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Aktiviteter och relationer
Om valfard som livskvalitet

MICHAEL TAHLIN
Stockholms universitet, Institutet for social forskning, 106 91 Stockholm

Sjuttiotalets nordiska valfardsforskning aktualiserar bl a frd
gan om livets kvalitativa sidor. Forfattarens utgangspunkt ar
har att forsoka tydliggora ett meningsfullt livskvalitetsbegrepp i

termer av aktiviteter och relationer. Begreppet tillampas
genom en bearbetning av 1974 drs levnadsnivdundersokning
(LNU). Resultaten visar att skillnaderna i livskvalitet kan for
klaras till 22 % av variablerna socialgrupp, kon, ekonomiska
resurser och forvarvsarbete.

Bakgrund
Livskvalitet ar ett begrepp som natt ganska stor spridning de senaste

10?15 aren. Med livets 'kvalitet' har man vanligen avsett andra tillstand
och egenskaper an materiella forhallanden (ekonomi, bostad etc). Till
skillnad fran kvalitativa aspekter pa levnadsforhallanden, har den materiel
la sidan fatt representera vad vi kan kalla 'livskvantitet'.
De empiriska sambanden mellan livskvalitet och livskvantitet ar fort I a

rande otillrackligt utredda. I den offentliga debatten torde alia tankbara
standpunkter rorande dessa samband vara foretradda, aven om de bara un
dantagsvis formuleras explicit. Forskningsinsatser pa omradet ar hitintills

fataliga. Mest kand ar kanske Allardts (1975) studie av de nordiska lan
derna, vars huvudresultat om livskvalitetens narmast slumpmassiga fordel
ning ifragasatts fran flera utgangspunkter (se t ex Erikson 1977b; Jo

hansson 1977). Mot bakgrund av denna bristfalliga kunskap framstar ett
narmare studium av livskvalitetens bestamningsfaktorcr som angelaget.

Ett forsta jortydligande av livskvalitetsbegreppet
For att komma langre an till mycket allmanna synpunkter, maste inne
borden hos termen livskvalitet fortydligas. En forsta precisering kan utgo

ras av den bade politiskt och sociologiskt relevanta distinktionen mellan
subjektiv och objektiv livskvalitet.
Det subjektiva perspektivet har sin utgangspunkt i uppfattningen, att
bilden av manniskors levnadsvillkor inte blir fullstandig med en exklusiv
inriktning pa hur levnadsforhallandena dr. Bilden maste kompletteras med

undersokningar av hur manniskorna upplever sina forhallanden. Vanligen
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stalls darvid intervjufragor som: 'Skulle Ni vilja saga att Ni ar pa det hela
taget nojd eller missnojd med Ert eget nuvarande liv?' (t ex Bernow 1981

efter bl a Campbell, Converse & Rodgers 1976).
Men en subjektiv ansats ar politiskt problematisk. For det forsta ar den
tvivelaktig ur atgardssynvinkel. En politisk manipulation av upplevelser av
levnadsvillkor ter sig knappast onskvard, aven om den vore mdjlig. For det

andra underskattas sannolikt orattvisorna i valfardens fordelning, eftersom

missgynnade gruppers anspraksniva kan forvantas vara lag. Forskning
kring upplevelser av levnadsforhallanden synes anda aga ett berattigande,
aven i det politiska perspektivet. Roger Bernow (1981:4) for fram tanken

att 'manniskors tidiga subjektiva kanslor, och inte bara sena, ovedersagliga
vetenskapliga resultat skall tillmatas ett visst varde nar det galler att

identifiera illavarslande tendenser i samhallsutvecklingen' (min kursiv).
Bernow fortsatter: 'Man kan ocksa havda att objektiva data om sadana
fenomen som exempelvis arbetsloshet skulle vara livlosa om inte nagra im

plikationer om dess manskliga mening kunde goras'.
Vid en objektiv ansats ar syftet inte att beskriva upplevelser av livskva
litet, utan snarare att undersoka 'faktisk' livskvalitet. Darmed kommer
framst definitionsproblematiken i centrum. Undersokningen blir helt
beroende av i forvag uppstallda kriterier pa vad som skall menas med det
goda livet. Detta medfor en ratt hog grad av godtycklighet. Flera argument
till denna metods fdrman, utover dess politiska relevans, kan dock anforas.
Forst och framst ar det vetenskapsteoretiskt otillfredsstallande att inte

noggrant utreda innebdrden av det sociala fenomen som analyseras. Om vi
inte reflekterar over denna, sa vet vi egentligen inte vad det ar vi underso
ker. Darmed mister aven de empiriska resultaten mycket av sitt varde.

