Klimatomställningen
och det goda livet

Rapport 6458
NATURVÅRDSVERKET
isbn 978-91-620-6458-7
issn 0282-7298

En klimatomställning kräver kraftiga utsläppsminskningar, som dess
utom måste ske samtidigt som den globala befolkningen växer. En
växande befolkning ställer också allt högre krav på välfärd, samtidigt
som de ekologiska, sociala och ekonomiska systemen som ska bära
denna utveckling redan är hårt ansträngda. En vanlig ståndpunkt är
att utsläppsminskningar i en växande världsekonomi ska klaras med
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tekniska innovationer och att en klimatomställning därför inte på
något påtagligt sätt behöver påverka människors beteende.
Den här rapporten diskuterar om det kanske finns ett annat perspek
tiv. Hur ser kopplingen ut mellan välbefinnande och klimatpåverkan?
Kan ett större fokus på människors välbefinnande vara en drivkraft
snarare än ett hinder för en hållbar utveckling på klimatområdet?
I denna rapport görs några försök att identifiera möjliga strategier
för att stödja både ”ett gott liv” och låg klimatpåverkan Författarna
vill genom den här forskningsansatsen ge ett bidrag till samhälls
diskussionen om klimatomställningen.
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Förord
Efter Naturvårdsverkets årligt återkommande evenemang Klimatforum
föddes senhösten 2008 en idé om att försöka få till en diskussion kring före
ställningen att minskningar av växthusgasutsläpp alltid medför uppoffringar.
2008 hade Klimatforum som ett tema ”Konsumtionens klimatpåverkan (utgi
ven som rapport 5903) och som sluttalare framträdde Chalmersprofessorn
John Holmberg med en presentation av projektexempel där minskning av kli
matpåverkande utsläpp hade gått hand i hand med andra socialt önskvärda
utfall. I efterarbetet som följde på Klimatforum diskuterades möjligheterna att
skapa ett forskningsprojekt på temat att livsstilsförändringar som vore gynn
samma för klimatomställningen av samhället också borde kunna vara gynn
samma för människors välbefinnande.
Naturvårdsverket har därför finansierat en forskningsinsats för att låta
en forskargrupp genom litteraturstudier och egna teoretiska analyser koppla
samman forskning om klimatomställning och om välbefinnande och ställa
frågor som:
• Vilka faktorer som uppmuntrar välbefinnande kan också vara posi
tiva ur klimatsynpunkt? Ett exempel är att kulturupplevelser kan
öka välbefinnandet samtidigt som det är en typ av konsumtion som
har en relativt låg energiåtgång.
• Vilka faktorer som uppmuntrar välbefinnande kan vara negativa ur
klimatsynpunkt? Individuell rörlighet är t ex positivt för välbefinnan
det men det kan vara negativt ur klimatsynpunkt.
• Går det att sammanställa kunskapsläget vad gäller kopplingarna
mellan klimatpåverkan och välbefinnande: på vilka sätt går de hand
i hand, är motstridiga eller oberoende av varandra.
• Går det att identifiera kunskapsluckor och intressanta frågeställ
ningar. Vad av sådana luckor och frågeställningar är ”vetbart”, dvs
vad går att belysa med hjälp av empirisk forskning.
Det övergripande syftet var att ta fram kunskap som kan bidra till en ekolo
giskt hållbar utveckling med fokus på klimatområdet i Sverige. Forsknings
insatsen avsåg att kunna ge underlag till ett eventuellt kommande
forskningsprogram.
Forskningsuppgiften har utförts av Jörgen Larsson och Sebastian Sven
berg vid Göteborgs Universitets Sociologiska Institution i samarbetet med
John Holmberg, Jonas Nässén och David Andersson från Chalmers Tekniska
Högskolas avdelning för Fysisk Resursteori, och uppdraget redovisas i denna
rapport.
Kristian Skånberg varit Naturvårdsverkets projektsamordnare. Forskarna
svarar själva för rapportens innehåll, varför den inte kan åberopas som
Naturvårdsverkets ståndpunkt.
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1 Sammanfattning
Den samhällspolitiska diskussionen om omställningen mot långsiktigt hållbara
utsläppsnivåer domineras alltjämt av förhoppningen att teknologiska land
vinningar ska hjälpa oss att minska utsläppen av växthusgaser utan att kräva
direkta livsstilsförändringar. Men även den kontrasterande föreställningen
syns i debatten. Enligt denna är det dags att inse att tekniska lösningar är otill
räckliga och att uppoffringar i form av beteendeförändringar, som minskat
flygande och bilåkande kommer att krävas. Uppfattningen att förändringar
av beteende och livsstil medför en negativ inverkan på människors livskvalitet
är så pass allmänt omfamnad att den i sig kan utgöra ett hinder för att få till
stånd en politisk förändringsprocess mot minskad klimatpåverkan. Samtidigt
finns det väldigt lite forskning som undersökt det faktiska förhållandet mellan
minskade utsläpp och livskvalitet, och den forskning som ändå gjorts har
kommit till skilda slutsatser. Den här rapporten är en ingång till en outforskad
och spännande tredje väg in i klimatfrågan, där kopplingen mellan välbefin
nande och klimatpåverkan granskas och där vi ställer oss frågan om ett större
fokus på människors välbefinnande rent av skulle kunna vara en drivkraft
snarare än ett hinder för en hållbar utveckling på vissa områden
Rapporten inleds (kap. 4) med en redogörelse för olika teorier om vad som
kännetecknar ett ”gott liv” och hur det kan mätas. Kapitel 5 beskriver olika
samhälleliga och individuella faktorer som enligt forskningen påverkar välbe
finnandet. Vi redogör även för det lilla forskningsfält som explicit undersökt
kopplingar mellan välbefinnande och växthusgasutsläpp. Rapportens bidrag
till forskningen återfinns i kapitel 6 och utgörs av en analys av tre områ
den som vi anser är särskilt intressanta. Ett sådant område är stadsutveck
lingen, som utgör en central förutsättning både för människors möjligheter
att minska sina växthusgasutsläpp och möjligheter till ett högt välbefinnande.
Forskningsresultat inom detta område visar att valet av transportmedel och
pendlingsavstånd, utöver påverkan på växthusgasutsläpp, har en stor inverkan
på välbefinnande och stress. Vi undersöker även vad en förändrad konsum
tionsmix, mot mer tjänster och mindre prylar, skulle innebära för utsläppen
av växthusgaser och för människors välbefinnande. Ett annat centralt område
utgörs av tidsanvändningen, bland annat vad gäller prioriteringarna mellan
arbete och fritid.
Vi avslutar (kap. 7) med en diskussion om hur kopplingar mellan hus
hållens växthusgasutsläpp och välbefinnande skulle kunna analyseras med
utgångspunkt i så kallad ”practice theory” där praktiker (t ex pendling,
semesterresande och matlagning) utgör de centrala analysobjekten. En prak
tiks klimatpåverkan kan analyseras genom att se till den samlade konsumtion
den genererar. Genom att välja utförandet av olika praktiker som grund för
analysen blir det möjligt att jämföra klimatpåverkan och välbefinnande på ett
mer tillfredsställande sätt. Avslutningsvis (kap. 8) identifieras frågor för fram
tida forskning som vi tror kan vara viktiga för att bidra till ny förståelse inom
detta kunskapsområde.
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2 Summary
The societal discussion on the transition towards long-term climate targets is
dominated by the idea that technological improvements can solve the prob
lem without any need for changes of lifestyle. Others oppose to this belief
and instead point to an urgent need for sacrifices such as reduced air and car
travel. The notion that lifestyle changes would imply reduced quality of life
is so widely embraced, that it in itself may constitute an obstacle to bringing
about a political change towards reduced greenhouse gas emissions. But the
limited amount of research that has examined the actual relationship between
emission reductions and quality of life has not come to any clear conclu
sions. This report is an entrance to an exiting and unexplored “third way” in
the climate discussion, where we pose the question whether a greater focus
on human welfare could, quite contrary to common beliefs, become a driving
force towards sustainable development rather than an obstacle, once we get
the facts straight.
The report begins (Ch. 4) by giving an account of the various theories
about what characterizes a “good life” and how it can be measured. Chapter
5 describes the various societal and individual factors that have been proven
to affect individual well-being. We also look at the research that explicitly
investigates the links between well-being and greenhouse gas emissions. The
report’s main contribution to this field of research is given in Chapter 6 and
consists of an analysis of three areas that we think are of particular interest
to this issue. The first area of interest is urban development, which affects the
conditions for people both with respect to reducing their greenhouse gas emis
sions and with respect to realizing a high level of well-being. Research in this
area shows that the choice of means of transport and commuting distance,
beyond the impact on greenhouse gas emissions, have a major impact on wellbeing and stress levels. We also examine what a change in consumption, more
services and less material goods would have on greenhouse-gas emissions, and
to human well-being. The third key area identified is individuals’ use of time,
particularly in the priorities between work and leisure time.
We conclude with a discussion of how the links between households’
greenhouse gas emissions and well-being could be analyzed using practice
theory. Practice theory makes practices (e.g. commuting, holiday travel and
cooking) the central objects of the analysis. The CO2e impact of a certain
practice can be analyzed by studying the consumption that it generates. This
also makes sense from a behavioral point of view as it enables a matching of
emissions with each practice’s impact on people’s quality of life. The last chap
ter (Ch. 8) identifies issues for future research that we believe may be impor
tant in contributing to new understanding in this area of research.
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3 Introduktion
Genomförandet av en framgångsrik klimatomställning utgör en av århund
radets största utmaningar. Med ”klimatomställning” syftar vi här på en
långsiktig förändringsprocess som leder fram till en klimatmässigt hållbar
utsläppsnivå av växthusgaser. Att definiera det faktiska målet för en sådan
omställning är i första hand en politisk fråga. EU och Sverige har antagit det
så kallade 2-gradersmålet vilket innebär att den globala medeltemperaturen
vid jordens yta inte bör stiga mer än två grader över den förindustriella nivån
(European Council, 2005). En omformulering av detta klimatmål till utsläpps
nivåer beror på flera olika parametrar som osäkerheter i klimatkänsligheten,
osäkerheter i kolcykeln (Caldeira et al, 2003), samt när man påbörjar utsläpps
minskningarna.
En ungefärlig bild av vad som krävs ges av Meinshausen et al. (2006)
som visar att för att nå 2-gradersmålet med 75 procents sannolikhet behöver
de globala koldioxidutsläppen halveras från basåret 1990 till 2050, för att
sedan närma sig noll vid slutet av århundradet. Till bilden hör att de globala
utsläppen av koldioxid ökade med 36 procent mellan 1990 och 2007 (Boden
& Marland, 2010). Det är också rimligt att anta att utsläppen i rika länder
behöver minska ännu snabbare, då åtgärder i utvecklingsländerna dröjer.
Åkerman et al (2007) antar därför att Sverige behöver genomföra en 85-pro
centig reduktion av växthusgasutsläppen till år 2050.
Klimatomställningen handlar alltså om mycket kraftiga utsläppsminsk
ningar som dessutom måste ske samtidigt som den globala befolkningen
och ekonomin växer. Figur 1 visar schematiskt vilka komponenter klimat
omställningen omfattar i direkt mening såsom förändrade konsumtions

BEFOLKNING
INKOMST
KONSUMTIONSMÖNSTER
ENERGIEFFEKTIVISERING

Energitillförsel

CO2-NEUTRAL TILLFÖRSEL

Fossila bränslen

1900

CO2-INFÅNGNING

2000

2100

Figur 1: Klimatutmaningens omfattning och klimatomställningens komponenter. Den övre kurvan
visar den totala globala historiska energitillförseln samt hur den kan förväntas öka, medan den
nedre kurvan visar den motsvarande användningen av fossila bränslen samt hur denna behöver
minska för att samhället ska kunna nå de långsiktiga klimatmålen. ”Gapet” mellan kurvorna
behöver då fyllas med teknologiska och beteendemässiga förändringar.
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mönster, energieffektivisering, nya energislag och koldioxidinfångning, men
väl så intressant är naturligtvis vilka politiska och samhälleliga förändringar
som möjliggör sådana åtgärder. Klimatomställningen kräver en kraftfull kli
matpolitik, vilken i sin tur kräver förändrade attityder bland allmänheten för
att få demokratiskt stöd.
Varför är det då relevant att föra in en livskvalitetsdiskussion i klimat
frågan? Till att börja med kan man naturligtvis se klimatomställningen som
en av flera ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar för framtida
generationers livskvalitet. Detta ligger i centrum för begreppet hållbar utveck
ling, bland annat i den ofta använda definitionen från Our Common Future:
”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (WCED, 1987). De
mänskliga behoven beskrivs olika inom olika teorier, men en gemensam före
ställning är att behovstillfredsställelse utgör grundläggande villkor för ett gott
liv (Maslov; Max-Neef, 1991; Gough, 1994).
I den här studien ligger emellertid inte fokus på undvikandet av de nega
tiva effekter som framtida klimatförändringar kan förväntas leda till, utan på
hur själva omställningen av samhället kan komma att påverka människors
livskvalitet. Vi riktar in oss på en klimatomställning så som den kan komma
att se ut för Sverige eller liknade industriländer.
En vanlig ståndpunkt i miljödebatten är att omställningen till ett klimat
mässigt hållbart samhälle i huvudsak kan ske på teknisk väg och att det inte
på något påtagligt sätt behöver påverka människors beteende, t.ex. att vi
kommer att kunna fortsätta att köra bil i samma utsträckning som idag, men
att bilarna inte orsakar någon nämnvärd klimatpåverkan. Andra betonar istäl
let att en klimatomställning kommer att kräva radikala försakelser, t.ex. att
vi inte kan flyga lika mycket. Under den senaste tiden har en tredje position
dykt upp i miljödebatten och den innebär att klimatomställningen kommer
att kräva vissa beteendeförändringar men att dessa huvudsakligen kommer
att vara gynnsamma för människors livskvalitet, t.ex. att ökad konsumtion av
tjänster kan höja vår livskvalitet. Denna tredje position framstår som attraktiv
men det saknas forskning kring faktiska kopplingar.
Ur styrmedelssynvinkel förefaller det också troligt att samhällets klimat
strategier behöver vara utformade så att de inte står i konflikt med männis
kors livskvalitet. Människors förväntningar om förändringars effekter på
deras livskvalitet kan dock skilja sig avsevärt från de faktiska effekterna,
något som kommer att behandlas senare i den här rapporten. Därmed kan
man inte heller med någon säkerhet påstå att klimatåtgärder med goda fak
tiska livskvalitetseffekter kommer att vinna politisk acceptans.
Syftet med den här rapporten är i första hand att utreda kunskapsläget
genom att redogöra för forskning som undersökt kopplingar mellan klimat
omställningen och människors livskvalitet, men även att göra några inledande
försök att identifiera möjliga strategier för att stödja både ”ett gott liv” och
låg klimatpåverkan. Rapporten ska därigenom kunna fungera som en grund
för fortsatt forskning inom detta område. Vi hoppas också att läsare utanför
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den akademiska världen ska finna den läsvärd och intressant och att arbetet
på så sätt ska kunna bidra till samhällsdiskussionen om klimatomställningen.
Rapporten är disponerad så att kapitel 4 och 5 redogör för objektiva och
subjektiva teorier om livskvalitet. Detta kapitel rekapitulerar tidigare forsk
ning och är inte nödvändig läsning för den som känner till forskningsfältet.
Kapitel 6 utgör rapportens huvudbidrag till forskningen och där analyse
ras kopplingarna mellan klimatomställningen och människors livskvalitet.
Kapitel 7 tittar närmare på hur praktikerperspektivet skulle kunna använ
das för den fortsatta analysen av området och kapitel 8 skisserar framtida
forskningsområden.
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4 Teorier om det goda livet
Det finns många vardagliga begrepp som används för att beskriva det goda
livet, lycka och tillfredsställelse, t.ex. glädje, ha det bra, vara tillfreds, upp
rymd, leva gott o.s.v. Forskningen har utvecklat olika mått som söker defi
niera det goda livet i antingen subjektiva eller objektiva termer. Det är även
möjligt att skilja mellan teorier som använder materiella förutsättningar och
de som använder andra icke-materiella värden för att definiera livskvaliteten.
Tabell 1 nedan summerar de olika möjligheterna och vi ska i följande stycke
undersöka de olika teorierna.
Tabell 1: Olika perspektiv på livskvalitet.
Objektiva mått

Subjektiva mått

Snävt materiellt perspektiv

Inkomst och BNP/BNI

Tillfreds med materiella tillgångar

Bredare livskvalitetsperspektiv

Levnadsnivå, capabilities

Subjektivt välbefinnande

4.1 Objektiva mått
Det kanske mest spridda välfärdsmåttet är bruttonationalprodukten (BNP).
BNP mäter den ekonomiska aktiviteten inom nationalstaten och används ofta
på makronivå som en indikator för jämförelser av levnadsstandard mellan
olika länder. Som välfärdsmått har BNP fått utstå mycket kritik då måttet inte
mäter den faktiska välfärden på ett tillfredsställande sätt (se Wolvén, 1990 för
en utförlig kritisk granskning). Måttet används alltjämt för att beskriva väl
färdsförhållanden, förmodligen på grund av att det har stöd i antagandet att
ökad ekonomisk produktivitet fungerar som en grov indikator för välfärd och
dels för att BNP-måttet är praktiskt och tillförlitligt. I avsnitt 4.1.1. redogör vi
för hur utvecklingen av den nationalekonomiska nyttoteorin kopplar samman
inkomst och välbefinnande. Ytterligare en anledning till att BNP-måttet fort
sätter att användas är att det inte finns något annat etablerat mått till hands.
En mängd alternativ har dock utformats och avsnitt 4.1.4 redogör för dessa
bredare objektiva mått. Därefter undersökt två mer specifika objektiva väl
färdsmått i 4.1.2 och 4.1.3.
4.1.1	Inkomst, preferenser och välbefinnande
Ekonomisk teori har stor inverkan på hur samhälleliga förändringar bedöms
och utvärderas och detta kapitel tittar närmare på hur kopplingen mellan
inkomstnivå och välbefinnande ser ut, samt hur teorin som kopplar samman
dessa begrepp har vuxit fram.
Utvecklingen av den ekonomiska teorin kan med fördel beskrivas som en
rad försök att inkapsla och förklara hur olika utfall kan tillskrivas ett visst
värde. Tidiga ekonomiska undersökningar sysselsatte sig med att mäta pro
duktionskostnader och inkomstfördelning men de saknade en teori för hur
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olika utfall kunde värderas sinsemellan. Den s.k. arbetsvärdeläran löste detta
problem genom att anta att värdet hos en vara eller tjänst kunde kopplas till
mängden arbete som lagts ned i den (Ricardo, 1823). Teorin var dock svåran
vänd och ekonomer började istället intressera sig för den filosofiska teori som
postulerade att det goda låg i maximerandet av den nytta handlingen resul
terade i. Olika utfall eller situationer kunde nu utvärderas utifrån sin ”nyt
tighet” för människor och därmed tilldelas ett värde, det återstod sedan att
jämföra alternativen och välja det utfall som maximerade ”det goda”. Nytto
teorins fader, Jeremy Bentham, definierade omväxlande nyttan som något
som kunde beskrivas i termer av smärta/njutning, medan han vid andra till
fällen tänkte sig att den var möjlig att kvantifiera nyttan i monetära termer
(Bentham, 1781).
Under 1930-talet inspirerades den framväxande ekonomiska veten
skapen av den logiska positivismen, och fokus kom att hamna på de ekono
miska transaktionernas möjlighet att fungera som nyttoindikatorer. Arbeten
av Vilfredo Pareto och Eugen Slutsky återupptäcktes, och deras arbeten visade
att många antaganden som fanns i den ekonomiska nyttoteorin kunde släp
pas utan att de försvårade jämförelserna. Dessa arbeten fick, tillsammans med
Paul Samuelsons teori om ”revealed preference” stort genomslag bland eko
nomer och den så kallade ordinala revolutionen var ett faktum (se Robbins
(1932) för en översikt).
Samuelsons teori är särskilt relevant för vårt resonemang och går i enkel
het ut på att man genom att undersöka de faktiska val individer gör mellan
olika ”varukorgar” kan beskriva deras preferenser (Samuelson, 1938).
Underbyggt med antaganden om rationella individer blev det nu möjligt att
argumentera för att konsumenters preferenser, manifesterade genom deras
faktiska val, utgjorde en bättre skattning av ”nyttan” än det ursprung
liga Benthamska försöket. En förskjutning sker alltså från ett nyttobegrepp
som främst syftar till att mäta individens hedoniska lyckonivå till deras pre
ferenstillfredsställelse. Denna förskjutning möjliggör att objektiva inkomst
mått kan användas för att skatta välbefinnandet, då ökade inkomster leder
till ökade möjligheter att tillfredsställa olika preferenser. Högre inkomst antas
helt enkelt ge en människa fler valmöjligheter att styra sitt liv mot det som ger
henne ökad lycka. Samtidigt är preferens/behovstillfredsställelse ett torftigare
mått på välbefinnande än människors faktiska uppfattning om sina liv och
vi ska återkomma till lyckoforskningens kritik av preferensbaserade teorier i
kapitel 4.2.2.
4.1.2 Levnadsnivåundersökningar
I den svenska kontexten kom nya välfärdsmått till under arbetet med den så
kallade låginkomstutredningen, LIU (1970). Det man sökte efter var ett mått
som kunde skildra människors levnadsförhållanden i mer nyanserad mening
än vad BNP-måttet och löneinkomst kunde göra. Det var också i denna fas
som man i Sverige framförallt kom att välja fokus på ett objektivt oriente
rat välfärdsmått, förfogande över resurser, framför behovstillfredsställelse,
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det mera subjektivt orienterade av de två alternativen (Wolvén 1990). Erik
Allardt har varit central inom de sociologiskt orienterade undersökningar som
i Norden undersökt människors välfärd. Han har skrivit om hur utvecklingen
av objektiva faktorer sett ut och hur tidstypiskt mycket av forskningen kring
livskvalitet har varit, men också hur skiljelinjer mellan politiska kulturer fort
farande kvarstår. I Skandinavien har livskvalitet i subjektiv mening varit täm
ligen frånvarande i forskningen om sociala förhållanden. Istället har de flesta
större forskningsprojekten rört sig kring utvecklingen av objektiva faktorer
som mått på livskvalitet och välfärd (Allardt 2003).
Sverige var globalt sett tidigt ute med att under 1960- och 70-talen
utveckla sociala indikatorer som syftade till att mäta sociala tillstånd, livskva
litet och förändringstrender. Kopplat till den statliga låginkomstutredningen
initierades en omfattande statistisk undersökning, Levnadsnivåundersök
ningen, som inom några år utvecklades till en lista över nio komponenter1
som anses vara viktiga resurser för individen. I utredningen beskrivs dessa
komponenter som ”förfogande över resurser i pengar, ägodelar, kunskaper,
psykisk och fysisk energi, sociala relationer säkerhet m.m., med vars hjälp
individen kan kontrollera och medvetet styra sina livsvillkor” (Johansson &
Låginkomstutredningen 1970: 25 återgivet i Allardt 2003). I själva valet och
utformningen av komponenterna tog man hänsyn till kriteriet att politiskt
kunna utöva påverkan på de olika punkterna, något som efterhand har kriti
serats kraftigt (Wolvén 1990).
Allardt menar att rådande samhällsteorier, kultur och politisk utveck
ling inverkar på sättet att skapa kunskap om levnadsnivåer och livskvalitet,
samt hur denna kunskap får politisk betydelse. Låginkomstutredningen insti
tutionaliserades genom ”Institutet för Social Forskning” (SOFI) och hade
en politisk bas i den svenska socialdemokratin. I motsats till forskningen
i skandinaviska länderna, har den nordamerikanska forskningen i högre
grad intresserat sig för subjektivt välbefinnande. Allardt pekar på att medan
levnadsnivåundersökningarna utvecklats efter dåtidens socialdemokratiska
idéströmningar, är forskningen kring subjektivt välbefinnande i högre grad
bundet till den amerikanska individorienterade idétraditionen.
4.1.3	Capabilities
The capabilities approach (Sen 1985; Nussbaum 2001) är en teori som pekar
ut vissa färdigheter eller förmågor som universellt centrala värden i våra liv.
Dessa värden relaterar alla till frihetsbegreppet och individers möjligheter
till handlingar. Teorin fick stort inflytande och inspirerade bland annat FN i
utvecklingen av Human Development Index (HDI) som även diskuteras i kap
4.1.4 nedan (Teschl & Comim 2005). Capabilities tar fasta på hur en kombi
nation av yttre omständigheter tillsammans med en människas egenskaper och

Hälsa, kostvanor, bostad, uppväxtförhållanden samt relationer med familj och vänner, utbildning,
sysselsättning och arbetsplatsförhållanden, ekonomiska resurser, fritid och rekreation, politiska resurser
(Allardt 2003).

