 2

61-62

Besvar 3

63-64

Fler besvar

Fraga 35

Det har diskuterats att man inte skall fa kbpa mer an 4 flaskor lattvin
eller motsvarande mangd alkohol i manaden. Vad tycker Du om ett sadant
forslag?
1

Jag ar for ett sadant forslag

b5

2

Jag ar emot ett sadant forslag

3

Vet inte, svart att saga

Fraga 36

Om ett sadant forslag genomfordes skulle det innebara att Du personligen
behover minska Din konsumtion?

66
/0B*\

Fraga 37

67

Fraga 38

1

Ja

2

Ne i

Om Du tanker pa de sista 4 veckorna hur ofta har Du da traffat och varit
tillsammans med nagra av de Du brukar umgas med?

1
2
3
4
5

Flera ganger i veckan
Mer an 5 ganger
3-4 ganger
1-2 ganger
Ingen gang

Har Du nagra slaktingar (ej familjemedlemmar) som Du har regelbunden kontakt med?

68

Fraga 39

69

Fraga 40

70

1
2
3
4

Ja, fler an 5 personer
Ja, 2-4 personer
Ja, 1 person
Nej, ingen

Har Du nagra goda vanner som staller upp om Du behover dem?
1
2
3

Ja, flera
Ja, nagon
Nej, ingen

4

Vet inte

Hander det att Du kanner Dig dvergiven?
1

Ja, ofta

2

Ja, ibland

3

Sallan

4

Aldrig

Fraija 41

71

Fraga 42

Hur intresserad ar Du av att knyta nya kontakter och mota nya vanner?
1

Mycket intresserad

2
3
4

Ganska intresserad
Inte sarskilt intresserad
Inte alls intresserad

Ar Du pa det hela taget nbjd eller missnbjd med:

Helt Till
nbjd stbrsta
delen
nbjd

72

Nagot
mer
nbjd an
missnojd

Varken
Nagot
nojd
mer
eller
missnbjd
missnbjd

Till
Helt
stbrsta missdelen
nbjd
miss
nbjd

Den tid Du tillbringar
med Dina vanner och
bekanta

73

Fraga 43

Det Du och Dina vanner

gbr tillsammans

1

2

3

4

5

6

Din vankrets i stort

1

2

3

4

5

6

Vilken av nedanstaende saker ager Du ensam eller tillsammans med nagon/
nagra?
Ja

Nej

75

Bil

1

2

76

Bat

1

2

77

Fritidshus

1

2

78

Diskmaskin

1

2

Fraga 44

Ar Du nbjd eller missnbjd med:
Helt Till
nbjd stbrsta
delen
nbjd

79
80

Fraga 45

10

Fraga 46

11

Din levnadsstandard

12

Nagot
mer
nbjd an
missnbjd

3

Varken
Nagot
nbjd
mer
eller
missnbjd
missnbjd

4

5

Dina mbjligheter till
besparingar
Hur tror Du att Din levnadsstandard kommer att vara om 5 ar?

1
2
3
4
5

Mycket battre
Nagot battre
Ungefar ofbrandrad
Nagot samre
Mycket samre

Hur viktigt ar det for Dig att oka Din levnadsstandard?
1
2
3
4

Mycket
Ganska
Varken
Ganska

viktigt
viktigt
viktigt eller oviktigt
oviktigt

5

Mycket oviktigt

Till
Helt
stbrsta missdelen
nbjd
miss
nbjd
6

7

10

Fraga 47

Hur stor var Ditt hushalls sammanlagda inkomst fore skatt 1981?