Reflektion over inneborden av livskvalitet ar helt central vid den objekti
va ansatsen, eftersom analysen da vilar pa en explicit definition. Den
subjektiva ansatsen overlater daremot all reflektion pa respondenten, vars
definition avsiktligen forblir okand. Ett harmed sammanhangande argu
ment ar att det med en objektiv metod blir klarare vad ett visst varde pa

livskvalitetsvariabeln betyder. Godtyckligheten fran undersokarens sida
kompenseras saledes i viss man av en relativ franvaro av godtycklighet fran

respondentens sida. Som en foljd av ovanstaende punkter framtrader ytter

ligare en fordel med den objektiva ansatsen. Med minskad osakerhet om
hur fragor tolkas vid skilda tidpunkter, och av olika personer, okar jam

forbarheten mellan olika undersokningar. Vid bedomningar av samhalls
utvecklingen ar detta ytterst vardefullt.

Distinktionen mellan subjektiv och objektiv livskvalitet ar emellertid inte
helt oproblematisk. Mer eller mindre subjektiva variabler kan t ex inga i eri

objektiv ansats, vars definition av livskvalitet skulle kunna ha fdljande
form: livskvalitet ar summan av individens upplevelse av sina X, sin Y och
sitt Z. 1 foreliggande artikel avses med termen objektiv bade att defini

tionen av livskvalitet faststalls av undersokaren och att de variabler som
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ingar i ett operationaliserat begrepp ar av objektivt slag. Med det senare

menas att individen tillfragas om X, snarare an om sin upplevelse av X.

Denna hallning torde motsvara den inom valfardsforskningen vedertagna
uppfattningen av inneborden i distinktionen mellan subjektiv och objektiv.

Syfte
Syftet med denna artikel ar att foreta en undersokning av livskvaliteten i

den svenska vuxna befolkningen. Den empiriska tyngdpunkten laggs pa att

utreda sambanden mellan livskvalitet och livskvantitet (materiella forhal
landen). Aven andra bestamningsfaktorer, som bakgrundsegenskaper,
skall inga i bedomningen. Analysen kommer att goras med en objektiv an
sats. Det empiriska underlaget utgors av 1974 ars levnadsnivaundersokning

(LNU).1
En central uppgift harvid, ar att konstruera ett livskvalitetsbegrepp. Som
utgangspunkt kommer att tas tva tidigare forsok till definitioner, foretagna

av Siri Naess respektive Erik Allardt. Avsikten ar att astadkomma en defi
nition som kan accepteras av lasaren som meningsfull.

Konstruktionen anpassas till LNU:s mojligheter och begransningar.
Trots att LNU ar en levnadsnivdnndtrsokning vill jag pasta att materialet
relativt val tacker de fait (komponenter) som ar nodvandiga for en livskva
litetsanalys. Svarigheterna ligger framst i att hitta lampliga konkreta

variabler (mAikdXoxQv) inom dessa fait. Det ar svagheterna i operationalise

ringarna, snarare an i de bakomliggande begreppen, som utgor problem.

Livskvalitet ? en begreppskonstruktion
'Om a ha det godV (Siri Naess)
Tva intressanta forsok att undersoka livskvalitet med en objektiv ansats har

utforts i Norge (Naess 1979) och i en komparativ studie av de nordiska lan
derna (Allardt a.a.). 1 den forra anvandes ett forhallandevis val preciserat

livskvalitetsbegrepp. Naess kritiserar den svenska levnadsnivaundersok
ningens utgangspunkt i resursbegreppet (se Johansson 1970a). Hon menar
att en motivering av urvalet av resurser, fordelade pa levnadsnivakompo
nenter, inte givits pa ett tillfredsstallande satt. Det goda livet, sager Naess,
bor i stallet karakteriseras med hjalp av 'goder i seg selv\ eller egenvarden.