1
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livssituation resulterar i dennes reella förmåga till handlingsfrihet. Sen menar
att det inte går att avgöra precis vilka dessa förmågor är, medan Nussbaum
har kompletterat teorin med en lista på vilka förmågor som bör ingå.
Capabilities-måttet utvecklades som en alternativ värdeskala inom väl
färdsekonomin, men utgör även en kritik av de subjektiva teorier om väl
befinnande som vi ska undersöka i kapitel 4.2. Kritiken pekar på att den
frigörande aspekten med ett livskvalitetsmått går förlorad om man fokuse
rar på människors tillfredsställelse och därmed förlikning med sin materiella
situation (Teschl & Comim 2005). I en situation där många människor lever
ett liv präglat av ojämlik resursfördelning eller under svåra villkor kan fokus
på anpassningsnivåer (adaptation preferences) ha en osynliggörande verkan,
menar kritiken. Sten Johansson (1970) uttryckte problemet som att ”till
fredsställelse med sin situation registrerar således den fattiges fördragsamhet
liksom den rikes missnöje”.
Från subjektivistiskt håll är man överens om att de förmågor som betonas
av Capabilitiesförespråkarna är viktiga, men att de är instrumentella värden,
inte finala. Livskvalitet kan enligt detta resonemang inte reduceras till ett antal
objektiva faktorer, just därför att människor reagerar olika, har sina erfaren
heter och unika förväntningar (Diener, 1999). Nussbaum och Sen menar
däremot att capabilities är centrala värden i människors liv, oavsett om de
ökar vår lycka eller inte.
4.1.4	Andra välfärdsmått – ett index eller många indikatorer?
Som nämndes i inledningen till kapitel 4 så är en trolig anledning till att BNPmåttet fortfarande används som välfärdsindikator att inget annat mått har
lyckats etablera sig. Man skulle kunna beskriva situationen som att BNPmåttet har en hög tillförlitlighet (datan är väldefinierad, noggrant insamlad
och kontrollerad), men har låg validitet (den mäter inte det vi vill mäta d.v.s.
livskvalitet). Det finns dock många andra mått som försökt fånga människors
livskvalitet genom att använda fler faktorer och som är tillräckligt enkla för
att kunna ersätta BNP-måttet som välfärdsindikator. Dessa mått inkluderar
ofta både ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer och ligger därmed
delvis utanför detta kapitels ursprungliga fokus, men vi har valt att göra en
kort genomgång av de mått som anses vara mest relevanta. Först undersöks
olika index och därefter undersöks indikatorer som tillsammans ska spegla
utvecklingen.
Monetära index: Ansträngningar har gjorts för att justera BNP så att det
bättre beskriver miljömässiga och sociala aspekter av välfärdsutvecklingen (se
Sterner 2001 för en närmare diskussion kring hur miljöaspekter kan inklu
deras i måttet). Både Index of sustainable economic welfare (ISEW) (se Daly
et al. 1994) och Världsbankens Genuine savings (se Hamilton 2000) gör jus
teringar av nationalräkenskaperna för kostnader som påverkar välfärden posi
tivt eller negativt, samt gör miljömässiga justeringar utifrån föroreningar och
förändrad naturresursbas. ISEW-analyser för Sverige visar att välfärden ökade
fram till runt 1980 men att den sedan planat ut eller sjunkit något.
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Icke-monetära index: Bland de icke-monetära index som tillämpas är UNDP:s
Human Development Index (HDI) det mest etablerade. HDI baseras på tre
parametrar (UNDP, 1998): livslängd (förväntad livslängd vid födsel), utbild
ningsnivå (mäts genom läskunnighet och skolgång), och levnadsstandard
(mäts genom ”verklig” BNP per capita2). HDI är förhållandevis enkelt och
har också nått ett jämförelsevis stort genomslag. Institutet New Economics
Foundation i Storbritannien har lanserat måttet Happy Planet Index där man
sätter livstillfredsställelse och livslängd i relation till ekologiska fotavtryck
(NEF, 2009). 143 länder har rankats och USA kommer på 114:e plats, Sverige
på 53:e och på första plats kommer Costa Rica.
En relevant fråga är om det är meningsfullt att väga samman ett antal
vitt skilda parametrar för att få fram ett index som ger en samlad bild av väl
färden, eller om det är mer intressant att bedöma separata indikatorer för
olika delar av välfärden. Sociologer och miljöexperter är ofta kritiska till för
söken att skapa ett sammanvägt index. Även SCB är kritiska till den här typen
av försök, de skriver: ”Välfärd kan inte reduceras till ett sammanfattande
index analogt med den ekonomiska statistiken. Istället arbetar man med en
uppsättning sociala indikatorer som gemensamt fångar ett brett undersök
ningsområde” (SCB, 1997 sid. 602). Även konjunkturinstitutet delar denna
uppfattning, de skriver: ”Tidigare har idén om ett enda samlat mått, ofta
kallat Grön BNP, diskuterats, men idag är det mindre aktuellt. Skälet är att
sådana mått innehåller förenklingar och värderingar som det är svårt för
många parter att enas om. Om nya mått för välfärd och uthållighet etable
ras kan en god bieffekt bli att BNP-måttet får återta sin ursprungliga roll:
Att vara ett instrument för makroekonomisk analys, och just inget mer.”
(Skånberg, 1998). Å andra sidan framhåller vissa att även om det är väldigt
svårt att få fram ett index som speglar utvecklingen så är detta nödvändigt för
att kunna ersätta BNP-måttet som välfärdsindikator.
Den franske presidenten Nicolas Sarkozy initierade ett arbete som kommit
att benämnas Stiglitz-kommisionen, då den leddes av den före detta vice
Världsbankschefen och nobelpristagaren Joseph Stiglitz (Commission on the
Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009). I kom
missionens slutrapport konstateras stora brister i BNP-måttet och en lång rad
faktorer listades som, vid sidan av inkomst, också är viktiga för välfärden i
ett land. Exempelvis diskuteras att mängden fritid har en viktig livskvalitets
aspekt. Kommissionen levererade dock inget genomarbetat förslag på ett mått
på framsteg.
Ett spännande europeiskt samarbete som också fokuserat på att ta fram
indikatorer istället för att konstruera ett index är European System of Social
Indicators (EUSI) (se Berger-Schmitt & Noll, 2000). Detta system omfat
tar ett genomtänkt teoretiskt ramverk. Målet med EUSI är att mäta livskva
litet, social sammanhållning och hållbarhet. Dessa tre områden mäts genom

”Verklig BNP” räknas fram genom Atkinson´s formel för ”inkomsternas nytta” där inkomsten omräknas
beroende på hur väl den fördelas på befolkningen.
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två dimensioner. För livskvalitet är den ena dimensionen objektiva livsvill
kor som t.ex. arbetsvillkor, hälsostatus och materiell levnadsstandard. Den
andra dimensionen är subjektivt välbefinnande och omfattar både livstillfreds
ställelse och hedonisk nivå (som vi ska titta närmare på i nästa kapitel). När
det gäller social sammanhållning så omfattas dels ojämlikhet/social exklude
ring, dels sociala band mellan människor. Hållbarhet omfattar att upprätthålla
samhällets kapital. En del av det är humankapitalet som bland annat omfattar
sådant som påverkar människors utbildning, förmågor och hälsa, den andra
delen är naturkapitalet (Berger-Schmitt & Noll, 2000).

4.2 Subjektiva teorier
Ett bra lyckobegrepp bör som vi tidigare konstaterat överensstämma med
föreställningen om lycka som ett värdefullt mentalt tillstånd. Engelskans
subjective well-being (SWB) har kommit att bli det mest omfattade samlings
begreppet inom den forskning som mäter livskvalitet som en subjektiv egen
skap. Subjective well-being är ett tämligen brett begrepp som i sin tillämpning
innefattar både affektiva tillstånd (välbehag och obehag) och livstillfreds
ställelse med livet som helhet eller med en viss del av livet (Diener et al. 1999).
Subjective well-being innebär alltså att lycka både är ett tillstånd av att må bra
i det stora hela samtidigt som man värderar sitt liv positivt (Brülde 2007). I
den här rapporten kommer vi att använda begreppen lycka och subjektivt välbefinnande synonymt och med samma betydelse som engelskans subjective
well-being. Följande kapitel undersöker de centrala subjektiva teorierna om
livskvalitet och olika besvarade och obesvarade frågor som en subjektiv teori
står inför.
4.2.1	Affektiva tillstånd och Livstillfredsställelse
Rena känsloupplevelser av välbehag eller obehag kallas för affektiva tillstånd,
eller hedonisk nivå. Affektiva tillstånd kan vara olika typer av välbehag, t.ex.
upprymdhet, sinnesfrid, stolthet eller glädje, men det kan också vara känslor
av obehag, t.ex. ängslan och oro, nedstämdhet, skuld och skam eller avund
(Diener et al. 1999).
Till skillnad från de affektiva aspekterna av lycka, speglar livstillfredsställelse en människas kognitiva värdering av sitt liv i sin helhet (Diener et al.
1999). Även om den affektiva komponenten är central för lyckan, så kan livs
tillfredsställelse framhållas som en lika viktig komponent. Det kan liknas vid en
attityd till det egna livet som helhet, en värdering en människa gör om sitt liv
utifrån frågan om det liv hon lever är nära vad hon önskar (Brülde 2009). Total
tillfredsställelse innebär att personen inte vill leva sitt liv på något annat sätt än
vad den gör, att personen sätter ett högt värde på sitt liv i allmänhet därför att
det ligger i linje med personens mål och önskningar (Kahneman, 1999). Det är
värt att notera att korrelationen mellan den affektiva lyckonivån och livstill
fredsställelse är relativt svag (r<0.5, Argyle, 2001). Det är alltså fullt möjligt att
”må bra” samtidigt som man är missnöjd med sitt liv och vice versa.
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Domäntillfredsställelse är tillfredsställelse inom ett isolerat område av en män
niskas liv, såsom t.ex. upplevelsen av sitt familjeliv eller sin arbetssituation.
Tillfredsställelse med sin materiella situation kan alltså förstås som en domän
tillfredsställelse avseende ekonomiska aspekter av ens liv.
– Livstillfredsställelse: Tillfredsställd med sitt liv – Önskan att för
ändra sitt liv, Tillfredsställelse med det förflutna, Tillfredsställelse
med framtidsutsikter, Betydelsefulla andras syn på ens liv.
– Domäntillfredsställelse: Arbete, Familj, Fritid, Hälsa, Ekonomi,
Sig själv i sociala sammanhang.
Domäntillfredsställelse kan förutom att ge kunskap om tillfredsställelse med
olika områden i livet, också användas för att ge ett aggregerat mått på män
niskors totala tillfredsställelse i form av ett sammanslaget medelvärde. Detta
sätt att mäta livstillfredsställelse innebär en så kallad bottom-up modell. En
sådan modell förutsätter att den lycka som människor upplever i isolerade
domäner eller under enskilda skeenden tillsammans utgör denna persons gene
rella subjektiva livskvalitet. Forskningen verkar dock inte ge stöd åt en sådan
modell eftersom korrelationen mellan livstillfredsställelse och genomsnittlig
domäntillfredsställelse visat sig vara svag (Brülde, 2007).
4.2.2	Absoluta eller relativa behov?
Forskning som söker definiera välbefinnande i subjektiva termer kan samman
fattas i två skilda förklaringsansatser (Wilson, 1967):
i. The prompt satisfaction of needs causes happiness, while the
persistence of unfulfilled needs causes unhappiness.
ii. The degree of fulfillment required to produce satisfaction depends
on adaptation or aspiration level, which is influenced by past experience, comparisons with others, personal values, and other factors.
Den första ansatsen utgår från att en individs välbefinnande är en direkt kon
sekvens av behovstillfredsställelse, medan den andra principen bygger på
insikten att behov är relativa och föränderliga och kan komma att omfor
muleras av individen över tid. De två ansatserna betecknar även den utveck
ling som skett på området, där den tidigare definitionen stämmer överens
med teorier från antiken och framåt, medan den andra ansatsen samman
fattar den utveckling som skett i och med att den psykologiska och sociolo
giska forskningen sedan 1960-talet intresserat sig för dessa frågor (Wilson,
1967). Medan man tidigare, i linje med första teorin, försökte hitta svar på
vilka de viktigaste behoven är och hur de tillfredsställs, har modern forskning
kommit att intressera sig mer för erfarenheter, sammanhang och anpassning
som centrala begrepp för att förstå en individs livskvalitet. Relativiseringen av
välbefinnandebegreppet har även stärkt föreställningen om att subjektivt väl
befinnande inte kan reduceras till objektiva faktorer (Diener et al., 1999).
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En modell som haft stor betydelse för det relativa välbefinnandebegreppet är
teorin om anpassning (adaptation-level theory) som går ut på att den ”sub
jektiva upplevelsen av stimulans inte följer på den absoluta nivån av ett till
skott, utan av diskrepansen mellan tillskottet och tidigare nivåer” (Brickman
& Campbell, 1971: 287 vår övers). En utveckling av denna teori i lyckoforsk
ningens kontext lyfter fram att den affektiva följden av en händelse delvis är
förbunden med tidigare erfarenheter, men också förväntningar på och vet
skapen om andra möjliga utfall (Kahneman, 1999). Man kan säga att diskre
pansen, så som den uttrycks i teorin om anpassning, dels bottnar i tidigare
erfarenheter men också på förväntningar kopplade till kulturella normer inom
vilka en människa lever. Det kan tilläggas att den känslomässiga effekten av
en förändring eller händelse blir starkare om den är oväntad för personen som
upplever den, det uppstår en emotionell förstärkning (Kahneman, 1999).
Denna teori manifesteras i den så kallade habitueringseffekten, som
används för att beskriva fenomenet att händelser eller förändringar som till
en början har en betydande effekt på vår lycka, efter en viss tid vägs upp av
en tillvänjning till det nya då lyckonivån återgår till vad den var innan föränd
ringen (Brülde, 2009). Det kan t.ex. vara positiva förändringar som att skaffa
en ny bostad, eller negativa förändringar som att behöva ta ett jobb med lägre
lön. Tillvänjningen verkar dock vara något starkare när det gäller positiva för
ändringar. Habitueringseffekten har alltså att göra med vilken beständighet
en lyckoeffekt har. Sådana händelser i livet som på kort sikt ger en kortsiktig
lyckoeffekt, t.ex. inköp av varor, ökad inkomst eller större bostadsyta, påver
kar i längden den subjektiva livskvaliteten ytterst lite. Detta förhållande utgör
en del av den kritik lyckoforskningen riktar mot preferensteorin som disku
terades i kapitel 4.1.1. I kapitel 6.3 kommer vi att titta närmare på forskning
som undersökt habitueringseffekter från olika typer av konsumtion.
Teorin om det hedoniska ekorrhjulet används även det för att beskriva
habitueringseffekter och bygger på två mekanismer; dels att objektiva för
ändringar leder till en högre standardnivå, en ny nollpunkt, dels att föränd
ringar ger ett nyhetens behag, vars lyckoeffekt alltså är avtagande (Kahneman,
1999). Teorin säger att en bibehållen lycka kräver att stimulansen ständigt
förstärks om vi skall kunna tillmötesgå våra förväntningar.
Kahneman (1999) menar dock att en viss försiktighet skall intas i slutsat
ser om det hedoniska ekorrhjulet. En handling som i hedonistisk mening är
neutral, därför att den är vanemässig, kan ändå spela en viktig roll för perso
nens subjektiva välbefinnande eftersom upphörande med handlingen skulle
kunna ge en negativ effekt för personen. Exempelvis har bilåkande i sig inte en
entydigt påvisat positiv effekt i människors utvärderingar (Jakobsson-Bergstad
et al., 2009), men det betyder inte att man kan sluta sig till att människor som
t.ex. är uppväxta med bilanvändning kan sluta med detta utan att uppleva
någon typ av förlust.
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4.2.3	Mål – strävan eller uppfyllelse?
Kopplat till ovanstående teorier om behovstillfredsställelse framträder även
två förklaringsansatser kring hur mål och måluppfyllelse relaterar till ökat väl
befinnande. Man kan här skilja mellan så kallade teliska teorier och aktivitets
teorier.
Teliska teorier antar att lyckonivån hos en individ i hög grad bestäms uti
från dennes möjligheter att nå sina mål (Diener et al., 1999). En omgivning
som möjliggör måluppfyllelse leder enligt teorin till ökat välbefinnande för
individen, medan den som inte har de i sammanhanget nödvändiga resurserna
för att nå sina mål drabbas av minskat subjektivt välbefinnande. Ansatsen för
utsätter alltså, liksom den första teorin om behovstillfredsställelse, att då mål
(liksom behov) uppfylls så leder detta till ökat välbefinnande.
Aktivitetsteorier antar istället att livstillfredsställelse uppstår i relatio
nen mellan strävan, önskan och resultat, där individens strävan definieras
som den centrala bestämningsfaktorn för välbefinnandet (Diener & Seligman,
2004). Den kanske tydligast uttalade specifika teorin inom detta område är
Csikszentmihalyis flow-begrepp, vilket antar att välbehag uppstår när en
person utför aktiviteter vars nivå av utmaning ligger precis i linje med hennes
förmågor (Diener 1984).
Aktivitetsteorin använder sig av de filosofiska termerna intrinsika och
extrinsikala värden för att beskriva varför aktiviteter kan ha ett värde i sig och
inte bara för att uppnå de mål man strävar efter (Brülde 2007). Vid intrinsi
kalt motiverade handlingar är utförandet av aktiviteten målet i sig (Ryan &
Deci 2000). En instrumentellt orienterad handling är istället utförd med tanke
på ett mål mot vilken aktiviteten leder; exempelvis att motionera för att få
bättre kondition. Aktiviteten är då värdefull i instrumentell mening och inte
intrinsikal mening. Renodlat intrinsikala eller extrinsikala aktiviteter är ovan
liga då människor ofta upplever viss mening i instrumentella aktiviteter. Inom
aktivitetsteorin används begreppen istället som ytterligheter på en skala där
intrinsikala eller instrumentella aspekter av en handling är mer eller mindre
närvarande, liksom att en människa kan handla i enlighet med övervägande
extrinsikala eller intrinsikala värderingar (King et al., 2004; Ryan & Deci,
2000). I kapitel 5.3 tittar vi närmare på forskning som undersökt hur olika
aktiviteter påverkar individers välbefinnande.
4.2.4	Värderingar
Det är angeläget att diskutera relationen mellan värderingar, meningsskapande
och måluppfyllelse. Om man sluter sig till att det goda livet bör innefatta goda
gärningar, så impliceras också moraliska ståndpunkter om vilka handlingar
som är goda. Ett liv som inte överensstämmer med moraliskt aktade egenska
per värderas antagligen lägre av den person som så att säga utvärderar, även
om sättet att leva i affektiv mening gör personen lycklig. Då kan man fråga
sig om kriterierna för ett gott liv verkligen kan fastställas utifrån allmänmän
skliga moraliska regler, eller om en människa i självständig mening kan göra
uppskattningar om värdet av sitt liv. Moraliska utgångspunkter är i hög grad
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bestämda av normer som gör sig gällande på den tid och plats som personen
lever. Exempelvis kan homosexualitet beroende av kulturellt och historiskt
sammanhang vara förknippat med skam. Många människor har historiskt
sett lidit på grund av vårt samhälles syn på vad som är ”rätt” sexualitet och
därmed rätt form av sexuell njutning. Samtidigt finns idag inte en kulturell
konsensus i vårt samhälle om att endast heterosexuellt orienterade personer
kan leva det goda livet, och det är få som moraliskt värderar sitt liv utifrån
sexuell läggning. Värderingar av det egna livet har alltså en starkt normativt
reglerad aspekt och är föremål för makt och normer i samhället, inom vilket
ständiga förhandlingar sker om moraliska regler för det goda livet. Ett annat
exempel är att lyckans affektiva aspekter inte alltid är samstämmiga med en
persons mål. En person som strävar efter att visa mycket medkänsla kan i
stunder känna skadeglädje som höjer personens affektiva nivå. Känslan sam
stämmer dock inte med personen mål och kan därför betraktas som en mindre
betydande lycka än den som uppstår när hon får tillfälle att hjälpa andra.
Sammanfattat kan en lycka som samstämmer med en människas mål och vär
deringar vara ett högt värderat tillstånd, men det kan också vara ett utslag av
att inför sig själv och andra passa in i samhällets normsystem.
När en individs värderingar kommer i konflikt med varandra så att
denne upplever motsatta intuitioner kring vilken handling som bör utföras
i en situation, brukar man prata om att individen utsätts för kognitiv dissonans (Festingers, 1956). Festingers definierar kognitioner som antingen åsik
ter, uppfattningar eller kunskaper. När två olika kognitioner är förenliga så
råder konsonans, men när de är oförenliga så uppstår dissonans, vilket också
medför en känsla av obehag. Om kognitionerna är viktiga för individen så
blir obehaget stort vilket i sin tur skapar ett tryck på att minska dissonansen.
Det kan vara högst relevant att diskutera detta, då miljö- och klimatfrågan
på individnivå ofta handlar om just oförenliga mål och inre konflikter kopp
lat till människors vardag. Det kan t.ex. vara njutbart att flyga långt på semes
tern eller fortsätta äta nötkött om man gillar det, samtidigt som njutningen
krockar med medvetenheten om dess miljökonsekvenser.
4.2.5	Metodologiska frågor
Ytterligare en svår avvägning som subjektiva välbefinnandeteorier ställs inför
är metodkomplikationer kopplade till den självrapportering som en stor del
av studierna använder sig av. Svaren som respondenter ger i enkätundersök
ningar om subjektivt välbefinnande har visat sig påverkbara av sådant som
humör under svarstillfället, ordningen på frågorna, samt miljön där personen
vistas under intervjutillfället (Schwarz & Strack, 1999).
Generellt verkar det vara svårast för personer att göra en bedömning
av sin tillfredsställelse i helhetlig mening (t.ex. livstillfredsställelse) jäm
fört med avskilda delar av ens liv (t.ex. domäntillfredsställelse eller affektiv
nivå). Svaren är i hög grad påverkade av sammanhanget och ett ytterst selek
tivt minne. Det svar personen ger motsvarar sällan en bra helhetsbedömning,
utan speglar istället de känslor och tankar om det egna livet som ligger nära
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till hands i stunden. Om intervjuaren t.ex. i en av de första frågorna tar upp
civilstånd, så har detta en större påverkan av den helhetliga bedömningen av
den egna livskvaliteten än om frågan om civilstånd kommer efter livskvalitets
frågan. Vidare tenderar människor att redogöra för sig själva som lyckligare/
mindre lyckliga beroende på andra delar av forskningsdesignen. Samtidigt är
det i allmänhet så att personer som anser sig vara lyckliga också bedöms som
lyckligare av personer i deras omgivning och vice versa. De som rapporterar
sig själva som lyckliga i enkäter, ler och skrattar också i högre grad under en
personintervju (Diener, 1984).
Det är alltså förmedlat med en mängd problem att undersöka en persons
livstillfredsställelse, medan skattningar av domäntillfredsställelse och affektiva
nivåer är mindre problematiska i detta avseende. Problemet med momentana
skattningar av det egna välbefinnandet är att de riskerar att variera kraftigt
och är starkt beroende av vilken situation respondenten befinner sig i för till
fället. Daniel Kahneman (1999) har utvecklat en metod för att hantera detta
problem. Metoden går ut på att forskarna mäter lycka över tid genom ett fler
tal regelbundna rapporter om respondenternas välbefinnande i stunden, som
sedan görs om till en medelnivå för den berörda tidsperioden. Dennaa meto
dik speglar enligt Kahneman i högre grad en människas egentliga lyckonivå,
än vad utvärderande enkätsvar kan göra (Kahneman, 1999). Fördelen är att
det blir möjligt att undkomma systematiska avvikelser i svaren och att det
inrapporterade subjektiva välbefinnandet ligger närmare den faktiska momen
tana välbefinnandenivån för en viss period, istället för att be respondenten för
söka minnas ett medel över tid. Metoden är dock tämligen resurskrävande och
tar dessutom mycket tid i anspråk för respondenten. Vid större urvalsunder
sökningar som mäter affektivt välbefinnande är den (förmodat) slumpmässiga
variationen inte ett lika allvarligt problem då eventuella trender framträder i
den statistiska analysen. Större statistiska undersökningar bör därför vara en
väg framåt.