12-17

Fraga 48
18

Fraga 49

19

/$P^V

tusen

Har Du nagot Ian som det kommer att ta Dig flera ar att betala tillbakal
1

Ja

2

Nej

Du har nu besvarat en lang rad fragor om olika aspekter av Ditt liv, Skulle
Du vilja saga att Du pa det hela taget ar nbjd eller missnbjd med livet i
sin helhet just nu?
1
2
3
4
5
6
7
8

Helt nbjd
Till stbrsta delen nbjd
Nagot mer nbjd an missnbjd
Varken nbjd eller missnbjd
Nagot mer missnbjd
Till stbrsta delen missnbjd
Helt missnbjd
Vet inte, svart att svara

Jl^s

Fraga 50

20

Fraga 51
21

Fraga 52

Motsvarar Ditt svar pa den fbregaende fragan ungefar hur Du brukar kanna
Dig?
1

Ja

2
3
4
5
6
7
8

Nej,
Nej,
Nej,
Nej,
Nej,
Nej,
Nej,

brukar
brukar
brukar
brukar
brukar
brukar
brukar

kanna
kanna
kanna
kanna
kanna
kanna
kanna

mig
mig
mig
mig
mig
mig
mig

helt nbjd
till stbrsta delen nbjd
nagot mer nbjd an missnbjd
varken nbjd eller missnbjd
nagot mer missnbjd an nbjd
till stbrsta delen missnbjd
helt missnbjd

Ar Du pa det hela taget lycklig eller olycklig?
1
2
3
4
5
6

Mycket lycklig
Ganska lycklig
Varken lycklig eller olycklig
Ganska olycklig
Mycket olycklig
Vet inte, svart att saga

Vilken av nedanstaende beskrivningar stammer bast in pa hur Du lever?
Satt ett kryss pa varje rad. Jag ar en person som i fbrsta hand tanker
pa:

Stammer helt
22

23

Mitt arbete
Min bostad

24

Min fritid

25

Min familj

26

Mina vanner

27

Min halsa

28

29

Min ekonomi
Min levnadsstandard

Stammer inte alls

annnunD
•••••••
aannnnn
DDDDDDD
DDDDDDD
UDDDDDD
UUDDDDD
anauDDD

11

Fraga 53
30

Fraga 54

Vilket ar Ditt nuvarande civilstand?

1

Ogift/ej samboende

2

Gift/samboende

3
4

Franskild/hemskild/tidigare samboende
ftnka/ankling
> Fraga 56

Artal
Vilket ar flyttade nu isar?

33-34
Fraga 56

[

C
37

Fraga 58

38

/*^s

Artal
Vilket ar blev Du anka/ankling

35-36
Fraga 57

> Fraga 55

Nar flyttade Du ihop med Din make/maka/samboende?

31-32
Fraga 55

^ Fraga 57
> Fraga 54

Artal
Vilken ar den hbgsta utbildning Du genomgatt?

1

Folkskola

2
3
4
5
6
7
8

Avslutad grundskola
Avbrutna gymnasiestudier
Avslutat gymnasium
Icke avslutad akademisk grundutbildning
Avslutad akademisk grundutbildning
Icke avslutad folkhbgskola
Avslutad folkhbgskola

9

Annan utbildning, vilken

Ar Du nbjd eller missnbjd med den utbildning Du har?
1
2
3
4
5
6
7

Helt nbjd
Till stbrsta delen nbjd
Nagot mer nbjd an missnbjd
Varken nbjd eller missnbjd
Nagot mer missnbjd
Till stbrsta delen missnbjd
Helt missnbjd

Sveriges Radio ab
LIVSKVALITETEN I SVERIGE

j06te\

^^

I detta frageformular finner Ni ett antal fragor att ta stallning till. I de

v

allra fiesta fall ar det mycket enkelt att ange svaren - Ni ritar bara en ring
eller ett kryss for det alternativ som stammer bast med Er egen uppfattning.
Nar andra svarssatt skall anvandas, framqar detta av de korta instruktioner
som ges i formularet.
Det ar ocksa vardefullt att Ni fbrsbker besvara varje fraga utan att hoppa

over nagon. Om Ni tycker att nagon speciell fraga ar ombjlig att besvara, qbr
Ni oss en stor tjanst om Ni anger detta istallet for att hoppa over fraqan.
Om vi uttryckt oss oklart eller om Ni ar osaker pa hur svaren skall fyllas i,
hoppas vi att Ni ringer upp och papekar detta - pa sa satt blir vi skyldiqa
Er ett stort tack.