En person med hog livskvalitet kannetecknas av att hon a) ar aktiv, b) har

samhorighet, c) sjalvkansla och d) en grundstamning av gladje. I kraft av
deras status av egenvarden motiverar dessa egenskaper narmast sig sjalva
som relevanta for ett livskvalitetsbegrepp.

En analys av Naess' begrepp kan goras via en konkretisering med hjalp
av egenskapsrymder.2 Syftet med detta ar att fa battre grepp om Naess'
konstruktion vad galler fullstandighet, stringens, logisk konsistens etc.

Egenskapsrymder kan ses som koordinatsystem med tva eller flera axlar. I
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detta system befinner sig 'punkterna' eller 'sakerna' vid olika kombina
tioner av koordinater (eller egenskaper) beroende pa deras forhallande till
de dimensioner som axlarna uttrycker. I det har fallet finns tva relevanta

axlar, en bestaende av de fyra ovannamnda egenvardena, och en bestaende
av de omraden av levnadsforhallanden, fran vilka information hamtas till
bedomning av respondentens lage vad galler de olika egenvardena. Naess
operationaliserar sitt begrepp enligt foljande:
Aktivitet: Engagemang - Insats - Sjalvrealisering - Frihet
Sociala relationer: Nara forhallande - Vanskap

Sjalvbild: Sjalvsakerhet - Sjalvacceptering
Grundstamning: Upplevelse - Trygghet - Gladje
Dessa elva variabler blir till 'punkterna' i schemat. For var och en av
dessa finns i Naess' frageformulars intervjuarinstruktion en forteckning av

omraden (eller levnadsnivakomponenter) fran vilka stoff till bedomningen

skall hamtas. Intervjuaren satter poang fran 1?5 pa de elva variablerna,
med ledning av respondentens svar pa de nio komponenterna: Arbete,
Fritid, Politisk aktivitet, Halsa, Utbildning, Hushall, Sociala relationer,
Hemort, Natur. Langs den vagrata axeln i schemat satts de fyra egenvarde

na. De nio komponenterna far utgora den lodrata axeln. I denna grund
struktur, som Naess implicit anvant vid intervjuarinstruktionen, fordelas de

elva operationaliserade variablerna, enligt hennes egna anvisningar.
Variablernas placering indikerar dels till vilket egenvarde de ar kopplade,
dels fran vilka komponenter information kan hamtas vid asattandet av
poang. Den resulterande egenskapsrymden askadliggors i figur 1.
Av de 36 cellerna ar halften tomma, vilket verkar otillfredsstallande. Cel
lerna arbete/sociala relationer och natur/aktivitet t ex, borde kanske inne
hallit nagon punkt. En annan reflektion ar att punkterna ar mycket ojamnt

fordelade over cellerna. Betraffande egenvardena har Naess vagt punkter
na, sa att de fyra far inbordes lika betydelse i ett livskvalitetsmatt. Nagon

vagning av komponenterna har daremot inte gjorts. Med ledning av
punkternas vikter (som motsvarar 0.25, 0.5, 0.5 respektive 0.33, efter
antalet punkter som hor till de olika egenvardena) kan man fa ett overslags
matt pa vilken betydelse de nio komponenterna far.
Det visar sig att Fritid har hogst vikt, foljd av Halsa och Arbete. Darnast

kommer Sociala relationer och Politisk aktivitet. Minst betydelse far

Utbildning, Hushall, Hemort och Natur. Denna ordning ar inte direkt
orimlig, aven om flera invandningar kan goras. Det ar dock problematiskt
att vikterna ar implicita. Diskussioner och motiveringar av komponenter
nas inbordes betydelse saknas. Sadana borde finnas, da vikterna ar olika

stora.