4.3 Diskussion
Vi har nu undersökt de olika livskvalitetsmått som förekommer i litteratu
ren och deras olika fördelar och nackdelar. Lite förenklat kan man kanske
beskriva avvägningen mellan de olika måtten så att objektiva mått som till
exempel komponenterna i Levnadsnivåundersökningarna (avsnitt 4.1.2) har
en hög tillförlitlighet då den data de baseras på är väldefinierad och kontrol
lerbar, medan de kan anklagas för att ha en förhållandevis låg validitet då de
mäter de yttre förutsättningarna för ett gott liv istället för hur livet faktiskt
upplevs av den som lever det. Motsvarande gäller att tillförlitligheten hos sub
jektiva mått kan ifrågasättas, medan validiteten är högre hos både kognitiva
och affektiva egenskattningar av välbefinnandet (även om välbefinnande inte
är det enda värdet i ett gott liv så utgör det onekligen en mycket viktig faktor
för många människor).
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Vad den här rapporten vidkommer så är det troligt att valet av mått har stor
betydelse för de samband som kan hittas mellan livskvalitet och växthus
gasutsläpp. Om materiella levnadsstandardmått används för att skatta graden
av livskvalitet postulerar det i princip en positiv korrelation mellan ökad livs
kvalitet och ökade växthusgasutsläpp än om man väljer ett subjektivt mått där
detta samband också beror på människors tillvänjning till en högre levnads
standard (se avsnitt 4.2.2).
I de följande kapitlen har vi valt att lägga tonvikten vid subjektivt väl
befinnande (också benämnt lycka, se avsnitt 4.2.1). Därmed inte sagt att
lyckoteorin i alla avseenden är den bästa livskvalitetsteorin. Detta är i grun
den en värderingsfråga och som nämnts tidigare finns det fördelar även med
de objektiva teorierna. Ett skäl till att snäva in fortsättningen av rapporten
till endast en typ av livskvalitetsmått är att det ökar tydligheten i analysen.
Lyckoteorin blir också allt mer omfamnad och spridd inom livskvalitets
diskussionen och forskningen på området växer mycket snabbt vilket gör
detta till ett intressant val för en fördjupad diskussion. Vi vill dock inte ute
sluta att det kan finnas skäl för fortsatt forskning inom detta område att
beakta en bredare uppsättning av livskvalitetsteorier såsom beskrivits tidigare
i detta kapitel.
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5 Lyckans bestämningsfaktorer
Lyckans bestämningsfaktorer är kunskap om samhälleliga omständigheter,
personliga värderingar, livsvillkor och händelser som kan förklara variationer
i subjektivt välbefinnande mellan individer, sociala grupper, åldrar, tidsperio
der, geografiska områden eller nationer. Det kan handla om att finna psyko
logiska förklaringar på individnivå, men också om att jämföra olika typer av
samhällen med varandra, grupper inom samhället eller ett visst sätt att leva.
Sonja Lyubomirsky (2008) har gjort metastudier över lyckoforskningen
och drar ett antal sammanfattande slutsatser från sin egen och andras forsk
ning om lyckans bestämningsfaktorer. Hon delar upp våra förutsättningar
till lycka i ett diagram som visar att så mycket som 50 procent av vår lycka
bestäms av genetiska anlag, 40 procent bestäms av medvetna handlingar
och endast 10 procent av yttre omständigheter och vår omgivning. De gene
tiska anlagens betydelse har bland annat undersökts genom tvillingstudier.
Det handlar om att människor ligger på olika ”grundnivå” av lycka, vilket
dock kan tolkas på andra sätt än som genetiska anlag. Vissa hävdar att den
grundnivå man kan finna i själva verket beror på tidiga relationer med föräld
rar eller att tvillingstudierna inte är tillförlitliga pga. av tvillingarna växt upp
i miljöer som inte är särskilt olika varandra (Layard 2005). Andra hävdar att
någon grundnivå inte alls finns om man ser till långa tidsspann i människors
liv (Veenhoven 1994).
Lyubomirsky sammanfattar också de egenskaper och beteende som oftast
är genomgående för människor som uppvisar hög nivå av lycka (Lyubomirsky
2008: 29–30).
• De ägnar mycket tid åt familj och vänner, de vårdar och njuter av
dessa nära relationer.
• De har lätt för att uttrycka tacksamhet över vad de har.
• De är ofta först att hjälpa kollegor eller förbipasserande.
• De har en optimistisk syn på framtiden.
• De njuter av livets glädjeämnen och försöker leva i nuet.
• De motionerar varje vecka, ibland varje dag.
• De är djupt engagerade i vissa livslånga mål och ambitioner (som att
bekämpa fusk, snickra skåp eller ge sina barn värderingar som de
tror på).
Den intressanta frågan i den här förstudien är vilka faktorer som kan påver
kas i positiv eller negativ riktning av en klimatomställning. Det är också
intressant att förstå sådant som inte påverkas nämnvärt, och som därmed kan
separeras från diskussionen om klimatpåverkan och livskvalitet. Vi kommer
nedan att kortfattat redogöra för vilka olika förklaringsnivåer och jämförelse
fokus som används för att indela bestämningsfaktorerna. Detta handlar om en
klassificering och återger inte vilken styrka de olika nivåerna har i förhållande
till varandra. Indelningen är hämtad från Bengt Brülde (2007), men redovis
ningen av bestämningsfaktorerna är även hämtad från diverse metastudier.
Lyckoforskningen är ett mycket stort område och vi har funnit Brüldes över
24

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6458
Klimatomställningen och det goda livet

blick och klassificering användbar och därför utgått ifrån den. Källorna för
nedanstående avsnitt är Brülde (2007, 2009), kompletterat med andra källor
som anges då dessa använts.

5.1 Storskaliga samhälleliga faktorer
Denna kategori handlar om skillnader i befolkningens genomsnittliga lycka
i jämförelser mellan nationer. Dessa faktorer kan handla om hur jämlikt ett
samhälle är, dess materiella rikedom, den allmänna tryggheten, offentliga
institutioner, hur individualistisk eller kollektivistisk kulturen är, liksom vilka
värderingar som är gällande. I denna kategori hamnar alltså övergripande
sociala, ekonomiska, politiska och kulturella faktorer.
Många av välfärdsstatens institutioner är viktiga för välbefinnandet, såsom
en väl fungerande sjukvård och utbildningssystem. På ett nationellt plan har
t.ex. den genomsnittliga utbildningsnivån bland befolkningen betydelse för
lyckonivån i landet. Samhällen med större jämställdhet mellan könen leder
också till något högre genomsnittlig lyckonivå för både män och kvinnor.
Fungerande demokrati är ytterligare en betydelsefull faktor när man jämför
olika nationer.
Välfärd är dock en omdiskuterad fråga inom lyckoforskningen, och det
finns vissa motsägelsefulla resultat. Vissa länder med omfattande socialför
säkringssystem, t.ex. de skandinaviska länderna, Holland och Österrike, har
högre lyckonivåer än andra nationer och skillnaderna mellan medborgares
subjektiva välbefinnande är mindre i dessa länder. Det finns dock inte något
entydigt resultat som visar att välbefinnandet i nationer hänger ihop med att
en hög andel av BNP läggs på offentlig sektor. Skillnaden i lycka är betydande
mellan arbetslösa och personer med arbete, och detta samband finns även i
länder med höga arbetslöshetsförsäkringar. Samtidigt rapporterar människor i
samhällen (eg. eng. community) med jämlik inkomstfördelning högre genom
snittslycka än samhällen med mera ojämlik inkomstfördelning, även om den
absoluta inkomstnivån är högre i det senare fallet (Schwarz & Strack 1999).
I rika länder med en generellt sett hög inkomstnivå, har inte den ökning
av inkomst som skett under de senaste 30–50 åren gett någon motsvarande
ökning av landets genomsnittliga lyckonivå (Argyle 1999). Denna utplanings
effekt i förhållandet mellan materiellt välstånd och välbefinnande kallas för
”the Easterlin paradox” (Easterlin 1974). Effekten är märkbar i samhällen
där snittlönen per år når över motsvarande ca 100 000 kronor. Att det skulle
handla om en total utplaning har en del forskare ifrågasatt och de menar att
ökning av den absoluta inkomstnivån ger en fortsatt svag lyckoökning även i
de rikare länderna (Deaton 2008; Stevenson & Wolfers 2008).
I individualistiska kulturer är människor lyckligare än i kollektivistiska
kulturer, vilket verkar handla om möjligheten till självbestämmande och att
själv motivera sina handlingar (Diener et al. 1999: 284). Vidare har man sett
att mellanmänsklig tillit är en viktig faktor för befolkningens genomsnittliga
lycka. Mellanmänsklig tillit handlar om hur de sociala nätverken ser ut, om
man litar på andra människor och hur välvilligt inställd man är till andra.
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5.2 Yttre livsvillkor
Detta är en nivå med faktorer som förklarar skillnader mellan individer eller
genomsnittsvärden i specifika grupper eller samhällsklasser. Detta är sådant
som har en direkt effekt på individens välbefinnande, såsom positiva och nega
tiva händelser, social position, bostadsmiljö, inkomst, utbildningsnivå m.m.
Inkomst är viktigt för individuellt välbefinnande, men framförallt som
relativt värde snarare än absolut (Argyle 1999; Layard 2005). Absolut
inkomstnivå ger effekt på välbefinnandet bara upp till en viss nivå av behov
stillfredsställelse. På individuell nivå har kurvan för den absoluta inkomst
nivån och välbefinnande ett mycket svagt samband i rika länder (Easterlin
2001). Som nämndes ovan är rika människor i ett samhälle signifikant lyckli
gare än personer med lägre inkomst i samma samhälle, men även här finns en
viss avtagande effekt. Så länge pengar uppfyller behov som mat och boende
är inkomsten viktig, men effekten av ökad inkomst är låg när det kommer till
att ha råd med större bilar eller en ny platt-tv. Däremot hittar man ett sam
band mellan tillfredsställelse med den finansiella situationen och välbefinnan
det. Detta betyder att den relativa inkomsten såsom den upplevs i jämförelse
med sina egna förväntningar, jämförelser med andra eller sin egen tidigare
nivå, spelar roll. Med detta kommer att de lägre betalda inom en yrkesgrupp
generellt känner en otillfredsställelse med sin inkomstnivå, liksom vissa lågt
betalda grupper kan vara tillfredsställda på grund av jämförelser med ännu
lägre betalda inom samma grupp.
Kvinnor har generellt sett lägre inkomst än män, och yrken med fler kvin
nor än män är lägre betalda. Medan kvinnor som arbetar i ”kvinnoyrken” är
mer tillfreds med sin arbetssituation, därför att de jämför sig med andra kvin
nor, tenderar kvinnor med högre lön i mansdominerade yrken att vara mindre
nöjda med sin inkomst därför att de jämför sig med männens löner.
Social klass spelar roll för den subjektiva livskvaliteten. Detta är bland
annat relaterat till typen av fritidsaktiviteter (Argyle 1999), men de viktigaste
orsakerna är arbetssituation och yrkesstatus. Okvalificerade arbetsklassyrken
leder till lägre tillfredsställelse med den egna livssituationen. Det är framförallt
möjligheten att kontrollera sin arbetssituation samt omväxling och menings
fullhet som är viktiga faktorer (Brülde & Nilsson 2010). Klass är generellt sett
en starkare bestämningssfaktor i ojämlika samhällen.

5.3 Observerbara individuella faktorer
I denna kategori omfattas faktorer som är kopplade till individen, såsom
ålder, kön, fysisk hälsa och aktiviteter. Dessa faktorer kan ha en lyckoeffekt i
sig, men de är också observerbara faktorer vilket betyder att denna nivå inklu
derar andra människors uppfattning och behandling av en individ. Vidare
inbegriper det vänskapsrelationer, om personen är gift, har barn, arbete, res
pektive vad personen gör på sin fritid. Lycka hänger till viss del ihop med
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ålder. Det är, förutom några år i tonåren där människor rapporterar något
lägre lycka, först hos de allra äldsta som man kan hitta en betydande negativ
effekt som kan härledas till ålder (Argyle 1999). Kön och lycka har ett sam
band på det sätt att kvinnor rapporterar något större skiftningar mellan posi
tiva och negativa känslor jämfört med män som är något jämnare. En annan
viktig generell faktor är arbetslöshet, som har en starkt negativ lyckoeffekt.
Sjukdom har inte någon entydig eller tydlig effekt på lyckan. Kronisk sjuk
dom gör det dock svårt för en person att göra det hon vill eller vara socialt
aktiv, vilket leder till minskad lycka. Samtidigt är habitueringseffekten av att
drabbas av en långvarig sjukdom stark; man vänjer sig vid ett sjukdomstill
stånd eller funktionsnedsättning så länge tillståndet är tämligen stabilt (Argyle
1999). Det är dock viktigt att poängtera att habitueringseffekten inte existe
rar för mentalsjukdomar (Layard, 2005). Brülde (2009) påpekar att god hälsa
kan tänkas påverka människors lycka betydligt starkare i ett samhälle med
bristande sjukvård. Argyle (1999) hänvisar också till resultat som visar på att
lycka till viss del kan förklara god hälsa, alltså ett omvänt samband.
Gemensamt för flera av de viktigaste bestämningsfaktorerna är att de
har att göra med sociala relationer på ett eller annat sätt. Sociala relatio
ner är i allmänhet en stark faktor både för det mentala välbefinnandet och
för det fysiska hälsotillståndet (Myers 2004). Man kan också se att soci
alt utåtriktade människor tenderar att vara lyckligare i högre utsträckning
(Argyle 1999). Gifta människor är lyckligare än de som inte är gifta vilket
också pekar på vikten av äktenskapet som en social relation. Däremot har
människor med barn varken högre eller lägre nivå av välbefinnande än andra.
Tillfredsställelse med sin fritid hänger ihop med subjektivt välbefinnande
i stort, till och med starkare än vad tillfredställelse med arbetet har enligt en
del studier (Argyle 1999; Brülde 2009). Det finns vissa typer av fritidsakti
viteter som ger mer effekt på lyckan än andra. Deltagande i sociala aktivite
ter eller att träffa vänner är mycket positivt. Sport och träningsaktiviteter ger
också goda effekter, bland annat på grund av dess sociala aspekter, men även
den fysiska rörelsen i sig är positiv både på kortare och längre sikt (Mutrie
& Faulkner 2004). Det har också visat sig leda till bättre stresstålighet under
andra aktiviteter i vardagen. Att på fritiden göra utmanande aktiviteter eller
arbeten som inte är alltför ansträngande har också en positiv effekt. Det
handlar i hög grad om att ställa upp sina egna mål med arbetet som utförs.
Volontärarbete på fritiden är mycket positivt enligt Argyle (1999).
Killingsworth & Gilbert (2010) har genomfört en omfattande studie som
behandlar människors lyckonivå under tiden för olika aktiviteter. Resultatet
sammanfattas i figur 2 nedan.
Studien gick till så att 2250 studiedeltagare från olika länder och inom
olika yrkesgrupper valdes ut ur. Dessa personer har fått ett program till sin
mobiltelefon, genom vilken de sedan har fått svara på frågor om vad de gör
och hur de mår då de utför olika aktiviteter. Utifrån figuren kan vi se att en
persons aktivitet inte är särskilt avgörande för hur denne är.

27

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6458
Klimatomställningen och det goda livet

rest/sleep
working
home computer
commuting, traveling
grooming, self care

listening to radio, news

other
doing housework
watching television
reading
relaxing, nothing special
shopping, errands
preparing food

taking care of your children
praying/worshipping/meditating

eating
walking, taking a walk
playing

listening to music
talking, conversation

exercising

45

55

65

75

making
love

85

95

Figur 2: Upplevd lycka från olika aktiviteter. Ju längre till höger i figuren, desto mer lycka.
Storleken på bollarna visar hur ofta aktiviteten rapporterades. Killingsworth & Gilbert (2010).

Som nämnts tidigare verkar aktiviteter som har en social karaktär vara för
knippade med höga lyckonivåer, t.ex. att älska, samtala och leka, men även
fysiska aktiviteter som att träna och promenera ligger högt. I andra änden kan
man notera att t.ex. datoranvändning och pendling, är vanliga aktiviteter som
inte ger oss tillbaka lika mycket i lyckomening. Liknande resultat över akti
viteters olika lyckoeffekter har visat sig i andra studier, bland annat en studie
som gjordes i Texas där 900 kvinnor fick svara på frågor om olika aktivite
ters lyckoeffekter, i vilken man också fann att ha sex ger störst positiva lycko
effekt, medan den minst lyckogivande aktiviteten var pendling (Kahneman
et al. 2004).
Man skall vara försiktig med att dra för drastiska slutsatser från en sådan
här bild, framförallt för att det är problematiskt med kortsiktiga och lång
siktiga effekter av en aktivitet. Människor är t.ex. inte som lyckligast när de
är på arbetet, men personer som har arbete är lyckligare än personer som
inte har det. Likaså är den som ser på TV tämligen lycklig under aktiviteten,
men man har också sett i andra studier att TV-tittande tenderar att ta tid från
sådant som i längden ger större lycka såsom mer målinriktade sociala eller
självutvecklande aktiviteter.