Vi ber Er svara pa fragorna sa snart som mbjligt - heist inom ett par dagar.
Skicka sedan det ifyllda formularet till oss i det portofria svarskuvert som
bifoqas.
ETT VARMT TACK PA FORHAND FOR ER SNABBA OCH VANLIGA MEDVERKAN

f^

ffoger Bernow

Marqarettfa Kronholm

Undersbkningsledare

Undersbkninqsassistent

Tel 08/54 00 20 - 620

Tel 08/784 33 70

Postadress

10510 STOCKHOLM

Besoksadress

Oxenstiernsgatan 20

Telefon

08-784 00 00

Telegram

Telex

Bankgiro

Postgiro

broadcast

10000
SRCENT S

334-4009

13 02-9

Fraga 1

Bor Du i lagenhet eller i villa/radhus?

10

Fraga 2
11

Fraga 3

1
2

Lagenhet
Villa/radhus

3

Annat, vad

Ager Du eller hyr Du Din bostad?
1
2

Ager
Hyr

Hur stor ar Din bostad?

12-H

Fraga 4

antal m

Ar detta en lagom stor bostad for Dig (och Din familj) eller tycker Du
att den ar for liten eller for stor?

15

Fraga 5

1

For stor

2

Lagom

3

For liten

Hur lange har Du bott i Din nuvarande bostad?

16-17
Fraga 6

antal ar
Ungefar hur manga minuter tar det for Dig att ga till ett grbnomrade dar
Du kan promenera omkring?

18

Fraga 7

-19

(f^Fraga 8
20-21

Fraga 9

1

Mindre an 15 minuter

2

15-30 minuter

3

Mer an 30 minuter

Hur lange har Du bott i det har bostadsomradet?

1

Mindre an ett ar

2
3
4

2- 4 ar
5-10 ar
11-20 ar

5

Mer an 20 ar

Var bodde Du dessfbrinnan?
1

Alltid bott i samma bostadsomrade

2

Annat bostadsomrade inom samma kommun

3

I annan kommun, vilken

4

I annat land, vilket ^

Nar Du flyttade till Ditt nuvarande bostadsomrade, hur lang tid hade Du
da for avsikt att bo dar?

22

1

Mindre an ett ar

2
3
4

2-4 ar
5-10 ar
Mer an 10 ar

Fraga 10

Var skulle Du heist vilja bo?
1

2o 24

Fraga 11

I mitt nuvarande bostadsomrade

2

Inom samma kommun, men i annat bostadsomrade

-*

Annan kommun, men i storstad

4
5

Annan kommun, men i liten stad
Annan kommun, men pa landsbygden

6

Utomlands, var

Tror Du att Du kommer att flytta fran det har bostadsomradet inom de
narmaste 5 aren?

25-26

Fraga 12

1
2

Ja, till annat bostadsomrade inom kommunen
Ja, till annan kommun i storstad

3
4

Ja, till annan kommun i liten stad
Ja, till annan kommun pa landsbygden

5

Ja, till annat land, vilket

6
7

Ja, men vet inte vart
Nej

Har Du for narvarande nagra direkta planer att flytta, t ex sa att Du
aktivt sbker efter en annan bostad?

2?

Fraga 13

28-29

Fraga 14

1

Ja

2

Nej

Var tillbringade Du stbrsta delen av Din uppvasttid?
1

I samma kommun som jag nu bor i

2
3

I annan kommun i storstad
I annan kommun i liten stad

4
5

I annan kommun pa landsbygden
I annat land, vilket

Vilket ar flyttade Du till Sverige?

30-31

Fraga 15

Artal

Om Du tanker pa Dina fritidsintressen utanfbr hemmet finns det da mbjligheter att utbva dem har i bostadsomradet eller i de narmaste omgivningarna?

r1
32
2
3

Fraga 16

Ja, nagra av mina fritidsintressen
Ja, nagot av mina fritidsintressen
Nej, inga av mina fritidsintressen

£r Du beroende av bil for att ta Dig dit Du vill eller gar det oftast lika
bra att aka kollektivt?