Vidare tycks egenskapsrymden i fig 1 onodigt stor. Om den vore mindre

skulle overskadligheten oka, och andelen tomma celler troligen minska.3
Genom att benamna egenvarde nr 2 'relationer' i stallet for 'sociala rela

tioner' kan egenskapsrymden halveras. Kolumn 2 tar namligen over kolum
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Figur 1. Konkretisering av Naess' livskvalitetsbegrepp
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nerna 3 och 4 om Sjalvbild och Grundstamning ses som ett slag av rela
tioner, 'relationer till sig sjalv' (eller inre relationer). Till stod for en sadan

syn kan anforas den symboliska interaktionismens analyser, enligt vilka
den medvetna manniskan skapas i samspelet mellan individen och hennes
omgivning (se t ex Mead 1976). Sjalvbild och Grundstamning forutsatter en
identitet att relatera till, och denna identitet, liksom relationen till den, ar

enligt Mead individuellt omojliga. De kan uppsta, existera och utvecklas
endast socialt. Om vi godtar detta perspektiv ses saledes inte Naess' jag
variabler som relationsmassigt stumma, utan som specifika

relationsformer. Genom en operation av ovannamnda slag halveras
andelen tomma celler i fig 1, fran halften till mindre an en fjardedel.

Egenvardesparet aktivitet?relationer tycks vara av ett oreducerbart,

men samtidigt nagorlunda fullstandigt slag. Det kanske tomar mojligt att
havda att det utover detta begreppspar bara finns en aspekt pa manskligt
samhallsliv i ett objektivt perspektiv, namligen resurser. Med distinktionen
mellan kvalitet och kvantitet i atanke, skulle resurser sta for det kvantita

tiva. Kvalitet skulle da vara aktiviteter och relationer. Detta resonemang
skall utvecklas i ett senare avsnitt.
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9A tt ha, A tt alska, A tt vara9 (Erik A llardt)
Allardts definition av livskvalitet ar mindre klar an Naess'. Precisionen i
hans formuleringar ar dock tillracklig for ett forsok till analys. Han skiljer

forst mellan valfard och lycka. Denna distinktion svarar mot skillnaden

mellan objektiv och subjektiv. Valfard definieras med hjalp av behovsbe
greppet. Han skiljer harvid mellan levnadsniva och livskvalitet. Levnadsni
va svarar mot 'behov dar tillfredsstallelse ar definierad i termer av mate
riella resurser' medan livskvalitet skulle vara 'behov dar tillfredsstallelse ar

definierad i termer av relationerna till andra manniskor, samhallet och na

turen' (1975:23, min kursiv). En hog levnadsniva blir Att ha, och en hog
livskvalitet blir Att alska och Att vara.

Dessa definitioner passar relativt val in bland de ovan gjorda distink
tionerna mellan objektiv?subjektiv, kvalitet?kvantitet och relationer/
aktiviteter ? resurser. Allardts livskvalitetsbegrepp tycks dock ensidigt
relationsorienterat. Aktiviteterna, Att gora, verkar saknas. Hans fortsatta
preciseringar undanrojer emellertid denna avvikelse, visar det sig.
Skillnaden mellan Att alska och Att vara bestar i att relationerna i det
forra fallet avser forhallandet till manniskor, och i det senare till samhallet.
Detta forefaller emellertid inte helt overtygande. Individens identitet, Att

vara, ar minst lika beroende av forhallandet till andra manniskor som av
forhallandet till samhallet (jfr den symboliska interaktionismen). Det synes

enklare att bara skilja mellan de tva slagen av relationer, utan att anvanda
termerna alska och vara. Hur som heist, i operationaliseringen av Att vara
aterfinns det tidigare saknade aktivitetsbegreppet, Att gora. Har tycks pre
cisionen kunna forbattras. Aktivitet ar knappast en form av relation (aven

om de tva foreteelserna forutsatter och betingar varandra). Placeringen
under Att vara-kategorin blir ratt godtycklig. Det vore battre att, som tidi
gare foreslagits, lata aktiviteter och relationer utgora tva separata
kategorier, Att gora ? Att alska/Att vara.

Ocksa Allardts modell tycks saledes vara forenlig med det resonemang
som fordes i samband med Naess' ansats. Jag har ovan forsokt visa att
den underliggande strukturen i deras begrepp kan ses som ett betonande av
tva aspekter som centrala for individens livskvalitet: aktiviteter och rela
tioner. Detta kan sagas utgora en ledtrad vid uppgiften att definiera livs
kvalitet.4 Nasta steg blir att forsoka starka forankringen av dessa termer.