5.4 Psykologiska faktorer
Psykologiska faktorer inkluderar en persons kognitiva egenskaper, såsom hur
man tänker kring och uppfattar sitt liv, sin framtid och förflutna. Är personen
t.ex. självupptagen eller ägnar mycket tankar åt andra. Denna nivå innefat
28

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6458
Klimatomställningen och det goda livet

tar även självkänsla, social kompetens, möjligheter att hantera stress, tem
perament m.m., liksom vilka bakomliggande mål som motiverar en persons
handlingar. Social kompetens har ett samband med högre lycka och man har
också sett att extroverta personer tenderar att vara lyckligare än introverta
(Argyle, 1999). En människa blir lyckligare om hon fokuserar på och intres
serar sig för andra människor; självupptagenhet leder till ett lägre välbefin
nande. En hög självkänsla har positiva lyckoeffekter, men detta samband är
svagare i kollektivistiska kulturer (Diener et al. 1999: 281). Hur man ser på
sig själv i det stora hela är av större vikt än att bara ha gott självförtroende
med något särskilt man gör i livet, t.ex. arbetet.
Värderingar och drivkrafter är intressanta faktorer därför att dessa till stor
del också är inneboende i våra beteenden. I en handling finns inte bara den
direkta ”utdelningen” av lycka, utan det finns också förväntningar och jäm
förelser vilka i sin tur är påverkade av normer och sociala förhållanden. Att
sträva efter, och uppnå, materiella mål ger generellt sett starkare habituerings
effekt än vad idealistiska värderingar och mål gör (Kasser & Sheldon 2009).
Det är också sällan som människor räknar in den ”fulla” habitueringseffek
ten när de t.ex. investerar tid och arbete i att kunna köpa vissa saker eller bo
större (Layard 2005). Det handlar om förhållandet mellan förväntningar på
ett mål och vad målet ger för utdelning i slutändan, men också vilka ansträng
ningar som krävts för att nå målet (Argyle, 1999).
Tim Kasser (2004) har studerat skillnaden mellan att handla enligt intrin
sikala eller extrinsikala mål och värderingar och visar att extrinsikalt orien
terade människor generellt sett är mindre lyckliga, vilket också bekräftar en
lång rad tidigare studiers resultat (Belk 1985; Cohen & Cohen 1996; Richins
& Dawson 1992; Ryan & Dziurawiec 2001; Williams et al. 2000). Lägre livs
tillfredsställelse, mindre lycka, färre starka positiva känslor, oftare starka
negativa känslor, narcissism och fysisk ohälsa är alla påvisade effekter av
övervägande extrinsikala värderingar. Att nå extrinsikala mål såsom pengar,
ägodelar och status kan vara ett verktyg för att öka sin subjektiva livskva
litet, men inte som mål i sig själv. Intrinsikala värderingar innebär fokus på
sådant som personlig utveckling och sociala relationer. Dessa mål ger mer
effekt på lyckan när de uppnås. Kasser menar att lyckan påverkas negativt hos
människor med materialistiska värderingar bland annat för att de i hög grad
strävar efter mål som inte har egenvärde.
Ytterligare en psykologisk faktor som inverkar på vårt välbefinnande är
svårigheten att bedöma framtida välbefinnandeeffekter av olika handlingar.
Det verkar nämligen finnas stora skillnader mellan olika besluts förväntade
och faktiska effekter för det subjektiva välbefinnandet. Dessa svårigheter
beror på en mängd olika mekanismer och vi undersöker dem nedan. En viktig
mekanism är svårigheten att förutsäga vilka effekter olika händelser har på
ens framtida känslor. Det finns förutfattade meningar om att enskilda händelser och yttre omständigheter kommer att ha överdrivet goda eller negativa
lyckoeffekter. Loewenstein och Frederick (1997) lät försökspersoner uppskatta
ett antal hypotetiska händelsers effekter på livskvaliteten, samt hur liknande
händelser tidigare i livet hade haft för effekt på dem, så visade det sig att för
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sökspersonerna överskattade effekten av de hypotetiska händelserna i jäm
förelse med deras tidigare erfarenheter. Det verkar alltså som om det finns en
oförmåga eller ovilja att räkna in habitueringseffektens inverkan på olika hän
delser, även om man erfarenhetsmässigt är medveten om denna effekt. Tron
på positiva effekter av t.ex. en inkomstökning eller ny TV är stark, men den
verkliga effekten av en sådan händelse är inte lika betydande (Loewenstein &
Schkade 1999). Förmågan att uppskatta effekten av olika val sker med större
precision när en prioritering mellan olika aspekter görs. I den tidigare nämnda
studien av Loewenstein & Frederick (1997) hamnar inkomst betydligt längre
ner på prioriteringslistan om det samtidigt konkurrerar med familjeliv, vänner
eller tillfredsställande arbete. Utifrån resultaten i studien undrar de huruvida
människor skulle handla annorlunda om de i sina val gjorde mera genom
tänkta prioriteringar, samt mera korrekt skulle räkna med habitueringseffek
ten av yttre förändringar som större boende, ökad inkomst eller nya ägodelar.
Kanske är det så att människor generellt sett har svårt att föreställa sig
framtiden. Psykologiprofessorn Daniel Gilbert menar i boken ”Snubbla på
lyckan” (2007), att människan kräver att själv få ”styra båten” och att ha
kontroll över sin livssituation ”…men sanningen är att vi mestadels styr i
blindo – inte så att rodret inte svarar, och inte så att vi inte hittar vår destina
tionsort, utan för att framtiden är så i grunden annorlunda än vad den ter sig
när vi på förhand betraktar den” (Gilbert et al. 2007: 41). Han menar med
hänvisning till olika forskningsresultat att vi gör tre grundläggande misstag i
våra tankar om framtiden. Det första är att vi tror på de fantasier vår hjärna
framställer om framtiden, på samma sätt som vi misstar våra minnen av en
upplevelse för att vara korrekta. Vi fyller i med den informationen vi inte har,
vilket leder till Gilberts andra misstag; nämligen att fantasier om framtiden till
största delen är resultatet av ens nuvarande känslor och uppfattningar. Detta
är själva svårigheten med att uppskatta en förändring av det som vi vet är sant
i nuet. Till sist lyfter Gilbert fram svårigheten att fullt ut bedöma vilka känslor
vi kommer att uppleva när dessa händelser faktiskt äger rum. Våra föreställ
ningar om framtida förändringar är alltså inte bara snedvridna, utan det är
också svårt att bedöma hur vi kommer att uppleva dessa förändringar.

5.5 Diskussion om betydelsen av normer
och värderingar
5.5.1 Normer
Enligt Wilson (1967) är den lycklige människan ung, hälsosam, välutbil
dad, välavlönad, orosfri, religiös, gift, har hög arbetsmoral och hyser lagom
anspråksfulla ambitioner (notera att denna beskrivning skiljer sig något från
den av Lyubomirsky (2008) i början av kap 5). Det är noterbart att denna
människa uppfyller många av det västerländska samhällets normer. Hur skall
man då se på detta? Speglar normen universella strävanden som vi människor
haft i alla tider, eller kan det vara så att vi blir lyckliga av att uppfylla sam
hällets normer oberoende av hur de är utformade?
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Våra kollektivt delade föreställningar om vad som gör oss lyckliga formas
gemensamt i samhället under inverkan av olika budskap, symboler och
normer. Vi gör dagligen olika val som har betydelse för vår lycka. Klimat
påverkan är också ofrånkomligen en konsekvens av våra vardagliga praktiker.
Energianvändning och resursförbrukning är inte bara ett resultat av männis
kors individuella val, utan följer på ett samhälles kulturella värderingar och
materiella villkor. Reklam och marknadsföring kan påverka individers mål
och värderingar. Lycka och livstillfredsställelse används som en drivkraft i
reklamens värld för att få oss att köpa alltifrån spaupplevelser och semester
resor till bilar eller förnyelsebar el. Den påverkar därmed troligtvis även våra
gemensamma föreställningar om vad som gör oss lyckliga. Tim Kasser (2004)
menar att t.ex. bilreklam säljer bilen med löften om trygghet, autonomi, kom
petens och social närhet. Alltså med hjälp av de faktorer som faktiskt har
en stark inverkan på vårt subjektiva välbefinnande och som vi helst bör för
knippa med bilen enligt reklamens budskap. Paolo Corvo (2010) lyfter fram
försäljningen av semesterresor som driven av bland annat föreställningar om
intensiv lycka. Bilden av paradiset är symbolisk och geografiskt långt bort
ifrån vardagen.
Mats Alvesson, professor i företagsekonomi, menar att reklamen för att
lyckas med sin uppgift behöver skapa en känsla av missnöje hos konsumenten
med att inte ha det som marknadsförs (Alvesson 2006). Reklamen förmedlar
en bild av vad andra konsumerar och om man inte själv har råd med det kan
det skapa en känsla av missnöje. Juliette Schor pekar också på att inte bara
reklamen utan även själva programmen och artiklarna i media driver upp
bilden av vad som är en normal konsumtionsnivå (Schor 1998). Hon menar
att TV-serier, hemma-hos-reportage, etc. oftast skildrar en övre medelklass
miljö och eftersom media tar så stor plats i vår vardag så blir detta en del av
vår referensgrupp. Den nya referensgruppens konsumtionsnormer blir dock
omöjlig att leva upp till för stora grupper. Schor har påpekat att om de upp
levda konsumtionsbehoven ökar snabbare än konsumtionsmöjligheterna så
ökar känslan av fattigdom.
5.5.2	Postmateriella värderingar
Den postmaterialistiska teorin utvecklades av Roland Inglehart (1977), som
efter utförliga undersökningar hävdade att det västerländska samhället för
ändrades så att individuella värderingar allt mer kom att frigöras från att vara
inriktade på materiella behov och istället strävade mot olika former av själv
förverkligande. De förändrade värderingarna inverkar också på vilka beslut
individer anser bör fattas i samhället och i vilken grad dessa är orienterade
mot ens egna behov som stark ekonomi eller nationell säkerhet, eller om man
istället lägger stor vikt vid t.ex. miljöfrågor och frihet vilket har att göra med
trygghet vad gäller de grundläggande behoven.
Ingleharts empiriska underlag är enkätundersökningar som genomförts
världen över. Dessa visar att ekonomisk osäkerhet och otrygghet leder till
att människor fokuserar starkare på att tillfredsställa sina materiella behov
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(Kasser 2002), vilket också visar sig i form av att materialistiska värderingar
ökar något under ekonomiska recessioner. Delheys (2010) forskning har gett
Ingleharts teori empiriskt stöd. Han jämförde 48 länder med hjälp av World
Values Study och gjorde regressionsanalyser för att se hur viktiga postmate
riella aspekter, till exempel att ha ett kreativt arbete och att vara nöjd med sin
inkomst, var för att förklara människors livstillfredsställelse. Resultatet visade
inte bara att de postmateriella aspekterna är viktigare i rika länder utan även
att inkomst, absolut sett, blir mindre viktigt ju rikare ett land blir. I ett post
materiellt samhälle behöver inte heller status vara synonymt med att uttrycka
sina ekonomiska resurser.
Richard Wilkinson & Kate Picket (2010) menar att det är möjligt att uti
från handlingsmönster hitta aspekter som pekar på ett samband mellan eko
nomisk ojämlikhet och materialistiskt orienterade handlingar. Till exempel
är antal arbetstimmar i snitt högre ju större inkomstskillnader det finns i en
nation. Utöver detta har obetalda kreditkortsskulder ökat i de delar av USA
som är mest ojämlika, och i takt med Storbritanniens och USA:s ökade ojäm
likhet sedan 1980-talet har sparandet minskat avsevärt alltmedan skuldsätt
ningen ökat. Wilkinson & Picket menar dock att den typ av statusrelaterad
konsumtion som pågår i de flesta rika länder är ett utslag av social påverkan
och strävan att passa in i ett samhälles normer, snarare än ett habegär och
ekonomiska resurser som värde i sig själv. Detta pekar på människans som
social varelse snarare än som genuint materialistisk.
Den amerikanska ekonomen Robert Frank (2004) menar att högre
inkomst inte ger någon effekt på välbefinnandet helt enkelt för att människor
använder pengar till sådant som inte skänker dem tillfredsställelse, framför
allt sådan konsumtion som handlar om att inte ha det sämre än grannen. Att
spendera mindre pengar på statushöjande konsumtion skulle ge människor
mer frihet till andra saker, men bara ifall alla gjorde det valet. Han liknar det
vid en kapprustning av militära medel, där ingen nation (individ) enskilt kan
bestämma sig för nedrustning.
Teorin om uppkomsten av ett postmateriellt samhälle förutsätter dels en
absolut tillfredsställelse av materiella behov, men också att ekonomisk jäm
likhet gör att status inte behöver vara synonymt med att uttrycka sina eko
nomiska resurser. Förutom ökat subjektivt välbefinnande finns det möjliga
miljövinster i att maximera möjligheterna till sådant som ligger i linje med
postmateriella värderingar (utöver självförverkligande och relationer finns
också en hög värdering av miljö/natur). Förbättrade möjligheter att utvecklas
i arbetet (t.ex. via utbildning) eller förbättrade möjligheter att välja ökad fritid
för att få mer tid till självförverkligande och socialt umgänge är strukturella
förändringar som kan öka välbefinnandet.
Man kan koppla skillnaden mellan materialistiska och post-materialistiska
värderingar till utsläppsnivåer på tre sätt. Det första är typen av konsumtion,
att materialistiska (extrinsikala) värderingar är förknippade med hög materiell
standard; mer prylar, större hus och större bil. Postmaterialistiska värderingar
innebär att man prioriterar tjänster, resor och upplevelser. Det är dock en för
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enkling att påstå att materialistiska konsumtionsmönster är mindre klimat
belastande än postmaterialistiska och mer forskning behövs för att klargöra
om det finns någon koppling mellan materialistiska/postmaterialistiska värde
ringar och klimatbelastande konsumtionsmönster.
Den andra kopplingen är att materialistiska värderingar betyder drivkraft
för ökad konsumtionsnivå i allmänhet, inklusive vilja att arbeta och tjäna
mera för att kunna konsumera för ökad status, bekvämlighet och materiell
trygghet. En genomgripande höjning av konsumtionsnivå i ett samhälle leder
till ökade utsläpp och materialistiska värderingar kan förstärka en sådan driv
kraft, vilket i förlängningen har uppenbara klimateffekter.
Slutligen kan man också tänka sig att ett postmaterialistiskt samhälle kan
öppna för politiska beslut som prioriterar miljöhänsyn och långsiktighet. Det
finns forskning som visar att materialistiska värderingar hänger ihop med en
starkare ovilja till samhälleliga förändringar (Burroughs & Rindfleisch 2002;
Schwartz & Boehnke 2004). Det är också svårare för materialistiskt orien
terade personer att lösa ”resursdilemman”, en typ av spel om fördelning av
resurser som provar människors förmåga till att ta långsiktigt ansvar (Kasser
2002). Miljöhänsyn kan dock handla om att få social status genom att ta eget
ansvar, vilket på vissa sätt kan vara en stark kraft i sig.
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6 Analys av kopplingar mellan
klimatomställningen och
människors livskvalitet
I det här kapitlet analyserar vi några olika tänkbara förändringsinriktningar
som både skulle kunna leda till en minskad klimatbelastning och ett ökat väl
befinnande. Underkapitlet 6.1 innehåller en huvudsakligen kvantitativ, enkel
analys av sambanden mellan växthusgasutsläpp och subjektivt välbefinnande
på en övergripande nivå. Kapitel 6.2–6.4 innehåller analyser av tre delområ
den som vi bedömt som extra intressanta i sammanhanget, men innebär långt
ifrån någon heltäckande analys av klimatomställningens alla delar. I introduk
tionen skissade vi kortfattat vilka huvudsakliga delar en framtida klimatom
ställning av energisystemet kan tänkas bestå av. De parametrar som visas i
Figur 1 kan också kopplas samman som en serie av fem faktorer enligt ekva
tionen i figuren nedan (Figur 3), där produkten av faktorerna utgör de totala
koldioxidutsläppen från energisystemet.
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Figur 3: Dekomponering av energisystemets koldioxidutsläpp i fem faktorer: Under ekvationen ges en
förklaring av hur dessa faktorer kan tolkas. Faktorerna 1 och 2 till vänster är i grunden tekniska, även
om teknikens tillämpning naturligtvis kan bero på livsstil och beteende (CCS avser koldioxidinfångning), medan faktorerna 3–4 till höger är mer direkt kopplade till livsstil och beteende. Begreppet
energitjänst syftar här på ”det vi vill få ut” ur energianvändningen, t.ex. transporter (person-km),
belysning (lumens), eller uppvärmning (mboyta, °C). Denna ekvation är dock en förenkling eftersom
faktorerna inte alltid kan förutsättas vara inbördes oberoende (s.k. rebound-effekter, t.ex. att bränslesnåla bilar leder till billigare transporter som därmed ökar (se Nässén & Holmberg, 2009).

Det här kapitlet fokuserar på de beteenderelaterade faktorerna till höger i
ekvationen. Skälet till att vi inte behandlar de tekniska faktorerna i samma
utsträckning, är inte att vi tvivlar på deras betydelse för klimatomställningen,
utan att dessa förändringar kan förväntas ha mindre betydelse för männis
kors livskvalitet. Avsnittet är organiserat enligt följande. I avsnitt 6.2 tar vi
upp frågan om arbetstidsförkortning vilket vi ser som det främsta sättet att
påverka faktor 4 i ekvationen. I 6.3 behandlar vi frågan om en förändrad
konsumtionsmix vilket alltså berör faktor 3. I avsnitt 6.4 belyser vi delom
rådet stadsutveckling bland annat med avseende på idén om förtätning av
stadsstrukturer. En sådan strategi kan tänkas påverka både faktor 3 genom att
man planerar bort en del av själva transportbehovet, och faktor 2 i det att den
möjliggör energieffektiva lösningar som kollektivtrafik.
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En stor del av scenariolitteraturen om klimatomställningen fokuserar på den
tekniska delen, men de tre delområden vi belyser här är också relativt vanligt
förekommande. Azar et al. (1998) presenterar till exempel ett postmaterialis
tiskt scenario som omfattar en större tjänstesektor än idag och en utveckling
mot kortare arbetstid. De räknar bland annat med avtagande bilresande gene
rellt; arbetsresor minskar avsevärt bland annat med hjälp av färre arbetsdagar
och fler bilpoler, medan personresor med bil på fritiden ökar något. Liknande
scenarier finns i två andra framtidsstudier: Bilder av framtidstaden (Gullberg
et al. 2007) och Tvågradersmålet i sikte. Scenarier för det svenska energi- och
transportsystemet till år 2050 (Åkerman et al. 2007).

6.1 Övergripande samband
Då klimatfrågan debatteras i samhällsdebatten antas ofta implicit att utsläpps
minskningar leder till minskat välbefinnande. Antagandet är att styrmedel
och andra klimatåtgärder tvingar människor att avstå från det vi eftersträ
var, saker och möjligheter som i förlängningen utgör grunden för vårt välbe
finnande. Detta avsnitt refererar den forskning som mer explicit undersökt
hur subjektivt välbefinnande och minskade växthusgasutsläpp förhåller sig
till varandra. Forskningsfältet är förhållandevis outforskat och de studier som
gjorts undersöker skillnader mellan välbefinnande och klimatpåverkan i olika
länder, samt mellan individer inom ett samhälle.
Undersökningar som jämför länders genomsnittliga klimatpåverkan från
konsumtion och det genomsnittliga välbefinnandet i respektive land, visar ett
svagt positivt samband (figur 4). En kausal koppling mellan klimatpåverkan
och välbefinnande är naturligtvis orimlig då ökade växthusgasutsläpp inte i
någon direkt mening påverkar människors välbefinnande. Istället orsakas kor
relationen av två underliggande förhållanden, nämligen den starka kopplingen
mellan ett lands BNP och befolkningens sammanlagda växthusgasutsläpp
(figur 5), samt det positiva men avtagande samband som finns mellan ett lands
BNP och befolkningens välbefinnande (Figur 6). Korrelationen mellan välbe
finnande och konsumtionsrelaterad klimatpåverkan är alltså orsakad av dessa
bägge samband och det är därför intressant att undersöka dem närmare.
Sambanden i figurerna antyder alltså att en BNP-ökning i ett fattigt land
ökar välbefinnandet och växthusgasutsläppen, medan en ökning i ett rikare
land ökar utsläppen utan att resultera i samma välbefinnandeökning. En del
forskare har utifrån dessa samband argumenterat för att utsläppsminskningar
i rika länder därför inte behöver utgöra ”lyckouppoffringar” för framtida
generationers skull, utan att det är möjligt att utforma en politik som samti
digt gynnar både välbefinnande och hållbarhet (Zidansek 2007).
Det är emellertid viktigt att hålla i åtanke att vi inte vet om detta sam
band även gäller omvänt, alltså att en avtagande BNP inte heller har någon
nämnvärd effekt på välbefinnandet i rika länder. Däremot verkar det tydligt
att utsläppsminskningar genomförda av konsumenter i rikare länder bör ha en
mindre negativ effekt på välbefinnandet än om dessa minskningar genomförs i
fattigare länder.
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Figur 4: Länderjämförelse av subjektivt välbefinnande och konsumtionsrelaterade växthusgasutsläpp.
Index för subjektivt välbefinnande är hämtade från World Values Surveys 1995–20073 och är beräknat som en kombination av självrapporterad lycka och livstillfredsställelse. Växthusgasutsläppen är
beräknade av Hertwich & Peters (2009) för år 2001 med en modell som beaktar import och export
av varor mellan länder. Utsläpp från varuproduktion i t.ex. Kina som exporteras till Sverige belastar
således svenskarnas konsumtion med detta synsätt.