33

Fraga 17

1

Gar oftast inte alls att aka kollektivt

2
3

Gar oftast att aka kollektivt, men tar mycket langre tid
Gar oftast att aka kollektivt, men tar nagot langre tid

4

Tar oftast ungefar lika lang tid att aka kollektivt som bil

5

Gar oftast snabbare att aka kollektivt

Ar det har bostadsomradet pa det hela taget bra for Dig (och Din familj)?
Mycket
bra

Ganska
bra

Varken bra
eller daligt

Ganska
daligt

Mycket
daligt

Har inga
barn

34

For barnen

1

2

3

4

5

9

35

For Dig sjalv

1

2

3

4

5

9

Fraga18

Har nedan har vi stallt upp ett antal ord och meningar som kan beskriva
ett bostadsomrade. Meningen ar att Du skall satta ett kryss i nagon av
rutorna pa varje rad. Ju langre at sidorna Du satter ett kryss desto
battre motsvarar de ord som star vid kanterna Din uppfattning om Ditt
bostadsomrade. Ett kryss i mitten betyder att Din uppfattning ligger
nagonstans mittemellan. Alia sju rutorna kan anvandas. Satt ett kryss
pa varje rad.

36
37

Bullrigt

Det passerar bilar genom
bostadsomradet nastan hela
tiden

38

Manga ganger fbrekommit

DDDDDnn
DDDDDDZ

Bara flerfamiljshus

40

Hog kommunalskatt

41

Alia grannar tycks vara
bekanta

Det gar inga bilar genom
bostadsomradet

DDDDDDD

stblder och fbrstbrelse
39

Tyst

Nastan aldrig fbrekommit
stblder och fbrstbrelser

DDDDDDD
DDDDDDD
DDDDDDD

Bara villor/radhus

Lag kommunalskatt

Inga grannar tycks vara
bekanta

42

Bara personer med sociala
problem

DDDDDDD

Inga personer med sociala
problem

43

Bara nyinflyttade

Inga nyinflyttade

44

Bara barnfamiljer

45

Bara invandrare

46

Vackert

47

Livligt

DDDDDDD
DDDDDDD
DDDDDDD
DDDDDDD
DDDDDDD

/ii^\

Fraga 19

Inga barnfamiljer
Inga invandrare
Fult

Lugnt

Har nedan fbljer ett antal pastaenden. Meningen ar att Du for vart och
ett av dem skall markera om Du instammer eller inte i pastaendena
Instammer

Tveksam

absolut
48

Instammer
inte alls

Jag ar bekant med flera manniskor
i det har bostadsomradet

/IPi^

49

Jag kanner mig hemma i det har bo
stadsomradet

50

51

52

Jag kanner mig fri att stanna for ett
kortare besbk hos flera av mina gran
nar

3

Jag kanner gemenskap med dem som bor
haromkring

3

I det har bostadsomradet finns det all-

tid nagon som haller ett bga pa barnen
aven nar fbraldrarna inte ar med

Fraga20

Hur manga av de personer Du brukar umgas med bor inom en halvtimmes promenad fran Din bostad och hur manga bor langre bort?

53-54

55-56

1

Ingen

2

Antal inom en halvtimmes promenad

1

Ingen

2

Antal som bor langre bort

Fraga 21

Har nedan har vi stallt upp ett antal olika aspekter kring boendesitua-

tionen. Meningen ar att Du for var och en av dessa aspekter skall ange
om Du ar nbjd eller missnbjd med dem?

Helt Till
Nagot
Varken
nbjd stbrsta mer
eller
delen
nbjd an
nbjd
missnbjd
57

Nagot

Till

Helt

mer

stbrsta

missnbjd

missnbjd delen
an nbjd missnbjd

Tillgangen till grbnomraden i Ditt bo
stadsomrade

58

-7

Bullret i bostadsom
radet

59

Det antal grannar Du
ar bekant med

60

r

Bostadsomradet i sin
helhet

61

Mbjligheterna att vis
tas ute pa kvallen
utan risk for att bli
hotad eller ofredad

62

Mbjligheter att fa
hjalp av grannarna
med smasaker

63

64

Restiden till Ditt
arbete

Det antal bilar som

passerar genom omradet
65

Hur hemma Du kanner

Dig har i bostadsomra
det
66

Den grad av gemenskap
Du kanner med Dina
grannar

67

Det antal invandrare
som bor i omradet

68

Dina mojligheter att
ta Dig dit Du vill
utan att anvanda bil

69

Den grad av stblder
och skadegorelse som
forekommer i Ditt bo
stadsomrade

Mbjligheterna att gbra
dagliga inkop

2

3

4

5

6

71

Kommunalskatten

2

3

4

5

6

72

Avstandet till Dina
vanner och bekanta

73

Kommunalpolitiken i
Din kommun

2

3

4

5

6

7

74

Boendekostnaden

2

3

4

5

6

7

75

Ljudisoleringen i
lagenheten

2

3

4

5

6

7

76

Bostadens underhall

2

3

4

5

6

7

77

Bostadens planering

2

3

4

5

6

7

70

Fraga 22

Har nedan har vi stallt upp ett antal skalor. Siffran 1 betyder det samsta
bostadsomrade Du over huvud taget kan fbrestalla Dig. Siffran 10 motsvarar
det basta bostadsomrade Du over huvud taget kan fbrestalla Dig, Ditt ideal.
Meningen ar att Du skall markera vilken siffra som motsvarar Din uppfatt
ning om var och en av de boendesituationer som star uppraknade nedan. Du
anger Din uppfattning genom att ringa in en siffra pa varje rad. Alia 10
siffrorna kan anvandas.
Det samsta
omradet Du

Det basta om
radet Du kan

kan tanka Dig

tanka Dig Ditt
ideal

78

79

80

Det bostadsomrade Du idag bor
i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ditt fbrra bostadsomrade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3456789

10

3

4

5

Det samsta bostadsomrade Du

nagonsin bott i
10

Det basta bostadsomradet Du

nagonsin bott i
11

12

13

7

8

9

10

7

8

9

10

Genomsnittssvenskens bostads
omrade

2

3

4

5

Det bostadsomrade Du tror att
Du kommer att bo i om 5 ar

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Det basta bostadsomrade Du kan

hoppas pa i framtiden

Fraga 23

6

Har Du sjalv under de senaste 12 manaderna varit utsatt for nagon av
fbljande handelser?

14

Ja i bostads

Ja pa annat

omradet

stalle

Nej

Blivit utsatt for vald som ledde till

synliga marken eller kroppskada
Blivit utsatt for vald som inte ledde

16

17

till synliga marken eller kroppskada

2

3

Stbld eller skadegbrelse

2

3

Varit utsatt for hotelser om vald eller
blivit ofredad

18

Avstatt fran att ga ut pa kvallen av
oro for vald eller for att bli ofredad

19

Sett nagon bli utsatt for vald eller
som blivit ofredad

Fraga 24
20

ftr Du pa det hela taget nbjd eller missnbjd med hur Du bor idag?
1

Helt nbjd

2
3
4
5

Till stbrsta delen nbjd
Nagot mer nbjd an missnbjd
Varken nbjd eller missnbjd
Nagot mer missnbjd an nbjd

6

Till stbrsta delen missnbjd

7

Helt missnbjd

Fraga 25

Vilken/vilka av fbljande sysselsattningar har Du agnat Dig at under de
senaste 2 manaderna?
Ja

Nej

Fbrvarvsarbete (dvs avlbnat arbete, arbete i eget fbretag
eller oavlbnat arbete i familjemedlems fbretag)

2

22

Tjanstledighet

2

23

Arbetsmarknadsutbildning

2

24

Studerande (inkl vuxenutbildning)

2

25

Arbetslbs

2

26

Semster

2

27

Sjukskriven

2

28

Varnplikt

2

Arbete i eget hem (hemmafru/man)

2

Fbrtidspensionar

2

Alderspensionar

2

Sjukpensionar

2

Annat, vad

2

21

iJB^oQ

^30
31

•

32

< 33

Fraga 26

Vad kallas den befattning Du har pa arbets

34-35

Fraga 27

Kan Du kortfattat beskriva Dina arbetsuppgifter?