Figur 5: Länderjämförelse av konsumtionsrelaterade växthusgasutsläpp och BNP per capita
Växthus-gasutsläppen är beräknade av Hertwich & Peters (2009) för år 2001 med en modell
som beaktar import och export av varor mellan länder. BNP-siffrorna gäller också 2001 (Human
Development Report 20034).

3

http://www.nsf.gov/news/newsmedia/pr111725/pr111725.pdf

4

http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_HDI.pdf
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Figur 6: Subjektivt välbefinnande och BNP per capita: Subjektivt välbefinnandeindex är baserat
på medelresultatet från alla inrapporterade livstillfredsställelse- och hedonisknivåundersökningar
mellan 1995-2007 (cubic curve plotted; r5.62). I figuren kan vi se att de länder som har hög BNP
har en tämligen hög lyckonivå i genomsnitt, men samtidigt finns en hel del länder, framförallt i
Sydamerika, som inte alls har en lika hög BNP men ändå ligger mycket högt i genomsnittlig lycka
(Inglehart et al. 2008).

Forskningsresultaten som illustreras i figur 6 väger samman både kognitiva
och affektiva uppskattningar av subjektivt välbefinnande till ett kombinerat
mått på livskvalitet. Kahneman (2010) separerar de två välbefinnandemåt
ten för att undersöka hur vart och ett av dem korrelerar med hushållets eko
nomiska situation. Det visar sig att korrelationen mellan hushållets ekonomi
och den hedoniska nivån upphör efter en årsinkomst på 75.000 dollar, medan
sambandet mellan inkomst och livstillfredsställelse fortsätter även efter denna
nivå.
SOM-institutet har under perioden 1999–2009 inkluderat en fråga som
undersöker respondenternas livstillfredsställelse. Under perioden har 7 pro
cent (29 %–36 %) av svenskarna gått från att definiera sig som ”ganska nöjda
med livet i helhet” till ”mycket nöjda med livet i sin helhet”, medan ande
len som inte är nöjda med sina liv legat på en stadig nivå under perioden
(Figur 7). Under tidsperioden ökade Sveriges BNP samtidigt med 24 procent.
Denna rapport kan inte närmare undersöka eventuella kopplingar mellan eko
nomiska förutsättningar och livstillfredsställelse i en svensk miljö, men förhål
landet förtjänar att undersökas i framtida forskning.
Forskning som undersökt kopplingen mellan välbefinnande och klimat
påverkan för individer inom ett samhälle har också analyserat olika aktivi
teter eller konsumtionsvanor för att se hur de påverkar välbefinnandet och
därefter skattat miljö/klimatpåverkan från aktiviteten eller konsumtionen.
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Figur 7: Svenskars livstillfredsställelse mellan åren 1999-2009. Figuren visar att personer som
inte är nöjda med sina liv har varit relativt konstant under 10 % av befolkningen. Förändringen har
skett mellan gruppen Mycket nöjd med livet som helhet och Ganska nöjd, så att andelen Mycket
nöjda personer ökat med 7 % under perioden.

I en äldre aktivitetsstudie (Graef et al. 1981) testade forskarna om fritidsakti
viteter med hög energiintensitet hängde ihop med större lyckoeffekt då dessa
aktiviteter utövades. Studien omfattade bara 107 individer. Man genomförde
en så kallad Experience Sampling Method (ESM) vilket innebar att experi
mentdeltagarna vid 56 tillfällen under en vecka fick rapportera vad de gjorde
och hur de kände sig. Det visade sig att det för kvinnors aktiviteter fanns ett
signifikant negativt samband mellan energiintensitet och lyckoeffekt, dvs.
lägre energiintensitet hos en aktivitet korrelerade med något större lyckoef
fekt. Resultaten indikerade också att personer med en energiintensiv fritid
tenderade att vara något mindre lyckliga än personer vars fritid inte var lika
energiintensiv. Då studien endast inkluderade ett mindre antal deltagare bör
inga större växlar dras på resultaten, men det faktum att resultaten pekar i
rakt motsatt riktning från vad vi skulle förvänta oss stämmer onekligen till
eftertanke och idéer kring nya studier.
Även psykologerna Brown & Kasser (2005) har gjort kvantitativa studier
för att utforska sambanden mellan välbefinnande och miljöbelastning. I två
olika studier fann de ett tydligt positivt samband mellan subjektivt välbefin
nande och låg miljöbelastning (mätt med frågor om miljöbelastning avseende
transport, kost och boende, samt om ekologiskt ansvarfullt beteende som
t.ex. källsortering). Personer med högt välbefinnande hade alltså en signifikant
lägre miljöbelastning.
Brown och Kasser utforskade även vilka mekanismer som kan förklara
detta samband. Den ena mekanismen som de finner stöd för handlar om att
intrinsikala värden (t.ex. relationer och lokal gemenskap) inte är beroende av
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materiella varor för att bli tillgodosedda, medan detta inte gäller för extrin
sikala värden (t.ex. finansiell framgång och popularitet). Den andra meka
nismen som förklarar sambandet mellan ett högt välbefinnande och en låg
miljöbelastning är ”mindfulness” (medveten närvaro). Mindfulness har,
liksom ett fokus på intrinsikala värden, i tidigare studier visat sig ha samband
med högt välbefinnande och denna studie visar alltså att mindfulness även
främjar en låg miljöbelastning. Orsaken till detta samband skulle kunna var
att mindfulness kan främja reflektion kring konsumtionsaktiviteter. Studien är
dock en s.k. tvärsnittsstudie (d.v.s. en jämförelse mellan olika individer) och
det skulle vara mycket intressant att undersöka om personliga förändrings
processer över tid, mot intrinsikala värden och mindfulness, också innebär
sänkt miljöbelastning.

6.2 Arbetstidsförkortning
Historiskt sett har fackföreningsrörelsen drivit fram de successiva arbets
tidsförkortningar som genomfördes fram till 1970-talet, då 40-timmars
veckan infördes. Frågan har dock under de senaste åren fått ny aktualitet då
en del forskare och samhällsdebattörer hävdar att den rika världens konsum
tionsökning måste dämpas för att undvika stora klimatförändringar, och
att arbetstidsförkortningar kan vara ett effektivt sätt att åstadkomma detta
(Sanne 2007; Victor 2008; Jackson 2009). I grunden handlar det om i vilken
utsträckning samhället tar ut ökad produktivitet i form av ökade inkomster
och konsumtion, eller i minskad arbetstid.
Den genomsnittliga arbetstiden per person i arbetsför ålder har mins
kat med 0,1 procent per år i Sverige under 1980–2005, och produktiviteten
har ökat med 2,0 procent per år (SOU 2008:105). Löneökningar, rensade för
inflation, var 2,6 procent mellan 1997 och 2006, men lägre mellan 1980 och
1996 (Medlingsinstitutet 2008). I Sverige har alltså lejonparten av produk
tivitetsutvecklingen tagits ut i form av konsumtion och inte i arbetstidsför
kortning.
Idén om arbetsförkortning har länge funnits inom miljörörelsen men den
har blivit mer etablerad de senare åren. Den brittiska hållbarhetskommisionen
har exempelvis med arbetsdelning som ett av 12 steg för en hållbar ekonomi
(Jackson, 2009). En rapport från FN:s miljöorgan UNEP nämner också arbet
stidsförkortning som en attraktiv möjlighet: “…channelling productivity gains
toward more leisure time instead of higher wages that can translate into ever
rising consumption also increasingly makes sense from an ecological perspec
tive.” (UNEP 2008, p 81).
Tabell 2 nedan visar på möjliga effekter av en generell arbetstidsförkort
ning, t.ex. en minskning av normalarbetsveckan från 40 till 30 timmar, både
på klimatomställningen och på människors välbefinnande. Dessa båda delar
belyses mer i avsnitt 6.2.1. och 6.2.2.
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Tabell 2: Möjliga effekter av en generell arbetstidsförkortning på klimatomställning och livskvalitet. De punkter som inkluderats i fyrfältaren har inte värderats inbördes. Vissa kan alltså vara av
stor betydelse medan andra kan vara mindre viktiga.
Mål
Fördelar

En framgångsrik klimatomställning

Hög livskvalitet

Långsammare ökning av privat konsumtion
⇒ mindre efterfrågan på energitjänster och
lägre produktionsvolymer

Minskad tidspress
Mer tid till fritidsaktiviteter
Mer tid till sociala relationer
Minskad arbetslöshet genom
arbetsdelning

Nackdelar

Långsammare ökning av privat konsumtion
⇒ långsammare utbyte från gammal till ny
teknologi

Minskade skatteintäkter
⇒ Svårare att finansiera den
offentliga välfärden

6.2.1	Arbetstidsförkortningens effekter på växthusgasutsläppen
Som visats i figur 8 så är sambandet mellan inkomst och växthusgasutsläpp
starkt. Konsumtionen i rika länder skapar större utsläpp än konsumtionen i
fattiga länder. Samma förhållande gäller för enskilda hushåll vilket visas i figu
ren nedan där växthusgasutsläppen från svenska hushåll plottats mot deras
totala konsumtion.
Det är därmed troligt att förändrade prioriteringar ”från konsumtionsut
rymme till tidsutrymme” skulle resultera i minskade utsläpp. Det finns dock
väldigt lite forskning om miljöeffekterna av en arbetstidsförkortning. Schor
(2005) genomförde en analys där hon länkade data om nationella ekologiska

Figur 8: Svenska hushålls konsumtionsrelaterade växthusgasutsläpp som funktion av deras totala
konsumtion. Varje prick motsvarar ett hushåll. Funktionen indikerar att 1 % ökning av konsumtionen motsvarar ungefär 0,84 % ökning av växthusgasutsläppen, men det finns också en stor
variation som beror på andra parametrar. Utsläppen är beräknade som produkten av konsumtionen
uppdelad på ca 100 kategorier av produkter och tjänster (HUT 2006) och motsvarande utsläppsintensiteter från SCB:s miljöräkenskaper. Utsläpp och utgifter är beräknade per konsumtionsenhet
(k.e.) som är ett mått på hushållens storlek (singelhushåll 1,16 k.e., två vuxna 1,92 k.e., ytterligare vuxen 0,96 k.e., barn 0-3 år 0,56 k.e., barn 4-10 år 0,66 k.e., barn 11-17 år 0,76 k.e.).
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fotavtryck med genomsnittlig arbetstid. Hon fick en signifikant korrelation
vilket indikerar att en kortare arbetstid är förknippad med en lägre miljö
belastning. Rosnick och Weisbrot (2006) genomförde en regressionsanalys för
att identifiera sambandet mellan arbetstid och energianvändning mellan natio
ner och fann att en förändring av arbetstiden med en procent resulterar i en
förändring av energianvändningen med hela 1,3 procent.
Förutom att påverka utsläppen via minskad inkomst (eller långsammare
inkomstökning) kan också en minskad arbetstid påverka utsläppen via mer
fritid. Rent hypotetiskt skulle det t.ex. kunna vara så att den frigjorda tiden
ledde till ökande energianvändning via förändrad tidsanvändning och kon
sumtion, t.ex. mer transporter (se figur 9).

Inkomst

Mängd
konsumtion

Arbetstid
Fritid

Mix av
konsumtion

Energianv.
Utsläpp

Figur 9: Kopplingar mellan arbetstid, konsumtion och växthusgasutsläpp. Pilarna ska här läsas
som ”påverkar”.

I Nässén et al (2009) analyseras frågan om hur förändrad arbetstid påverkar
energianvändning och utsläpp på hushållsnivå, via förändrade budgetar för
både pengar och tid. Vi antar att den som jobbar mindre också tjänar mindre
och därmed konsumerar mindre i genomsnitt. Analysen görs med hänsyn till
den konsumtion som ligger på marginalen, alltså hur den sista hundralap
pen spenderas. Energianvändningen kopplad till denna marginalkonsumtion
beräknas, liksom energieffekten av vad “den frigjorda tiden” används till istäl
let. Nedanstående figur visar hur dygnets 24 timmar i genomsnitt används
under en arbetsdag. Området under den streckade linjen avser energianvänd
ning som är oberoende av hur man använder sin tid, till exempel bostadsupp
värmning. Energianvändningen kopplad till övrig konsumtion är allokerad till
olika aktiviteter. Energianvändning för hemarbete består till exempel av el för
matlagning och energi för tillverkning av vitvaror. Energianvändning som är
kopplad till arbete är inte inkluderad eftersom det skulle leda till en dubbel
räkning. Denna energianvändning belastar istället den som konsumerar det
som producerats på arbetstid.
En tydlig slutsats är att bilåkandet sticker ut med mycket hög energi
användning per tidsenhet. Om bilåkandet hade kommit att utgöra en stor
del av den extra fritid som frigörs när arbetstiden minskar så skulle det kunna
betyda ökande energianvändning, men regressionsanalyserna visar att så inte
är fallet. Resultaten indikerar istället att en förkortning av arbetstiden med
1 procent minskar hushållets energianvändning och växthusgasutsläpp med
drygt 0,8 procent, lite mindre för höginkomsttagare och lite mer för låg
inkomsttagare.
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Figur 10: Energianvändning från olika aktiviteter under en genomsnittlig arbetsdag för svenska
hushåll. Källa: Nässén et al, 2009.

Eftersom arbetstiden är så relevant för energianvändningen och de därigenom
kopplade växthusgasutsläppen är det intressant att resonera om utvecklingen
över tid. Vi har här gått vidare och konstruerat två enkla scenarion avseende
arbetstid och energianvändning.5 I det ena scenariot är arbetstiden bibehållen
och all produktivitetsökning används till ökad konsumtion. I det andra scena
riot används halva produktivitetsökningen till att reducera arbetstiden.
I scenariot med arbetstidsförkortning antar vi långsammare utbyte av pro
dukter vilket gör att energieffektiviseringstakten blir något lägre i detta sce
nario. En annan viktig aspekt är om arbetstidsförkortning leder till minskad
arbetslöshet, något som ofta kallas för arbetsdelning. I en forskningsöver
sikt (Bosch 2000) av arbetstidsförkortningars konsekvenser på sysselsättnings
tal i europeiska länder, visar de flesta av studierna på positiva effekter. Mellan
25–70 procent av den teoretiskt möjliga effekten har blivit resultatet enligt de
flesta studier, medan ett fåtal studier inte hittar någon eller en negativ effekt
på arbetslöshetssiffrorna. Mer kritiska hållningar lyfter fram att arbetslösa
inte nödvändigtvis besitter den kompetens som efterfrågas i “tidsgapet” och
att företag inte kommer att anställa fler utan istället organiserar om produk
tionen till nya förhållanden (SOU 2002). En svensk utredning hävdar att en
arbetstidsreform inte skulle ge fler arbeten i ett långt tidsperspektiv (KI 2002).
De eventuellt positiva effekterna skulle alltså betyda att man inom en eko
nomi delade på arbetet, vilket skulle leda till lägre arbetslöshet samtidigt som
det skulle kunna öka mängden fritid för dem som arbetar. En hög arbetsdel

Anledningen till att vi inte har gjort scenariot för växthusgasutsläpp är att vi då skulle behövt göra antaganden om den framtida mixen av energislag.

5
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ningseffekt minskar dock klimatnyttan av en arbetstidsförkortning eftersom
de som får arbete ökar sin konsumtion när inkomsten ökar. I scenariot har vi
antagit att 30 procent av arbetstidsförkortningen omvandlas till arbete som
istället utförs av någon annan. Scenarierna sträcker sig till år 2040, med 2010
som en startpunkt. Scenarierna beskrivs i tabell 3 nedan.

Tabell 3. Scenarier för arbetstid och energianvändning från konsumtion:
Bibehållen
arbetstid

Kortare
arbetstid

Kommentarer

Produktivitetsökning, % per år

2.0

2.0

Samma som genomsnitt i Sverige
1980–2005

Genomsnittlig arbetstids
förkortning, % per år

0.0

–1.0

Arbetsdelning, %

–

30

Den utsträckning som kortare
arbetstid leder till ökad syssel
sättning för andra.

Energieffektivisering, % per år

0.9

0.8

Hämtat från IIASA A och B
scenarion (Nakićenović, Grübler
et al. 1998)

Energieffekt av förändringen
av konsumtionen med 1 %

0.89

0.89

(Nässén, Larsson, Holmberg
2009)

–0.06

(Nässén, Larsson, Holmberg
2009)

Antaganden

Energieffekt av förändring
av arbetstid med 1 %
Resultat 2040
Heltid, timmar

40

30

Ökning av privat konsumtion, %

78

45

Ökning av energianvändning, %

30

12

Energianvändning i Sverige och
utomlands som en följd av svensk
konsumtion

Resultaten visar att om vi skulle använda hälften av produktivitetsökningen
i Sverige till arbetstidsförkortning så skulle vi år 2040 ha nått 30 timmars
arbetsvecka. Scenariot omfattar också en minskning av arbetslösheten. Den
privata konsumtionen ökar i båda scenarierna, men ”bara” 45 procent med
en arbetstidsförkortning, jämfört med 78 procent med bibehållen arbetstid.
Det är detta som gör att den konsumtionsrelaterade energianvändningen inte
ökar lika snabbt. Det ur klimatsynpunkt intressanta resultatet indikerar att
en arbetstidsförkortning skulle ge 18 procent lägre energianvändning jämfört
med bibehållen arbetstid. Detta pekar på att kortare arbetstid skulle göra det
lättare för samhället att uppfylla de långsiktiga klimatmålen. Det är dock vik
tigt att tolka dessa resultat med stor försiktighet eftersom det finns osäker
heter som kräver fortsatt forskning. En osäkerhet är i vilken utsträckning
en avtagande konsumtionsökning påverkar den tekniska utvecklingen. Dels
påverkas förmodligen utbytestakten (t.ex. långsammare utbyte av bilparken),
men det kan även påverka vilken typ av teknik som kommer ut i samhället.
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6.2.2	Arbetstidsförkortningens effekter på välbefinnandet
Mycket tyder alltså på att kortare arbetstid kan vara ett viktigt bidrag till
klimatomställningen. Om så är fallet påverkas även den framtida livskvalite
ten, eftersom det minskar risken för klimatförändringar. Men en arbetstids
förkortning skulle förmodligen också påverka välbefinnandet på kort sikt. Det
är en mycket komplex fråga som vi naturligtvis inte kan ge något fullständigt
svar på men vi ska här redovisa en del forskning och egna tankar som belyser
frågan. En arbetstidsförkortning har dels effekter på den arbetande delen av
befolkningen, dels effekter på samhället som helhet, vi analyserar dessa effek
ter nedan.