Fraga 28

Sr Du nojd eller missnojd med Ditt arbete i sin helhet?

36

Fraga 29

1
2
3
4

Helt nojd
Till storsta delen nojd
Nagot mer nojd an missnbjd
Varken nojd eller missnojd

5

Nagot mer missnojd an nojd

6
7

Till storsta delen missnojd
Helt missnojd

Kanner Du att Du har sa mycket fritid att Du inte vet vad Du skall gora
med all tid?

37

Fraga 30

1
2
3

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, nastan aldrig

Hindrar Dig Din ekonomi ifran att gora det Du verkligen vill pa Din fri
tid?

38

1

Ja

2

Nej

Fraga 31

Kanner Du Dig jaktad?

39

1
2
3

Fraga 32

Sr Du nbjd eller missnbjd med:

Ja, kanner mig alltid jaktad
Ja, kanner mig jaktad ibland
Nej, kanner mig nastan aldrig jaktad

Helt Till
Nagot
nbjd stbrsta mer

40

41

Den tid Du har for Dina
fritidsintressen

Nagot
mer

eller

missnbjd delen

delen

nbjd an

nbjd

missnbjd missnbjd

Till
stbrsta

missnbjd

1

Det Du brukar gbra pa
Din fritid

Fraga 33

Varken
nbjd

1

Bor Du ensam eller tillsammans med nagon/nagra?

(Fler svarsalternativ kan anges)
1

Ensam

2

Tillsammans med make/maka/samboende

46

3
4
5
6

Tillsammans
Tillsammans
Tillsammans
Tillsammans

47

7

Tillsammans med andra, vilka

42

43
44

45

Fraga 34
48

Fraga 35

(^*9

v Fraga 36
50

Fraga 37

med
med
med
med

barn 0-6 ar
barn 7-12 ar
barn 13 ar och aldre
fbraldrar

Har Du nagra barn i aldern 0-18 ar som Du inte bor tillsammans med?
1

Ja

2

Nej

Hur skulle Du vilja beskriva Ditt familjeliv just nu?
1

Mycket lyckligt

2

Ganska lyckligt

3

Varken lyckligt eller olyckligt

4
5

Ganska olyckligt
Mycket olyckligt

Hur skulle Du vilja beskriva familjelivet i Ditt uppvaxthem?
1
2
3
4
5

Mycket
Ganska
Varken
Ganska
Mycket

lyckligt
lyckligt
lyckligt eller olyckligt
olyckligt
olyckligt

Bodde Du tillsammans med bada Dina fbraldrar under hela Din uppvaxttid
eller bodde Du mesta tiden hos en av dem?

51

1
2

Bodde med bada fbraldrarna under hela uppvaxttiden
Bodde med en fbralder stbrsta delen av uppvaxttiden

Helt
miss-

nbjd

Fraga 38

ftr Du just nu nbjd eller missnbjd med:
Helt Till
nbjd stbrsta
delen
nbjd

52

53

54

Nagot
mer
nbjd an
missnbjd

Varken
Nagot
Till
Helt
nbjd
mer
Stbrsta misseller
missnbjd delen
nbjd
missnbjd
miss
nbjd

Den tid Du har att till-

bringa med barnen

5

7

Den tid Din partner
tillbringar med barnen

5

7

Hur val Din partner fbrstar Dig

7

Hur ofta hela familjen
gbr saker tillsammans

2

3

4

5

6

7

56

Din partner

2

3

4

5

6

7

57

Dig sjalv som fbralder

2

3

4

5

6

7

55

/0^\

Familjelivet i sin hel-

58

het

Fraga 39

Hur tycker Du att Ditt allmanna halsotillstand varit under det senaste
aret?
1

59

Ganska bra

3

Ganska daligt
Mycket daligt

4

Fraga40

Mycket bra

2

Hur ofta har Du under de senaste 12 manaderna haft kannig av fbljande be
svar? Markera ett alternativ pa varje rad.

Aldrig

^

Nagon

Nagon gang

enstaka i manaden

Flera ganger

Dagligen

i manaden

gang

/0KS*\

60

Svarigheter att somna

1

2

3

4

5

61

Dltlig aptit

1

2

3

4

5

62

Hjartklappning

1

2

3

4

5

Haglbshet

1

2

3

4

5

64

Nervositet/angslan/oro

1

2

3

4

5

65

Huvudvark

1

2

3

4

5

66

Muskelspanning

1

2

3

4

5

Allergi

1

2

3

4

5

63

61

Fraga 41

68

Har Du nagon sjukdom, besvar efter olycksfall eller nagot annat besvar
eller svarighet? (Tank aven pa sma besvar)
1
2

Ja

Nej

Fraga 42

Vad ar det for besvar?

67_7o

Besvar 1

71-72

Besvar 2

73-74

Besvar 3

75-76

Fler besvar

Fraga 43

77

Fraga 44

Om Du tanker pa de sista 4 veckorna hur ofta har Du da traffat och varit
tillsammans med nagra av de Du brukar umgas med?
1

Flera ganger i veckan

2

Mer an 5 ganger

3
4
5

3-4 ganger
1-2 ganger
Ingen gang

Har Du nagra slaktingar (ej familjemedlemmar) som Du har regelbunden kontakt
med?

(^78

Fraga 45
79

Fraga46
80

Fraga 47

10

Fraga 48

1

Ja, fler an 5 personer

2
3
4

Ja, 2-4 personer
Ja, 1 person
Nej, ingen

Har Du nagra goda vanner som staller upp om Du behover dem?
1

Ja, flera

2

Ja, nagon

3

Nej, ingen

4

Vet inte

Hander det att Du kanner Dig bvergiven?
1
2

Ja, ofta
Ja, ibland

3

Sallan

4

Aldrig

Hur intresserad ar Du av att knyta nya kontakter och mota nya vanner7
1

Mycket intresserad

2
3
4

Ganska intresserad
Inte sarskilt intresserad
Inte alls intresserad

Ar Du pa det hela taget nbjd eller missnbjd med:
Helt Till

Nagot

nbjd stbrsta mer

delen
nbjd
11

Varken

Nagot

Till

Helt

nbjd

mer

stbrsta

miss-

nbjd an eller
missnbjd delen
nbjd
missnbjd missnbjd
missnbjd

Den tid Du tillbringar
med Dina vanner och
bekanta

12

Det Du och Dina vanner

13

gbr tillsammans
Din vankrets i stort

12
12

3
3

45
45

6
6

7
7

10

Fraga 49

Ar Du pa det hela taget nbjd eller missnbjd med livet i sin helhet just nu?

14

2

Till stbrsta delen nbjd

3
4
5
6
7

Nagot mer nbjd an missnbjd
Varken nbjd eller missnbjd
Nagot mer missnbjd an nbjd
Till stbrsta delen missnbjd
Helt missnbjd

1

Fraga 50

Helt nbjd

Vilka av nedanstaende saker ager Du ensam eller tillsammans med nagon/
nagra?
Ja

Nej

15

Bil

1

2

16

Bat

1

2

Fritidshus

1

2

Diskmaskin

1

2

/P'fts

_

18

Fraga 51

ftr Du nbjd eller missnbjd med:
Helt Till
nbjd stbrsta
delen
nbjd

19

20

Fraga 52

Fraga 53

Fraga 54

12

3

4

5

6

7

Dina mbjligheter
till besparingar

12

3

4

5

6

7

Hur tror Du att Din levnadsstandard kommer att vara om 5 ar?
Mycket battre
Nagot battre

3

Ungefar ofbrandrad

4
5

Nagot samre
Mycket samre

Hur viktigt ar det for Dig att oka Din levnadsstandard?
Mycket
Ganska
Varken
Ganska
Mycket

*

viktigt
viktigt
viktigt eller oviktigt
oviktigt
oviktigt

Hur stor var Ditt hushalls sammanlagda inkomst fore skatt 1981?