Effekter av en arbetstidsförkortning för den arbetande delen
av befolkningen
Som visats i kapitel 6.1 är det mycket som tyder på att den marginella lycko
effekten av ökande inkomst avtar ju rikare vi blir. Detta gäller både vid jämfö
relser av länder (figur 6) och över tid i rika länder (figur 7). Samtidigt är flera
av de viktigaste förklaringsfaktorerna för ett lyckligt liv, som sociala relatio
ner och meningsfulla fritidsaktiviteter, kopplade till tillgången på fritid. Dessa
samband indikerar att minskad arbetstid, där individen byter konsumtions
utrymme mot fritid, kan vara positivt åtminstone för individen själv.
I en studie av Kasser och Sheldon (2009) används begreppet tidsrikedom. Man kan förstå detta begrepp som motsatsen till ett liv i tidspress, men
också som ett sätt att använda ”rikedom” utanför dess gängse ekonomiska
mening. Med hjälp av ett frågebatteri om tidspress och ekonomisk press
urskiljs två grupper; de som har tidsrikedom och de som har goda materi
ella möjligheter. De visar i studien att människor som upplever tidsrikedom är
mindre ängsliga och oroar sig mindre för det förflutna och framtiden än andra
människor. Vidare tyder resultaten på att tidsrikedom hänger ihop med inti
mare nära relationer, liksom att mer tid används till fysiska aktiviteter och
personlig utveckling, vilka alltså är starka bestämningsfaktorer för välbefin
nandet. Bättre familjerelationer och personlig utveckling genererar troligtvis
mer bestående välbefinnande, då habitueringseffekten (se avsnitt 4.2.2) av de
värden som uppnås med minskad tidspress inte är lika stark som för inkomst
ökningar. De visar också att medveten närvaro (eng. mindfulness), att leva
mer närvarande i nuet, uppkommer oftare hos människor med tidsrikedom.
Möjligen kan tidsrikedom ha en starkare koppling till välbefinnande än vad
materiell rikedom har, i alla fall om man har kommit upp till en viss materi
ell nivå. Lucia Reisch (2001) menar att en ny balans mellan materiell rikedom
och tidsrikedom skulle kunna innebära en ökad lycka.
Ett sätt att illustrera välbefinnandeeffekten av en framtida arbetstids
förkortning är att intervjua människor om vad de önskar av framtiden.
Mona Mårtensson och Erika Lundell har gjort en kvalitativ studie om hur
Stockholmare resonerar kring olika framtidsscenarier som presenteras i boken
”Framtidsstaden” (Gullberg et al. 2007). Olika framtidsalternativ rörande
bland annat prioriteringen mellan tid och pengar presenterades för 45 yrkes
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verksamma personer i åldrarna 38–59 år. De allra flesta önskade mera ledig
tid, och denna tid skulle framförallt gå till mera socialt umgänge. Barnen är
väldigt centrala i denna önskan, även för dem som har vuxna barn eller barn
barn. Att ”bara vara”, men också möjlighet till omväxling och spontanitet, är
också centralt hos dem som vill ha mer tid. I detta ingår mer resor, vilka man
helst vill göra tillsammans med familjen, som ett sätt att träffas. En arbets
tidsförkortning begränsar dock konsumtionsökningarna och därmed öknings
takten avseende resande. Med kortare arbetstid ökar dock möjligheterna att
stanna borta längre under resorna, och även att resa med långsammare (och
därmed energisnålare) transportmedel.
Många upplever att vardagen präglas av tidspress; 31 procent av alla
vuxna utan barn, och hela 47 procent av alla personer som har barn, upple
ver ofta att de har svårt att hinna med allt de behöver göra (Larsson 2007).
Önskemålet om förkortad arbetstid är ofta kopplat till en längtan efter mindre
tidspress i vardagen. Kvantitativ forskning visar att längden på arbetsveckan
är starkt korrelerad med subjektiv tidspress (ibid), vilket i sin tur har visats ha
negativ inverkan på människors välbefinnande (Kasser & Sheldon 2009).
Tidspress är en av flera faktorer som bidrar till stress vilket är negativt
både för hälsa och för välbefinnande. År 2005–2006 gjordes en studie där
400 arbetstagare på 17 olika offentliga arbetsplatser arbetade sextimmars
dag under ett och ett halvt år (Bildt 2007). Resultaten visade tydligt att sexti
mmarsdagen innebar ett högre välbefinnande för studiedeltagarna. De visade
också positiva effekter för studiedeltagarnas subjektiva hälsa, till exempel
minskade ryggproblem och sömnsvårigheter. Detta försök resulterade dock
inte i minskad sjukfrånvaro, men den korta försöksperioden gör det svårt att
dra några slutsatser då eventuella hälsoeffekter kan ta tid (ibid.). En kvantita
tiv metaanalys av 21 olika studier (Sparks et al. 1997) har också visat att det
finns ett samband mellan olika typer av ohälsa och långa arbetstider, men då
framförallt övertidsarbete.
Tidigare har arbetstidsförkortning enbart förknippats med en förkortning
av den så kallade normalarbetstiden (d.v.s. det som definieras som heltid).
Men en minskning av det totala antalet arbetade timmar kan också uppnås
på andra sätt, till exempel genom längre semester, längre föräldraledighet,
eller bättre villkor för ledighet till studier eller för att förkorta arbetstiden
under småbarnsåren. Ett annat alternativ till allmän arbetstidsförkortning är
individuell arbetstidsförkortning. Ett sätt att göra det är att införa en allmän
deltidsrätt som skulle ge alla människor rätt att förkorta sin arbetstid, precis
som småbarnsföräldrar har idag (Larsson, kommande). I Nederländerna finns
sedan år 2000 en lag som ger alla heltidsanställda rätt att sänka arbetstiden
med 20 procent (Visser 2002). Möjligheterna till deltid ses som en välfärds
reform: ”In terms of income and wealth, part-time work may be a less than
perfect choice, but if welfare is more broadly defined […] it may generate
higher welfare” (ibid, sid 38). Individuell arbetstidsförkortning anses också ha
en potential att öka välbefinnandet eftersom “[t]he freedom to choose how to
live contributes to the happiness of the chooser.” (ibid, sid 38).
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Detta resonemang stöds av forskningen då personer som har inflytande och
kontroll över hur länge och när de arbetar, i allmänhet rapporterar högre
självskattad hälsa än de som har mindre möjlighet att bestämma över sin
arbetstid (Golden & Wiens-Tuers 2006; Malmberg et al. 2003). En svårig
het med individuell arbetstidsförkortning är att man avviker från de flesta
andra på arbetsplatsen och att konsumtionsutrymmet blir mindre jämfört
med andra. Dessa svårigheter finns inte vid allmän arbetstidsförkortning och
det ligger troligtvis bakom att något över hälften av svenskarna är positiva till
en allmän arbetstidsförkortning, medan bara en av sex kan tänka sig att indi
viduellt sänka sin arbetstid (Sanne 1995).
Sociologen Paul Fuehrer (2010) har i sin forskning kommit fram till att
normer och samhällets krav styr människor till att prioritera ökat ekono
miskt utrymme även om den personliga önskan i själva verket är mer tid.
Rädsla för sämre karriärmöjligheter är en drivkraft bakom att välja bort del
tidsarbete, men likaså den starka sociala normen att satsa på arbetet. Normer
kring arbetstid är också mycket styrda av kön. Larsson (2007) visar i en studie
att andelen heltidsarbetande småbarnsmammor som skulle vilja minska sin
arbetstid även om det innebar sänkt lön, är 40 procent (Larsson 2007: 8). För
småbarnspappor är motsvarande siffra 15 procent. Ahrne & Roman (1997)
har påpekat ”Att män heltidsarbetar hör till de mer beständiga normerna i
Sverige under efterkrigstiden” (Ahrne & Roman 1997, sid 25).
Ur ett klimatperspektiv innebär individuell arbetstidsförkortning en
nackdel eftersom det inte är lika säkert att det resulterar i lika stora arbets
tidsminskningar och därmed inte heller genererar lika stor klimatnytta. Ur
välbefinnandesynpunkt så ger både allmän och individuell arbetstidsförkort
ning mer tid till sådant som enligt forskningen bidrar till välbefinnandet, t.ex.
tid till social samvaro, idrott, friluftsliv eller föreningsengagemang. En del har
dock mycket attraktiva arbeten och en mindre attraktiv fritid, och för dem
kan en arbetstidsförkortning vara negativ. Lagom utmanande arbeten ger till
exempel goda möjligheter till flow-upplevelser; en känsla av att helt gå in i
och absorberas av den uppgift man företar sig (Csikszentmihályi, 1999). Detta
är en upplevelse som vissa lyckoforskare ser som oerhört positiv för lyckan,
medan andra tvivlar på dess goda effekt i ett längre perspektiv (Vittersø,
2003).

Effekter av en arbetstidsförkortning för hela samhället
Det finns möjligheter till både positiva och negativa effekter för hela befolk
ningen av en arbetstidsförkortning. Om kortare arbetstid resulterar i lägre
arbetslöshet innebär det naturligtvis positiva effekter för samhället. Det mins
kar offentliga utgifter till följd av arbetslösheten, men skulle också betyda
minskat individuellt lidande till följd av att arbetslöshet är starkt negativt
för välbefinnandet (Argyle 1999). Kortare arbetstid skulle också ge tidsmäs
sigt utrymme för mer föreningsengagemang och mer social samvaro mellan de
personer som arbetar och det som inte arbetar som t.ex. barn och pensionä
rer. Härigenom finns en potential för ett ökat socialt kapital. Det finns också
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anledning att tro att en arbetstidsförkortning skulle vara bra för jämställd
heten. Ett stort svenskt försök med sextimmarsdag visade att män i genom
snitt ökade sin tid för både hushållsarbete och barn mer än vad kvinnor
gjorde, medan kvinnorna fick en större ökning av fritid (umgänge, motion,
TV, etc.) än männen (Bildt 2007). Dessutom kan man anta att en allmän
arbetstidsförkortning skulle öka jämställdheten genom att kvinnors behov
av att gå ner till deltid inte skulle vara lika starkt. Därmed skulle kvinnors
konkurrensmöjligheter i arbetslivet förbättras.
En arbetstidsförkortning kan dock innebära svårigheter när det gäller
att finansiera välfärdstjänster och pensioner. Långtidsutredningen (Finans
departementet & Långtidsutredningen, 2004) pekar på minskade möjlig
heter att upprätthålla välfärden om inte den privata konsumtionen fortsätter
öka och om vi inte fortsätter att arbeta och betala skatt i samma utsträckning
som i dagsläget. Den demografiska utvecklingen går mot en större andel pen
sionärer i befolkningen, vilket också kräver ökade skatteintäkter. I takt med
ökade privata inkomster och konsumtionsutrymme ökar också kraven på
samhällets välfärdstjänster. Dels på grund av anspråk på bättre kvalitet från
de människor vars inkomst ökar, men också för att välfärdstjänsters personal
täthet ökar kostnaderna mer än bland kapital- och materialintensiva sek
torer där potentialen för produktivitetsutveckling generellt sett är större.
Långtidsutredningen menar att höjda skatter inte är en lösning då det skulle
försämra konkurrenskraften gentemot andra länder. Att finansiera till exem
pel äldrevården med avgifter ses inte heller som ett alternativ då detta äventy
rar allas möjligheter till vård.
Det som ändå talar för att arbetstidsförkortningar inte är helt omöjliga är
att Sverige lyckades genomföra successiva förkortningar fram till 1970-talet,
och att andra länder som till exempel Frankrike och Holland på senare tid har
genomfört arbetstidsförkortningar. Det finns olika idéer om hur dagens väl
färdssamhälle skulle kunna förenas med förkortad arbetstid. Kanske kan för
ändringar i skattesystemet göras som inte påverkar företagens internationella
konkurrenskraft negativt, till exempel genom höjd skatt på privatpersoners
utsläpp, höjd moms och höjda marginalskatter (höjda marginalskatter mins
kar också incitamenten för långa arbetsveckor vilket är positivt för välbefin
nandet). Kanske blir människor också friskare av att inte jobba så mycket
och kan därigenom orsaka mindre kostnader för sjukersättning och vård. En
annan tanke är att den ideella sektorn kan spela en större roll i ett samhälle
där människor inte arbetar lika mycket.6

Man kan dessutom tänka sig att en arbetstidsförkortning skulle underlätta för en höjd pensionsålder
och även att det skulle öka produktiviteten. Dessa två konsekvenser skulle dock ”äta upp” en del av
klimatvinsterna med en arbetstidsförkortning eftersom de skulle bidra till ökad konsumtion.

6
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6.3 Förändrad konsumtionsmix:
ökad tjänstekonsumtion
På liknande sätt som en arbetstidsförkortning har potential att frigöra tid
för meningsfulla aktiviteter och minskad stress, skulle man kunna tänka sig
en bibehållen arbetstid, men där hushållen köper sig fritid via hushållsnära
tjänster som dessutom har relativt låga utsläpp. Hushållsnära tjänster är dock
bara en mindre kategori inom den totala tjänstekonsumtionen.7 En annan
viktig del utgörs av upplevelser och kulturella tjänster. Van Boven & Gilovich
(2003) visar i sin forskning att upplevelser och upplevelsekonsumtion ger
en mycket positiv lyckoeffekt, som dels är starkare än varukonsumtion och
dessutom med en mer långvarig effekt på välbefinnandet. I lyckomening kan
alltså upplevelser vara att föredra framför ägodelar. Samtidigt skall man
betänka att människor värderar olika. Man bör också vara försiktig med att
dra några långtgående slutsatser utifrån detta forskningsresultat. En produkt
kan ju mycket väl fylla en central roll i en upplevelse, även om det inte alltid
är så. I kapitel 7 kommer vi att gå vidare med en diskussion om detta och
argumentera för att de faktiska aktiviteterna och ”praktikerna” är av större
betydelse för välbefinnandet än om själva inköpet är i form av en produkt
eller tjänst.
En förskjutning av konsumtionen mot ett ökat tjänsteinnehåll borde
också, precis som arbetstidsförkortning, kunna leda till minskade utsläpp
eftersom tjänster generellt (undantaget transporttjänster) ger upphov till jäm
förelsevis låga utsläpp. Figur 11 visar en jämförelse av utsläppen per krona
för 105 olika konsumtionskategorier uppdelade på sex huvudgrupper.
Den genomsnittliga utsläppsintensitet från svenska hushålls konsum
tion ligger som visas i figuren ovan på cirka 37 gram koldioxid per spende
rad krona (gCOe2 per kr). En förskjutning av konsumtionsmixen mot varor
och tjänster som ligger under denna nivå leder alltså till minskade växthus
gasutsläpp per konsumerad krona. Kategorin ”övriga tjänster” har de lägsta
utsläppen, med ett viktat genomsnitt på 13 gCO2 per kr. Det är dock är värt
att notera att även de flesta produkter ligger under snittkonsumtionen (viktat
genomsnitt 23 gCO2 per kr). Det finns alltså anledning att ifrågasätta den
bild som ibland ges i miljödebatten där konsumtion av prylar får symboli
sera det stora hotet mot miljön (det är bl. a. drivmedel, flygresor och kött
som utgör den mest klimatbelastande konsumtionen). Det kan dock finnas
indirekta kopplingar mellan konsumtion av prylar som statusmarkörer och
drivkrafter för en ökande konsumtion (se även stycket om postmateriella vär
deringar 5.5.2).

Begreppet tjänst är mycket brett. Enligt Alfredsson & Scocco (2008) definieras en tjänst av att den
är något immateriellt, att den innebär interaktion mellan producent och konsument, att den inte går att
lagra (icke varaktig), och att de ej är standardiserbara (heterogena).
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Figur 11: Växthusgasutsläpp från 105 kategorier av varor och tjänster grupperade i sex huvudgrupper, (bearbetning av data från SCB:s miljöräkenskaper). I siffrorna inkluderas utsläpp i produktionen
av varor och tjänster. För t.ex. en dator innefattas utsläpp från datorfabrikens energianvändning men
också uppströms i produktionen av de material som används i datorn, samt de transporter som är
förknippade med dessa material. Utsläpp kopplade till importerade varor och tjänster har här beräknats som om denna produktion skett i Sverige vilket troligen leder till underskattningar av utsläppen.

På väg mot ett tjänstesamhälle?
Det finns en spridd föreställning att vi successivt är på väg mot ett tjänstesam
hälle. En av de första som argumenterade för detta var Bell (1973) men idén
ifrågasattes också tidigt, bland annat av Gershuny (1977). Svaret på frågan
beror till stor del på vad man mäter (arbete eller konsumtion) och hur man
definierar indelningen av produktion och konsumtion i varor och tjänster
(Jansson, 2009).
Eva Alfredsson & Sandro Scocco (2008) har analyserat tjänsternas
andel av hushållens konsumtion och resultatet beskrivs i figur 12 nedan.
Kategorierna i figuren är sorterade efter hur stor del av kostnaderna som är
löner respektive kapital. Personliga tjänster är den mest arbetsintensiva kate
gorin, med en löneandel på 90 procent. Denna kategori är det vi vanligtvis
förknippar med tjänster, till exempel utbildning, hårklippning eller hushålls
nära tjänster. Ökade skatteintäkter och större BNP har möjliggjort en ökning
av de personliga tjänsternas andel av ekonomin, främst t.ex. dagisplatser,
hälso- och sjukvård samt utbildning. Den privata konsumtionen av person
liga tjänster har dock generellt minskat under tidsperioden. Producenttjänster
förmedlas inte till slutkonsumenten utan istället till andra producenter, och
behöver inte utföras i samma tid och rum. Ökningen av så kallade förmed
lingstjänster avser bl.a. tele- och datakommunikation samt personresor som
t.ex. flyg.
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Figur 12: Konsumtionsandelar i fasta priser efter ändamål, 1963-2005. Beräkningar baserade på
nationalräkenskaperna 2007, 1996 och 1980 (Alfredsson & Scocco 2008:9).

Alfredsson och Scocco visar att det sedan 1960-talet inte har skett någon
dematerialisering av hushållens konsumtion. Den totala konsumtionen växer
snabbt och dessutom ökar varuandelen av konsumtionen något. Sammantaget
verkar det alltså som om vi går mot mer och mer av ett ”prylsamhälle” sna
rare än ett tjänstesamhälle. Orsaken till denna utveckling antas ofta vara det
så kallade tjänstedilemmat, som beskriver tjänsternas tendens att bli relativt
dyrare än varor när lönerna stiger. Dilemmat utgörs av det faktum att produk
tiviteten inom varuproduktionen kontinuerligt genomgår en stora effektivise
ringar, medan personliga tjänsters produktivitet i allmänhet inte kan öka utan
att kvalitén på tjänsten också försämras. Detta kallas också för ”Baumols
kostnadssjuka” (Baumol 1967).
De tjänster i ekonomin som ökar, de icke-personliga (producent-, förmed
ling- och kapitaltjänster), har en kapitalandel på mellan 40-90 procent och det
är i själva verket produktivitetspotentialen inom denna kapitalandel som möj
liggör dess expansion i utökade arbetstillfällen (Alfredsson & Scocco 2008).
Den ökande andelen som arbetar inom dessa sektorer gör att man kan säga
att vi ur ett produktionsperspektiv är på väg mot ett tjänstesamhälle. Ur kon
sumtionsperspektiv finns dock ingen tendens mot en ökad andel tjänster.
Forskningen visar alltså att vi inte verkar vara på väg mot ett tjänstesam
hälle. Om en sådan utveckling ändå är önskvärd ur klimatsynpunkt, så kan
det vara intressant att undersöka hur styrmedel skulle kunna användas för att
förändra konsumtionsmönstren. Axelsson (2009) anser att tjänstekonsum
tionen bör öka på varukonsumtionens bekostnad och att detta kan främjas
genom en grön skatteväxling från skatt på arbete till höjda energi- och kol
dioxidskatter. Därigenom underlättar man för arbetsintensiv verksamhet och
ökar konsumtionen av tjänster med låg klimatbelastning, samtidigt som skat
tebortfallet från de sänkta arbetsgivar- och inkomstskatterna går jämnt ut med
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inkomsterna från de föreslagna miljöskatterna. Detta är ett exempel på förslag
som adresserar frågan om en ökad tjänsteandel i ekonomin. Lägre arbetsgivar
avgifter eller lägre moms för vissa tjänstebranscher är andra liknande förslag.

6.4 Stadsutveckling för minskad
energianvändning
I det här avsnittet diskuterar vi möjligheterna att utforma stadsutvecklingen
för att minska energianvändningen, med betoning på persontransporter. Vi
undersöker även vilka konsekvenser sådana förändringar skulle få för män
niskors livskvalitet. Transporter och mobilitet spelar en viktig roll i männis
kors vardagliga liv. Till exempel inkluderar nästintill alla vardagliga aktiviteter
någon typ av transporter och över tid är det tydligt att samhällets utveckling,
transporter och människors vardagsliv utvecklas hand i hand. Dagens trans
portsystem möjliggör omfattande dagliga förflyttningar vilket har en bety
dande inverkan på stadsutvecklingen och sociala relationer mellan människor.
Begreppet mobilitet innebär i detta sammanhang både fysiska förflytt
ningar och , kommunikation som sammanbinder fysiska platser med varandra
(Urry 2007). Litteraturen som berörs i det här avsnittet berör mobilitet, håll
bara transporter och subjektivt välbefinnande. Flera framtidsscenarier menar
att de dagliga resvanorna kommer att behöva förändras som del av en klimat
omställning och att mobilitet i städer inte kan bygga på en fortsatt ökning av
biltrafiken (Kahn et al. 2007; Åkerman et al. 2007). Det är centralt att i pla
neringsstadiet ta hänsyn till i vilken grad olika stadsstrukturer leder till mins
kande eller ökade transportbehov (Mossfeldt & Reneland 2005).
De australiensiska forskarna Patrick Moriarty & Damon Honnery (2008)
menar i sin framtidsstudie, att det är socialt och ekologiskt ohållbart att upp
rätthålla vårt nuvarande transportsystem. Kostnaderna blir, även med tekniskt
stora landvinningar, alltför höga i fråga om utsläpp av växthusgaser. Även
om transporter drivs på biobränslen innebär den produktion av energigrödor
som krävs alltför omfattande landanvändning. Artikelförfattarna menar att
vi, istället för en fortsatt expansion av ett hög-mobilitetssamhälle, bör foku
sera på möjligheterna att tillgodose mänskliga grundbehov inom ett globalt
lågtransportsamhälle. De argumenterar för att dagens rika samhällen bör vara
först med en sådan omställning och att resurser bör frigöras för att möjliggöra
liknande omställningar i låginkomstländer. Denna bild av situationen utgår
från uppfattningen att vi bör satsa på ett lågtransportsamhälle. En annan
bild av klimatomställningen är dock att vi inte alls behöver minska den höga
fysiska mobiliteten, utan att det räcker att ställa om till andra drivmedel, t.ex.
el och biobränslen, eller att vi i högre grad behöver transportera oss kollektivt
med tåg och buss (Åkerman et al. 2007).
Att vi idag reser mer än någonsin är entydigt. Bilden nedan visar att anta
let kilometer per person och dag har ökat ifrån 8 km/dag 1950 till 39 km/dag
2008. Det blir också tydligt hur stor del av denna ökning som personbilsan
vändningen står för.
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Figur 13: Inrikes transportarbete för persontransporter i Sverige 1950-2008. Källa: Egen presentation
av statistik från SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys).

6.4.1 Bilen
Persontransporternas energieffektivitet beror delvis på val av färdmedel.
Bilanvändning, som är mycket energikrävande, har under de senaste 50 åren
blivit det överlägset vanligaste sättet att resa. Vilka färdmedelsval människor
gör har bland annat visat sig handla om djupt etablerade vanor (Gärling &
Axhausen 2003). Färdmedelsval handlar också om sociala normer och identi
tet. Bilen är inte bara ett transportmedel utan också en statussymbol och före
mål för positionell konsumtion (Litman 2007). Litman menar dessutom att
utvecklingen är självförstärkande (se figur 14 nedan).
Förstärkta
utvecklingsmönster

Ökat bilanvändande

Generösa
parkeringsytor

Bilorienterad
transportplanering

Bilorienterad
stadsplanering

Färre
resealternativ

Utglesning
och
förortifiering

Bilanvändning
social norm

Figur 14: Bilrondellen Källa: Litman 2007, sid 11 (egen översättning).
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Litmans modell beskriver processen för hur bilen successivt får en allt starkare
ställning genom att dess utökade användning kräver en viss typ av infrastruk
tur, som i sin tur ger ökade möjligheter för människor att förlita sig på bilen i
sin vardag och därmed också mindre handlingsutrymme för dem som inte är
bilanvändare.
Boendepreferenser verkar ha en viss inverkan på ökade pendlingsavstånd.
Enligt en studie av Stutzer & Frey (2008) är den ”utdelning” som långa pend
lingstider för med sig, såsom bättre boende, mer givande arbete m.m., inte till
räckliga för att minska den negativa påverkan som långa pendlingstider har
på livstillfredsställelsen. Studien visar att livstillfredsställelsen är signifikant
lägre för varje 10-minuter längre pendling en person har, trots de positiva
effekter som valet troligtvis antogs föra med sig för aktören. Pendlingstider
har också visat sig vara en betydande faktor för känslan av tidspress i var
dagen (Larsson, 2007). Habitueringseffekten är större vad gäller fördelarna
med lång pendling än vad habitueringen av stresseffekten är (Frank 2004:
72; Koslowsky et al. 1995). Denna mekanism bygger alltså delvis på tidigare
beskrivna svårighet att bedöma effekter över tid (se avsnitt 4.2.2).
Gatersleben & Uzell (2007) har utvärderat hur kognitiva och affektiva
aspekter samspelar för attityden till olika färdmedel. Känslor av fara, stress
och låg bekvämlighet är de vanligaste negativa känslorna och dessa varierar i
styrka mellan olika färdmedelsval. Fara är en vanlig negativ känsla för cyklis
ter, men inte för kollektivtrafikanter. Stresskänslor till följd av förseningar är
vanligt för kollektivtrafikanter och bilister, men nästan aldrig för cyklande
eller gående. Ju mer kognitiv ansträngning en resa kräver ju mer stressar
den också, t.ex. kollektivtrafik som kräver många byten. Däremot är fysisk
ansträngning, som vid cykling eller gående, inte kopplat till stresskänslor
(Gatersleben & Uzzell 2007).
En omfattande kanadensisk studie kom också fram till att personer som
cyklar eller går till och från jobbet i mycket högre grad ”gillar” detta sätt att
pendla. Så mycket som 19 procent av de som cyklade till jobbet angav denna
resa som den bästa tiden på dagen, medan motsvarande siffra för bilister var
2 procent. En annan viktig faktor för vad man tyckte om resan till och från
jobbet var hur lång tid pendlingen tog i anspråk. I denna studie jämförde
man också dem som pendlade ensamma i bil, med dem som samåkte i bil och
mellan dessa grupper fann man ingen signifikant skillnad.
Centrum för konsumtionsforskning (CFK) vid Göteborgs universitet, har
i en rapport behandlat bilens roll för välbefinnandet i relation till vardagliga
aktiviteter (Jakobsson Bergstad et al. 2009). I studien ställer man frågan om
vilken roll det vardagliga resandet har för det subjektiva välbefinnandet och
vilken del av denna påverkan som bilen kan förklara. Enkätundersökningen
studerar känsloupplevelsen av vardaglig bilanvändning och jämför denna med
de mer målrelaterade motiven av resandet. Generellt kan de målrelaterade
motiven för bilanvändningen förklara en större del av den positiva upplevel
sen än den affektiva verkan av att använda bil. Bilens funktion för att under
lätta aktiviteter i vardagen är alltså viktigare för det subjektiva välbefinnandet,
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än den känslomässiga effekten av själva bilanvändningen. Viktiga faktorer är
minskad tidspress och stress i samband med dessa aktiviteter.
I en studie av Steg och de Groot (2006) används 22 indikatorer på livs
kvalitet, såsom hälsa, fritid, säkerhet, status/erkännande etc. Indikatorerna
är både individuella och samhälleliga, liksom objektiva och subjektiva, men
tonvikt ligger på det subjektiva välbefinnandet. Syftet med studien var att 1)
undersöka hur människor tror att styrmedel i form av högre priser på bilan
vändning skulle påverka deras livskvalitet. 2) i vilken utsträckning människor
tror att de skulle förändra sin bilanvändning till följd av sådana styrmedel
och 3) hur detta skiljer sig mellan olika nationaliteter. Här handlar det alltså
om förväntade, och inte faktiska, konsekvenser. Respondenterna fick själva
lista vilka av indikatorerna de trodde skulle påverkas mest och hur mycket.
Scenariot för respondenterna att ta ställning till innebär en fördubbling av
priset för bilanvändning och alla kostnader runtomkring den. Generellt för
väntas livskvalitetsaspekterna ”bekvämlighet”, ”ekonomi” och ”frihet”
påverkas mest i negativ mening, medan ”säkerhet” ”natur” och ”miljö/omgiv
ning” skulle öka mest i positiv mening. Det är stor skillnad på svaren mellan
olika nationaliteter. Studien har haft respondenter i Tjeckien, Nederländerna,
Österrike, Sverige och Italien. I Sverige och Nederländerna reagerar respon
denter starkast negativt på den hypotetiska förändringen, medan människor
i Tjeckien och Italien inte trodde att de negativa aspekterna av förändringen
skulle bli särskilt starka. Studiens slutsatser vad gäller förändringar i livskva
litet, är att många av respondenterna uppskattar att deras livskvalitet skulle
försämras relativt lite i det stora hela av den hypotetiska prishöjningen. De
negativa aspekterna på vissa områden balanseras av positiva förändringar på
andra enligt de svar man fått i studien (de Groot & Steg, 2006).
Steg (2005) har i en annan studie visat att bilanvändare väljer bilen som
pendlarval inte bara utifrån instrumentella motiv, utan också utifrån normer
och symboliska anledningar såsom att visa vem man själv är. Litman (2007)
menar att både våra pendlingsavstånd och transportmedelsval till stor del
påverkas av jakten på status. Utglesning av städer (urban sprawl) kommer sig
av att människor vill ha råd att bo i stora hus och att detta leder till längre
pendelavstånd. Dyrare bilar än vad som är ”funktionellt” köps, därför att det
kan ge en statusfylld position, och i andra änden att transportmedel såsom
kollektivt resande får en stigmatiserad position eller åtminstone inte associe
ras med frihet och status. Bilen blir en social norm att förhålla sig till och dess
starka sociala ställning minskar möjligheterna att ställa om till hållbar resurs
användning (Litman, 2007). Den som har växt upp med bilanvändning upp
lever eventuellt en livskvalitetsförlust av att minska bilåkandet, men man kan
också tänka sig att den faktiska effekten av förändringar på gemensam nivå
inte är desamma när de sker över längre tid. Detta är något som troligtvis
bäst studeras genom att titta på förändringar över tid, och att följa samhällen
genom motsvarande förändringar.
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6.4.2 Förtätning, tillgänglighet och kortare resor
Färdmedelsval och energieffektiva transporter är en del av lösningen för att
nå minskade utsläpp från persontransporterna. En annan viktig del är att titta
på de strukturella villkoren bakom det ökande resandet och vilken roll stads
utvecklingen spelar i detta sammanhang. Figur 15 nedan visar hur energian
vändningen för persontransporter förhåller sig till befolkningstätheten i olika
städer i världen (Newman och Kenworthy, 1999). I de glesa nordamerikan
ska städerna är energianvändningen betydligt högre än i de tätare europeiska
städerna som i sin tur har högre energianvändning än de mycket tätare stä
derna i Asien. Bilden är dock omdebatterad då kurvan delvis kan förklaras
genom inkomstnivåer. Samtidigt visar bilden tydligt att de amerikanska gles
befolkade bilstäderna (längs upp till vänster i kurvan) inte bara ger upphov
till höga utsläpp som en funktion av inkomster, utan faktiskt kräver betydligt
mycket mer energianvändning än t.ex. Wien, Singapore och Amsterdam som
har befolkningar med liknande inkomstnivåer.

Figur 15: Urban befolkningstäthet och energianvändning Källa: (Newman & Kenworthy 1999).

Förtätning av städer är ett återkommande mål som en del av klimatomställ
ningen och det presenteras bland annat inom framtidsscenarier (Virdis &
IEA, 2003; Åkerman et al., 2007). Det handlar om att avstånden skall bli
mindre inom staden och att fler typer av aktiviteter skall samsas inom samma
områden, istället för att ligga alltför utspritt och i enskilda segment.
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Lars Mossfeldt och Mats Reneland (2005) har i en kunskapssammanställning,
skriven för Naturvårdsverket, preciserat begreppet tillgänglighet. Författarna
menar att tillgänglighet bör ersätta begreppet framkomlighet som det huvud
sakliga målet i transport- och stadsplanering. En del människor har större
möjligheter till mobilitet på grund av förutsättningarna i den miljö de oftast
befinner sig och skillnader kan finnas beroende på ålder, bilinnehav, inkomst,
handikapp m.m. Mossfeldt & Reneland (2005) kallar detta för rörlighets
resurser, och menar att livskvaliteten minskar hos människor som har för lite
rörlighetsresurser i förhållande till sina önskemål och vardagliga behov.
Harris et al. (2004) menar att betoningen av tidsvinster ofta negligerar
många människors behov och leder till ojämlikhet mellan olika gruppers möj
ligheter i vardagen. Deras studie har fokuserat på skillnader i ålder, kön och
spatiala förhållande i relation till tidsvinster och hastighet som mål i samhälls
planeringen. Fokus på hastighet och tidsvinster i trafiken tenderar att priori
teras framför frågor som miljömål och jämlika rörlighetsresurser. Målet med
tidsvinster i transportplaneringen kan i vissa fall ersättas med tillgänglighet
som mål, vilket handlar om att tillgodose människors behov men med färre
eller kortare resor i vardagen som följd, varav många bättre kan tillgodoses
genom gång- och cykeltrafik.
Ett sätt att se på kopplingen mellan mobilitet och livskvalitet är hur vårt
sociala liv påverkas av våra möjligheter till mobilitet. Människor är beroende
av att antingen kunna förflytta sig stora avstånd eller att bo i en stadsstruktur
som erbjuder tillgänglighet. Dessa förhållanden påverkar på ett eller annat sätt
sociala relationer mellan människor.
Socialt kapital är ett begrepp som behandlar sociala nätverk och hur dessa
kan förstås som en kapitalform dels genom sociala relationers värde för indi
vider, men också som ett samhälleligt tillstånd, t.ex. de sammanlagda över
bryggande sociala kontakterna i ett bostadsområde, nära relationer inom ett
företag eller inom en familj (jmf. Brunie 2009; Putnam 2001). Individer med
högt socialt kapital har högre livskvalitet och bättre hälsa, alltså såväl psy
kiskt som fysiskt (Almedom 2005; Myers 2004). Samhällen med högt soci
alt kapital präglas av mycket mellanmänskliga relationer och tillit mellan
människor. John Urry (2002) menar att det vardagliga resandet ökar till följd
av utspridda sociala relationer. Exempel på detta kan vara vänner som man
lärt känna på jobbet och där det krävs långa resor för att kunna umgås privat.
Vi lever så att säga i geografiskt utspridda sociala nätverk.
Otillgänglighet kan leda till mindre socialt kapital i ett helt samhälle eller
för vissa grupper. I ett samhälle med hög mobilitet stärks inte banden mellan
människor inom lokalsamhället, utan relationer är mer geografiskt utspridda.
Vidare sker i ett sådant samhälle en social exkludering av de människor
vars mobilitet är sämre. Tillgänglighet kan alltså sättas i motsats till mobi
litet genom att det förra handlar om närhet, medan det senare handlar om
avstånd som kan överbryggas genom fysiska transporter eller kommunika
tion och IT-lösningar (Urry 2007). Eventuellt kan ett samhälle som präglas
av tillgänglighet få ett högre socialt kapital genom att inte påtvinga förflytt
ningar eller leda till exkludering. Äldre människor riskerar att exkluderas
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från sociala relationer eller begränsas i sin rörelsefrihet. Mobilitet handlar om
att överbrygga avstånd och just detta är för äldre människor svårare i takt
med att man t.ex. inte längre kan köra bil eller promenera annat än korta
sträckor. När det gäller barns mobilitet är växande bilberoende i vardagen
ett ökande problem (Freeman & Quigg 2009). Man menar i denna studie att
också barns klimatpåverkan till följd av transporter blir allt större. I slutändan
leder det till minskad rörelsefrihet och autonomi för barnen, och Freeman och
Quigg menar att barns livskvalitet blir lidande till följd av mindre frihet och
färre spontana kontakter med vänner. De menar också att barnens bilåkande
formar deras beteendemönster som vuxna.
Robert D. Putnam (2001) undersöker vad han menar är ett fallande
social kapital i det amerikanska samhället. Han konstaterar att förortsstä
derna, ”utkantsstäder”, som innebär mer pendlande och fragmentering av
spatiala mönster i vardagen, har ett samband med en generell minskning av
det sociala kapitalet. Dels tar pendling tid från umgänge, dels är trenden att
lokalsamhällenas och städernas samlingspunkter försvinner. Vardagens akti
viteter befinner sig på utspridda platser och alltså inte i städernas centrum
som varit fallet under lång tid (t.ex. arbetsplatser, butiker och service).
Putnam menar i sin studie att varje tio-minuters ökning av pendlings
tid leder till en 10 procentig minskning av det sociala kapitalet. Även Besser
et al. (2008) har testat sambandet mellan pendlingstid och socialt kapital.
Så kallade socialt orienterade resor; till och från vänner, släktingar, religiösa
aktiviteter, kurser, kultur- och underhållning m.m., användes som ett mått på
människors sociala kapital. Man visar i studien att sannolikheten att den sva
rande inte gjort någon socialt orienterad resa under svarsdagen ökar signifi
kant ju längre pendlingstid den svarande har.
Denna typ av stad leder också till mer segregation och homogenitet inom
stadsdelar, vilket i sin tur hänger ihop med mindre samhällsengagemang;
framförallt när det kommer till politisk organisering. Statistiska analyser visar
att långa pendlingstider samvarierar med ett lågt samhällsengagemang, enligt
Putnam. Informella sociala kontakter har också visat sig påverkas starkt nega
tivt av pendling. Putnams hållning är att det sociala kapitalet är mycket viktigt
för vår subjektiva livskvalitet i stort och att social exkludering eller isolering
har stark negativa effekter på vår hälsa, något han alltså har stöd för i andra
studier (Almedom 2005; Myers 2004).
Kritik mot Putnam har dock ifrågasatt studiens förmåga att se föränd
ringar av det sociala kapitalets karaktär utanför fysiskt avgränsade områden,
såsom hur t.ex. internet erbjuder helt andra sociala sammanhang som kan
röra sig om nätverk på global nivå (Currie & Stanley 2008).
Det viktigaste ur ett livskvalitetsperspektiv är att transportbehov i varda
gen kan tillgodoses. Detta kan ske på olika sätt, t.ex. genom att möjligheterna
till resande med kollektivtrafik ökar, men det kan också ske genom att till
gängligheten ökar i form av decentraliserad service eller tätare stadsstruktur.
Om res- och pendelavstånden är kortare beräknas fler att inkludera cykeleller gående i sin livsstil och sitt vardagsbeteende. Kortare pendlingsavstånd
och distansarbeten hemifrån kan också ge minskad tidspress i vardagen
(Koslowsky et al. 1995; Larsson 2007)
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En livskvalitetseffekt som berörs i litteraturen angående transporter är också
hur pendling leder till en mängd olika negativa hälsoutfall. En kommande
svensk studie (Jakobsson, 2011) visar att de som pendlar mer än en timme
enkel resa (med bil eller kollektivtrafik) har 30–50 procents ökad förekomst
av sömnstörning, upplevd stress i vardagen och sänkt vitalitet, psykisk hälsa
och välbefinnande, jämfört med dem som gick eller cyklade till arbetet.
Tidigare studier har belagt sambandet mellan långa pendlingstider, oförut
sägbarhet och oväntade förseningars påverkan på stressnivån för såväl biltrafi
kanter som kollektivresande (Gottholmseder et al. 2009; Koslowsky et al.
1995). Pendling har också i en studie angetts som den vardagliga aktivitet som
av de svarande gav minst positiv lyckoeffekt under tiden den utfördes (Layard
2005). Detta har också bekräftats i en studie som empiriskt testar den faktiska
lyckoeffekten av olika vardagliga aktiviteter (Killingsworth & Gilbert 2010).
Hur ser då pendlingen ut i Sverige som helhet och hur kan man förstå den?
Figur 16 nedan visar att det procentuella antalet pendlare bland de förvärvs
arbetande ökat stadigt mellan 1975 och 2005. År 1975 pendlade 18 procent
av den förvärvsarbetande befolkningen över kommungränsen, medan denna
siffra ökat till 30 procent år 2005. Den föreslagna regionförstoringen (från
dagens 21 län till 6–9 regioner) antas ofta ha positiva effekter på ekonomisk
tillväxt, och infrastruktursatsningar bebyggelse och service utvecklas för att
tillgodose framtida ökat pendlande (SOU, 2003). Som vi sett ovan är denna
utveckling dock inte odelat positiv då ökade pendlingsavstånd har negativa
effekter på både välbefinnande och miljöpåverkan.

Figur 16: Pendlingsintensitet över kommungräns och landstingsgräns 1975-2004 Pendlings
intensiteten är beräknad som antalet pendlare över kommun- respektive landstingsgräns (LA)
i förhållande till antalet förvärvsarbetande. Källa: (Eliasson et al. 2007: 97).

58

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6458
Klimatomställningen och det goda livet

Stutzer & Frey (2008) lyfter fram något som de kallar en pendlingens paradox, vilken bygger på resultaten från deras studie i Tyskland. Människor
väljer bostadsort i förhållande till sin arbetsplats eller annan daglig aktivitet,
men Stutzer och Frey menar att personer tenderar att underskatta pendling
ens negativa livskvalitetseffekter när de gör sådana val. I sin studie fick de ett
signifikant samband, också efter kontroll för andra tänkbara variabler, mellan
ökad pendlingstid och lägre livstillfredsställelse hos deltagarna i studien.
6.4.3	Olika alternativ inom stadsutveckling
Per Lundin (2010) på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har gjort
en överblick av trafiksatsningar i ett antal olika svenska städer och menar att
det framförallt är bilen som dominerar trafiksatsningarna. Ett tydligt exempel
är att satsningar på cykelbanor i Stockholm har minskat med 80 procent de
senaste åren. Lundin hävdar utifrån detta att det finns ett glapp mellan visio
ner och den politik och de satsningar som i själva verket genomförs. Det pågår
dock många försök till att hitta alternativ inom stadsutvecklingen. Det hand
lar om att minska både avstånden i städer och att bryta trender vad gäller
bilens starka ställning inom persontransporter.
Jaccard & Rivers (2007) gör en intressant jämförelse av storstadsregio
nerna Vancouver och Seattle som liknar varandra på flera sätt som klimat,
ålder, storlek, teknologi, näringsliv, markpriser, energipriser och levnadsstan
dard men där stadsutvecklingen tagit helt olika riktningar sedan 1960-talet.
Under den senaste 40-årsperioden har man i Vancouver bland annat stoppat
utbyggnaden av motorvägar in till stadskärnan och aktivt planerat stads
utvecklingen för att motverka framväxten av ”sub-urban sprawl”, medan
Seattle följt en mer typisk nordamerikansk utveckling. Jaccard & Rivers
menar att detta är huvudorsaken till att energianvändningen för transporter
är 23 procent lägre i Vancouver än i Seattle räknat på per-capita-basis. Det
kan också noteras att Vancouver av Economist Intelligence Unit rankas som
världens bästa stad att leva i 2010.8
Bogota i Columbia är ett annat spännande exempel på hur medveten stads
planering för ökat välbefinnande även kan leda till minskad energianvändning
och miljöbelastning. Under sin period som borgmästare för Bogota genom
förde Enrique Peñalosa en rad stadsplaneringsåtgärder.9 En viktig utgångs
punkt var rättvisa, något som Enrique hade funderat över sedan han var liten.
Han såg många svårigheter med en omfördelning av ekonomiska medel för att
minska orättvisor, men såg möjligheter inom stadsplaneringen. Han bekymrade
sig över att fattiga människor skulle behöva känna sig osäkra och mindre
värda i trafikmiljön, som dominerades av bilar. Fotgängare och cyklister levde
farligt, samtidigt som vägarna gav barriäreffekter i staden. Istället för att
investera i dyra motorvägar satsade man kraftfullt på cykelbanor, effektiva

8

http://www.eiu.com/site_info.asp?info_name=The_Global_Liveability_Report&page=noads&rf=0

Beskrivning av Bogotaexemplet är från Enrique Peñalosas presentation i samband med att han erhåll
Göteborgspriset för hållbar utveckling, nov 2009.

9
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system med bussar, breda trottoarer, gågator och torg i Bogota. Detta ledde
till en mer levande stad och ett säkrare och effektivare persontransportsystem,
med betydligt mindre miljöbelastning. Denna satsning fick även andra konse
kvenser. Det blev mindre offentliga utgifter för satsningar på motorleder, vilka
istället kunde läggas på utbildning och vård. Dessutom innebar denna satsning,
menar Peñalosa, till mindre segregation då de rika i ökad utsträckning valde
att bo kvar i staden eftersom det blev mindre attraktivt att pendla med bil från
exklusiva segregerade förorter.
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7 Praktikperspektivet och
miljöpåverkan i vardagen
Vi har valt att avslutningsvis titta lite närmare på det så kallade praktik
perspektivet eftersom vi tror att det kan vara ett användbart perspektiv i
framtida forskning om kopplingar mellan klimatomställning och livskvalitet.
Människors miljöpåverkan i vardagen och försök till styrning av samhäl
lens utsläppsnivåer kan belysas utifrån två fundamentalt olika perspektiv; det
individualistiska paradigmet och systemparadigmet (Spaargaren 2010: 3–7).
Inom det individualistiska paradigmet (mikronivå) är individers val och atti
tyder viktiga element. Beteendeförändringar på individnivå anses nödvändiga
och konsumenten är en central aktör och pådrivande kraft för utvecklandet
av gröna produkter eller idéer. Systemparadigmet (makronivå) handlar istället
främst om förändringar i producentledet, inom vilket teknisk innovation och
politiska styrmedel skall leda utvecklingen till ett samhälle med lägre klimat
påverkan.
En vanlig uppdelning för olika typer av utsläppsberäkningar, som är kopp
lad till dessa paradigm är att antingen se till var utsläppen sker, ett produk
tionsperspektiv, eller att se till vilken slutanvändning de hänger ihop med, ett
konsumtionsperspektiv.
• Produktionsperspektiv: Utgår från alla utsläpp/miljöpåverkan som
sker inom ett geografiskt område (land). Utsläpp från t.ex. industri
produktion räknas oavsett vem som använder slutprodukten. Detta
perspektiv är grunden i t.ex. de flesta internationella förhandlingar
inom miljö.
• Konsumtionsperspektiv: Utgår från att alla utsläpp/miljöpåverkan
fördelas på slutkonsumenten oavsett var i världen eller i produk
tionskedjan utsläppen äger rum.
Konsumtionsperspektivet är ett svårare sätt att beräkna utsläppsnivåer
(Naturvårdsverket 2008), men det ger en förståelse för hur sådant som
levnadsstandard och beteende kan hänga ihop med ett samhälles utsläpps
nivåer. Inom konsumtionsperspektivet kan man bland annat fokusera på
konsumtion i form av inköp (privat eller offentlig användning av pengar),
eller så kan man fokusera på de aktiviteter och praktiker som konsumtionen
hänger ihop med. Alla de aktiviteter som individer är del av kan man förstå
som praktiker, eller som delar av praktiker.
Begreppet praktiker innehåller aktiviteter; vad vi gör och hur länge, sociala
aspekter; med vem och/eller praktikens sociala effekter, konsumtion; vilka
resurser som används, motiv; vilka funktioner praktiken fyller, samt samver
kan med sociala, ekonomiska och fysiska strukturer. Figur 17 nedan beskriver
praktiker som en möjlig länk mellan individ och samhällsstrukturer (baserad
på Chappell et al, 2000).
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Individer

Praktiker

Strukturer

• Idéer/föreställningar
om bekvämlighet,
nödvändigheter eller
önskningar

T.ex. städning,
matlagning, pendling,
semesterresande,
barnomsorg, etc.