23-28
Fraga 55

Till
Helt
stbrsta missnbjd
delen
missnbjd

dard

1
2
3
4
5

22

Varken
Nagot
nbjd
mer
eller
missnbjd
missnbjd

Din levnadsstan

1
2

£1

Nagot
mer
nbjd an
missnbjd

tusen
Har Du nagot Ian som det kommer att ta Dig flera ar att betala tillbaka?

2

Nej

11

Fraga 56

Du har nu besvarat en lang rad fragor om olika aspekter av Ditt liv.
Skulle Du vilja saga att Du pa det hela taget ar nbjd eller missnbjd
med livet i sin helhet just nu?

30

Fraga 57

31

C

^vFraga 58
32

Fraga 59

1
2
3
4
5
6
7

Helt nbjd
Till stbrsta delen nbjd

Nagot mer nbjd an missnbjd
Varken nbjd eller missnbjd
Nagot mer missnbjd
Till stbrsta delen missnbjd
Helt missnbjd

8

Vet inte, svart att svara

Ar Du pa det hela taget lycklig eller olycklig?
1
2

Mycket lycklig
Ganska lycklig

3

Varken lycklig eller olycklig

4

Ganska olycklig

5
6

Mycket olycklig
Vet inte, svart att saga

Vilket ar Ditt nuvarande civilstand?
1

Ogift/ej samboende

2

Gift/samboende

3
4

Franskild/hemskild/tidigare samboende
Anka/ankling
^. Fraga 61

Artal
Vilket ar flyttade ni isar?

35"36
ji^Fraga 61

^. Fraga 60

Nar flyttade Du ihop med Din make/maka/samboende?

33-34
Fraga 60

:> Fraga 59

Artal
Vilket ar blev Du anka/ankling?

Artal
37-38

Fraga 62

Nedan har vi stallt upp ett antal ord och meningar som kan beskriva hur man
kanner sig infbr livet i sin helhet. Meningen ar att Du skall satta ett

kryss i de rutor som bast motsvarar Din situation idag. Ju langre at sidorna Du satter ett kryss desto battre stammer orden och meningarna vid
kanterna med Din uppfattning. Ett kryss i mitten betyder att Din installning ligger nagonstans mittemellan. Alia sju rutorna kan anvandas.
39

Kanner mig alltid ensam

40

Innehallslbst

41

Hyser fbrtrbstan

42

Trakigt

43

Njutbart

44

Meningslbst

45

Ger mig sma mojligheter
att fbrverkliga mig sjalv

D D D Q D D D
DDDDDDD

Kanner mig aldrig ensam
Innehallsrikt

DDDDDDD
DDDDDDD
DDDDDDD
DDDDDDD
DDDDDDD

HYser misstrbstan
Intressant
ElSndigt
Meningsfullt
Ger mi9 stora mojligheter
att fbrverkliga mig sjalv

46

Manga vanner

DDDDDDD

Inga vanner

47

Lyckat

•

Misslyckat

••••••

12

Fraga 63
48

Fraga 64

4?

Vilken ar den hbgsta utbildning Du genomgatt?
1

Folkskola

2
3
4

Avslutad grundskola
Avbrutna gymnasiestudier
Avslutat gymnasium

5
6
7

Icke avslutad akademisk grundutbildning
Avslutad akademisk grundutbildning
Icke avslutad folkhbgskola

8

Avslutad folkhbgskola

9

Annan utbildning, vilken

Ar Du nbjd eller missnbjd med den utbildning Du har?
1
2
3

4
5
6
7

Helt nbjd
Till stbrsta delen nbjd

Nagot mer nbjd an missnbjd
Varken nbjd eller missnbjd
Nagot mer missnbjd
Till stbrsta delen missnbjd
Helt missnbjd
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