• Vanor

• Tidsanvändning

• Meningsskapande
och identitetsformande

• Konsumtion

• Normer och sociala
strukturer

• Social interaktion

• Tekniska system

• Livskvalitet

• Institutioner och
infrastruktur
• Gemensamma regler
och resurser

• Ekonomiska resurser

Figur 17: Praktikperspektivet (jmf. Chappell et al. 2000: 23).

Practice theory (Reckwitz 2002; Rouse 2007) framhåller praktiker som ett
centralt analysobjekt (istället för t.ex. attityder, inköp, individer eller dis
kurser) för studier av det sociala och för relationen mellan samhälle och
individ. Praktiker har i olika teorier begreppsliggjorts som vardagsrutiner,
vanor, performativiteter10, situationsbundna ritualer11 eller interaktioner
(Røpke 2009; Spaargaren 2010). Enligt praktikperspektivet är människan
alltså i hög grad påverkad av sina vanor och erfarenheter av omgivningen,
snarare än t.ex. rationellt målinriktad. Pierre Bourdieu (1977) har beskrivit
hur vi genom praktiker gör oss själva till en del av vår omgivning, men också
hur vår omgivning blir en del av oss, så att säga förkroppsligad. Genom att
internalisera omvärlden blir historien och villkoren bakom våra handlingar
bortglömda för oss. Ett visst sätt att äta, ett visst sätt att transportera sig etc,
kan också utgöra en distinktion mellan olika grupper i ett samhälle (Bourdieu
et al. 1999: 19). Innehållet i en praktik blir så att säga villkorat av vilka eko
nomiska möjligheter eller vilket kulturellt kapital man har.
Praktiker både skapar och är symptom på regler och normer i samhäl
let. Praktiker interagerar med kultur och det sociala på strukturnivå, men ger
också individer ett sätt att tänka och uppfatta världen utifrån vad hon gör och
är van vid att göra. De praktiker som är del av ens vardag formar också upp
levelsen av vilka handlingar som är möjliga eller begränsade.

10
Performativitet är ett görande som formar identiteter och föreställningar om verkligheten; t.ex. köns
identitet förstått som en effekt av ständigt upprepade handlingar (Ambjörnsson 2006: 136–40).
11
Situationsbundna ritualer hänvisar bl.a. till Randall Collins mikroorienterade interaction rituals theory;
processer inom vilka deltagare i ett (avgränsat) socialt sammanhang utvecklar känslor av gruppsolidaritet
och delade moraliska principer som ett resultat av gemensamma upplevelser eller handlingar. (Collins
2004: 47–49).
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Shove (2003; 2004) har gjort intervju- och fallstudier om relationen mellan
teknik och vardaglig energianvändning och ett exempel från dessa är inomhusklimat. Upprätthållandet av samma inomhustemperatur året om, såväl
uppvärmning som luftkonditionering, tas för självklart. Denna bekvämlighet
innebär en betydande efterfrågan på energi. Ett vanligt synsätt är att tekniken
endast tillgodoser efterfrågan, men Shove menar att tekniska strategier är
medskapare till föreställningar om det nödvändiga. Teknik, normer och kultur
följer varandra åt (samevolution) och förändrade bekvämlighetsideal vad
gäller inomhusklimat skulle till exempel kunna innebära att vi vänjer oss vid
att ha på oss mer eller mindre kläder inomhus.
Anthony Giddens (1999) menar att vi utför många oreflekterade hand
lingar i vardagen och att det är genom just dessa praktiker som sociala struk
turer reproduceras. Ett exempel på tillämpning av Giddens perspektiv är en
studie av Malene Freudendal-Pedersen (2009) som behandlar mobilitet och
bilanvändning. Hon menar att vi i vardagen blir en del av en strukturell bilan
vändning och att denna användning kan kallas för en oreflekterad handling.
Hon tar hjälp av begreppet strukturella historier för att förklara hur vissa
samhällsgrupper i vardagen omger sig med och oreflekterat skapar vardagliga
sanningar såsom ”när man har barn klarar man sig inte utan bil” eller ”pen
deltåget är alltid försenat och inte att lita på”. Sanningarna reproduceras och
hjälper till att göra vardagliga handlingar oreflekterade genom att vissa av
vardagens val blir självklara.
En viktig punkt i praktikperspektivet är att konsumtion och inköp inte är
i centrum (förutom när det gäller fritidsintresset shopping), utan istället hur
våra praktiker genererar konsumtion och klimatpåverkan. Transporter är t.ex.
inte syftet när man vill träffa vänner, men det kan bli påtvingat i ett samhälle
där transporter är en nödvändighet och därmed blir denna konsumtion en del
av praktiken. Naturligtvis så påverkar våra praktiker och deras utformning
inte bara miljön utan också vår livskvalitet (se avsnitt 3.5). Människor upp
lever inte i första hand vardagen som konsumtion av resurser eller användning
av energi, utan de känner sig i istället involverade i diverse mer eller mindre
meningsfulla aktiviteter (Røpke 2009).
Praktikperspektivet ger också en öppning till att förstå tidsanvändning
som en aspekt i analysen av klimatpåverkan och livskvalitet (Røpke 2009).
En ny praktik kan utesluta en annan praktik därför att den gör anspråk på
tidsresurser. Överväganden om att få ihop praktiker i vardagen brukar ofta
kallas för livspussel. Att många känner sig stressade kan också leda till att
man prioriterar bort miljöhandlingar. En känsla av tidspress kan t.ex. vara
ett skäl för att välja snabba (och miljöbelastande) transportmedel.
Shove (2004: 20) menar att det parallellt med energieffektivisering måste
finnas en diskussion om hur vi lever våra liv och vilken bekvämlighet vi tar
för given. Om man t.ex. byter till en energieffektivare bil så blir det också bil
ligare att köra vilket kan medföra längre körsträckor. Lönsamma effektivi
seringsåtgärder inom ett område kan även frigöra medel för andra praktiker
(t.ex. utlandssemestrar). Detta kallas också för rebound-effekter (den svenska
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översättningen ”rekyleffekt” förekommer även i litteraturen), vilka inne
bär att energivinsten av en effektivisering i någon mening äts upp av ökad
efterfrågan på andra miljöbelastande varor och praktiker eller mer av den
samma (Jalas 2006: 14–17; Nässén & Holmberg 2009; Sanne 2006: 9–11).
Rebound-effekterna tillsammans med en generell inkomstökning under
minerar alltså delvis möjligheten att minska utsläppen via energieffektivi
sering. Utsläppsnivåer skiljer sig dock mycket åt, även mellan hushåll inom
samma inkomstgrupp, vilket leder till relevanta frågor om hur vi omsätter
inkomster till vardagliga praktiker samt vad dessa praktiker betyder för vår
livskvalitet på kort och lång sikt.

7.1 Klimatpåverkan, innovation och förändring
av praktiker
För att kunna jämföra miljöpåverkan mellan olika praktiker, eller mellan
varor och tjänster så måste man bestämma sig för en jämförelsebas (Algehed
& Winnes 2010: 19). Ett sätt är att se till gemensam funktionalitet, t.ex. att
laga middag hemma jämfört med att äta middag på restaurang. Ett annat sätt
att jämföra är i kronor, t.ex. vad 500 kronor betyder när det används till att
köpa möbler jämfört med en biljett till operan. En tredje jämförelsebas är tid,
t.ex. skillnaden mellan två timmar i TV-soffan jämfört med två timmar på
bio. Annika Carlsson-Kanyama & Anna Lisa Lindéns (2002) forskning är ett
exempel där hushållens energianvändning (exkluderat energi för transporter)
har delats in i funktioner. Genom indelningen analyseras inte teknik- och
energianvändning isolerat från användarens ändamål såsom när man beräk
nar energianvändning från “hushållsapparater” eller “varmvatten”. Istället
görs det i ett sammanhang av människors behov och bekvämlighet, t.ex.
under funktionerna mätt och belåten, underhållning och information eller hel
och ren.
Substitutionsmöjligheter uppstår ofta inom praktiker, t.ex. när en praktik
fortlever men ny teknik används. Därmed kopplas också en annan typ av
konsumtion till aktiviteten. Røpke (2009) exemplifierar detta med prakti
ken fotograferande, som idag har förändrats genom den digitala tekniken.
Fotograferande är inte i sig nytt, men i utförandet används idag en ny (digital)
teknik. Man kan också tänka sig att t.ex. långväga flygsemestrar kan ersättas
av mer näraliggande resor, om det trots allt är så att funktionen i praktiken
semester kvarstår genom en sådan förändring, vilket naturligtvis inte alltid är
fallet.
Innovation är en del av hur praktiker förändras och därmed växthusgas
utsläpp och livskvalitetseffekter kopplade till praktikerna. Från produktion
(nya material, andra sätt att få energi etc.) till användning finns det möjliga
inslag av innovation (nya tillvägagångssätt) som antingen minskar eller ökar
klimatpåverkan. Det behöver inte vara en linjär process där en enskild idé
leder till någonting nytt, utan kan vara praktiker som omformas genom mötet
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mellan teknik och sociala sammanhang. Det kan vara idéer som föds genom
att grupper av människor med olika erfarenheter möts. Därför är innovatio
nen en sammanblandning av många olika delar i en process och den sker inte
nödvändigtvis inom produktionen.
Innovation kan lika gärna ske under användningen av en teknik eller
genom sättet den distribueras (Chappells et al. 2000). Ett exempel på detta är
tjänsten att leverera mat direkt till dörren tillsammans med recept för veckans
meny. Det är en förändring av hur man går till väga för att laga mat hemma
och har betydelse både för sättet att inhandla maten (annat sätt att transpor
tera) samt för hur man lagar maten (planeringen köps som en tjänst). Andra
exempel på innovationer av social karaktär är bilpooler och olika former
av samåkning vid arbetspendling. Sådana förändringar påverkar förutom
utsläppen även tidsanvändning och sociala relationer och kan därmed också
påverka livskvaliteten på olika sätt (Koslowsky et al. 1995).

7.2 Praktiker och livskvalitet
En klimatomställning innebär att befintliga praktiker kommer att förändras
på ett eller annat sätt eller att helt nya praktiker tillkommer och andra försvin
ner. Det påverkar vardagen genom att tidsanvändningen kan se annorlunda,
att ny teknik blir del av olika aktiviteter, att transporter som inbegrips i prak
tikerna förändras eller att kostnaden för konsumtion kopplad till praktikerna
förändras, t.ex. ekonomiska styrmedel som ökar priset på vissa typer av energi
eller minskar kostnaden för tjänster med låg klimatpåverkan.
Hur praktiker görs och vilka värden och mål de tillgodoser har en bety
delse för människors subjektiva livskvalitet. Det kan vara relevant att fråga
sig hur de sociala aspekterna påverkas av en praktiks utformning, vilka värde
ringar som stärks eller försvagas och på vilka sätt upplevelsen av kontroll över
vardagen påverkas. Vad gäller de sociala aspekterna så kan aktiviteter utföras
enskilt eller tillsammans med andra. Att äta snabbmat i farten kan man förstå
som en helt annan praktik än att sitta ned och äta middag med vänner, men
det handlar ändå om praktiker formade kring att tillgodose samma funktion.
Man kan också tänka sig förändringar på en samhällelig nivå, t.ex. att snabb
mat när det blir en vanlig praktik kan ge lägre socialt kapital i ett samhälle för
att man mera sällan sitter ned och pratar, men det skulle också kunna betyda
att snabbmatsställen blir en viktigare mötesplats än hemmet.
Uppsättningen praktiker i en persons vardag består av mer eller mindre
målinriktade aktiviteter (självutvecklande, motiverade av ett mål). De aktivi
teter vars mål stämmer överens med våra värderingar mår vi generellt sett bra
av. Det är därför relevant att analysera drivkrafterna bakom olika praktiker.
Vem som utför en praktik kan också påverka formandet av värderingar om
det socialt önskvärda. Vissa grupper kan ha mer genomslag för normbildandet
i samhället än andra, vilket ofta har att göra fördelningen av kulturellt- eller
ekonomiskt kapital.
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Praktikperspektivet innebär att man inte bara ser till hur aktiviteter är ett sätt
att maximera den egna lyckan, utan också att sociala omständigheter har en
del i våra val och handlingar. Joseph Rouse (2007) poängterar att människor
inte heller prioriterar fullständigt medvetet mellan olika handlingar utan
tvärtom är påverkade av sina tidigare erfarenheter, vanor och omgivningen
när hon gör olika val. Enligt detta synsätt är det också relevant huruvida
praktiker ligger i linje med det socialt önskvärda. I våra emotionella respon
ser är t.ex. känslor av skam eller obehag införlivade, känslor som i hög grad
är kulturellt och socialt formade. En människa kan ju också känna mening
och tillfredsställelse med en aktivitet om man upplever att det bidrar med
något positivt till samhället och människor runt omkring, t.ex. att välja cykeln
framför bilen, eller städa bostadsområdet tillsammans med andra boende.
Att städa bostadsområdet har också en kollektiv effekt genom att de mellan
mänskliga relationerna stärks, något som har visat sig ge effekter tillbaka till
alla i ett samhälle. Ett sätt att typifiera dessa aspekter av livskvalitet gjordes i
en rapport från Brittiska Miljödepartementet (Dolan et al. 2006).
En aspekt angående den här uppställningen är givetvis också att föränd
ringar som minskar vår klimatpåverkan idag har en positiv livskvalitetsef
fekt i framtiden. Det finns alltid en avvägning som har att göra om vad ens
egna handlingar får för konsekvenser för en själv i framtiden, och vad det
betyder för andra. Avvägningar när det kommer till klimatfrågan är mycket
svåra därför att konsekvenserna av handlingar kan vara otydliga. Att frivilligt
eller till följd av styrmedel förändra sina egna praktiker kan möta motstånd
så länge effekterna av förändringen inte är synbara, även om det inte skulle
betyda någon livskvalitetsuppoffring.
Sammanfattningsvis är konsumtion (användning av resurser) oftast möjlig
att härleda till någon typ av praktik. Man kan analysera en praktiks klimat
påverkan genom att se till vilken konsumtion den medför. Det är också rele
vant vad praktiken har för betydelse i livskvalitetsmening, och vilka effekter
förändringar av en praktik, t.ex. till följd av klimatomställningen, kan ha för
människors subjektiva välbefinnande.
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8 Framtida forskning
För att nå tvågradersmålet behöver Sverige och andra industrialiserade länder
genomföra omfattande utsläppsminskningar under de närmaste decennierna.
På sikt skulle det innebära att mycket lidande kan undvikas, framförallt i de
länder som är mest exponerade för klimatförändringarna, men även själva
klimatomställningen som förändringsprocess skulle innebära påverkan på
människors livskvalitet. I den samhälleliga debatten antas ofta att dessa
effekter skulle vara negativa, t.ex. via uppoffringar som minskat flygande
och bilåkande. Uppfattningen är så pass allmänt omfamnad att den formar
ett hinder för att få till stånd en politisk förändringsprocess mot minskad
klimatpåverkan. Samtidigt finns det mycket lite forskning som undersökt det
faktiska förhållandet mellan minskade utsläpp och livskvalitet och vår genom
gång av den forskning som ändå gjorts pekar inte på något entydigt samband.
I den avslutande diskussionen vill vi därför peka på några frågor som behöver
undersökas närmare för att öka kunskapen inom detta område. Vi utgår från
strukturen som användes i kapitel 6 där några möjliga vägar för minskade
utsläpp skisserades.
En betydande del av klimatomställningen kan förmodligen åstadkommas
genom tekniska lösningar som till exempel minskar andelen fossila bränslen
i den energi vi använder och som ökar energieffektiviteten i produktionen av
de varor och tjänster vi konsumerar. En sådan utveckling kräver inga större
beteendeförändringar och antas därför ha mycket liten inverkan på individers
välbefinnande. Samtidigt verkar det vara så att en del människor upplever
ett ökat välbefinnande då de konsumerar miljösmarta varor och tjänster och
forskning kring vad som driver en sådan konsumtion kan vara viktig för kom
mersialisering av nya tekniska lösningar.
När det gäller konsumtionens sammansättning, alltså vad vi väljer att
spendera våra pengar på, finns det flera områden som behöver undersökas
för att bättre förstå kopplingen mellan klimatbelastning och välbefinnande.
Vi tror det så kallade praktikperspektivet (kapitel 7) kan vara användbart vid
analys av konsumtionsmönster då det kan ge en ökad förståelse för männis
kors faktiska drivkrafter i vardagen. När människor konsumerar upplever de
sig primärt som involverade i diverse aktiviteter, få reflekterar över de resurser
de tar i anspråk. Att tolka konsumtionsaktiviteter som ingående i olika prak
tiker kan hjälpa oss att förstå vilka aktiviteter olika individer och grupper
identifierar som viktiga och på det viset få ökad förståelse kring hur olika
inköp kan substitueras för att minska miljöpåverkan. Det är också intressant
att olika hushålls konsumtionsmix skiljer sig kraftigt åt i klimatbelastning
och energianvändning trots liknande ekonomiska förutsättningar. Detta reser
frågor kring vilka förklaringsfaktorer som ligger bakom dessa skillnader och
hur de relaterar till välbefinnandet.
När det gäller den totala konsumtionsnivån diskuterades i denna rapport
främst möjligheten och konsekvenserna av en arbetstidsförkortning. Våra
egna analyser tyder på att en gradvis sänkning av arbetstiden skulle resultera i
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utsläppsminskningar jämfört med bibehållen arbetstid. Annan forskning tyder
också på positiva välbefinnandeeffekter vid arbetstidsförkortning. Mycket
forskning återstår dock för att reda ut hur en eventuell arbetstidsförkort
ning skulle kunna vara utformad: skulle den exempelvis vara individuell eller
kollektiv? Vilka arbetsdelningseffekter skulle en sådan reform få på längre
sikt och hur kan dessa maximeras? Vilka förändringar av beteenden och kon
sumtionsmönster skulle en arbetstidsförkortning leda till? Hur hanterar man
bortfallet av skatteintäkter för finansieringen av välfärden och vilka indirekta
välbefinnandeeffekter skulle detta få?
Avslutningsvis vill vi poängtera att den forskning som gjorts om lyckans
bestämningsfaktorer (kapitel 5), tyder på att aktiviteter som förknippas med
höga lyckonivåer ofta har låg klimatbelastning (t.ex. social samvaro och
fysiska aktiviteter). Det är därför intressant att undersöka hur spridning av
dessa resultat bland allmänheten kan komma att påverka normer och attity
der i samhället. Normförändringar är betydelsefulla för att skapa acceptans
för mer ambitiösa klimatpolitiska styrmedel, medan attitydförändringar till
stor del handlar om privata omvärderingar av olika beteenden och de fram
tidsbilder de leder fram till. Med en ökad förståelse för kopplingarna mellan
välbefinnande och klimatpåverkan är det möjligt att människors inställning
till klimatomställningen skulle förändras. Forskning om hur dessa bilder
skapas och vilken betydelse de har för att forma attityder och normer utgör
intressanta framtida forskningsområden. Ett delområde med särskild relevans
är reklamens roll för att skapa bilder av vad som utgör ett gott liv och hur
dessa bilder förhåller sig till lyckoforskningens resultat. Reklamen spelar ofta
på människors strävanden efter gemenskap eller självbestämmande och kopp
lar ihop vissa livsstilar och konsumtionsvanor med social status och framgång.
Hur kopplingarna till frågor om livskvalitet, resursanvändning och klimatpå
verkan ser ut i reklamen är därför en fråga som kan studeras närmare.
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En klimatomställning kräver kraftiga utsläppsminskningar, som dess
utom måste ske samtidigt som den globala befolkningen växer. En
växande befolkning ställer också allt högre krav på välfärd, samtidigt
som de ekologiska, sociala och ekonomiska systemen som ska bära
denna utveckling redan är hårt ansträngda. En vanlig ståndpunkt är
att utsläppsminskningar i en växande världsekonomi ska klaras med
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tekniska innovationer och att en klimatomställning därför inte på
något påtagligt sätt behöver påverka människors beteende.
Den här rapporten diskuterar om det kanske finns ett annat perspek
tiv. Hur ser kopplingen ut mellan välbefinnande och klimatpåverkan?
Kan ett större fokus på människors välbefinnande vara en drivkraft
snarare än ett hinder för en hållbar utveckling på klimatområdet?
I denna rapport görs några försök att identifiera möjliga strategier
för att stödja både ”ett gott liv” och låg klimatpåverkan Författarna
vill genom den här forskningsansatsen ge ett bidrag till samhälls
diskussionen om klimatomställningen.
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