Aktiviteter och relationer
Med risk for att hemfalla at idealistisk spekulation eller konservativt

tankande, verkar det lockande att utga ifran n&got antagande om manni
skans natur. Man kunde saga att det blir svart, om inte omdjligt, att uttala
sig om livskvalitet, utan nagon ide om vad det manskliga livet ar eller borde

vara. En sadan ide blir med nodvandighet baserad pa en uppfattning om
vad det innebar att vara manniska, dvs ytterst en tolkning av manniskans
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vasen.

En tolkning som ar relativt utbredd och som tycks ganska rimlig, ar den

man kan finna bl a hos den unge Marx (se Liedman 1968:149 ff). Enligt
denna sags manniskan kannetecknas av att:
? Hon ar till sitt vasen verksam

? Hon ar till sitt vasen social
Dessa skulle alltsa vara manniskans grundlaggande egenskaper, och kvali
teten i hennes liv kan darmed sagas bero av kvaliteten i hennes aktiviteter

och relationer.
Har aterfinns saledes det begreppspar som hade stor betydelse ocksa for

Naess och Allardt. Den uppfattning om manniskans vasen som begreppen
kunde harledas ur ar knappast sarskilt djarvt eller spekulativt, men inte

heller trivialt. Det torde finnas anhangare aven av den diametralt motsatta

synen, manniskan som lat/passiv och sig sjalv nog.
Lars Ingelstam (1980) har utgatt fran den ungmarxska manniskosynen.
For att hitta argument har han bl a undersokt de svenska kultur- och ut

bildningspolitiska organens installning i dessa fragor. Hans sammanfattan
de bedomning lyder: 'Det intressanta ar . . . att nar politiska organ kant
behov av att oppet formulera en manniskosyn, da har man kommit till

resonemang som kretsar kring begrepp som aktivitet och gemenskap. Den
synen framstalls i skilda sammanhang som en nodvandig forutsattning for

en livskraftig demokrati.' (1980:259, min kursiv.)
Den antagna manniskosynen ar naturligtvis framst av normativ
karaktar. Att forvandla den till nagot deskriptivt skulle krava en analys
langt utover denna artikels mojligheter. En indikation pa att begreppsparet

A?R intar en grundlaggande stallning inom beteendevetenskapen verkar
anda kunna ges, genom en koppling till klassisk sociologisk teori. Theo
dore Abel (1981:221) beskriver visionen hos de tidiga sociologiska tankarna
pa foljande satt:
The founders of sociology in the nineteenth and early twentieth centuries projected two major
theoretical interests of sociology. In the words of Comtc, they were, first, the social order.

The envisaged task being to describe and codify the structure and organisation oj social
relations. Secondly, social progress, the envisaged task being to ascertain the dynamics of
social development in order to understand it and to control its direction, (min kursiv.)

Betydelsen av denna koppling mellan sociologisk teori och distinktionen
aktiviteter?relationer ar kanske inte sjalvklar, men paret A?R synes i
varje fall kunna forsvara en ganska central roll i sociologist tankande.
For att klargora hur dessa begrepp forh&ller sig till andra aspekter pa lev

nadsforhallanden, har schemat i figurl upprattats (som ar en revidering av

Allardt (1975:139).
Resurser ses som ett forrad av tillgangar med vars hjalp man kan paverka
kvaliteten hos aktiviteter och relationer. Detta dverensstammer med Jo

hanssons (1970a) definition av levnadsniva, som ar de resurser med vars
hjalp individen kan styra sitt eget liv. Med en komplettering av bakgrunds
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Figur2. Schematisk beskrivning av fdrhallandet mellan olika aspekter pa
levnadsforhallanden
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egenskaper skulle kausala forhallanden tankas rada enligt modellen ifigur

5.

Denna kausalkedja skall ses som en idealtypisk forenkling av de orsaks
sammanhang som antas omge de delar av individens valfard som kan kallas
livskvalitet. Flera aterkopplingar i schemat ar naturligtvis tankbara. Hu

vudtanken ar dock foljande: Bakgrundsegenskaper markerar kedjans
forsta lank, i kraft av mer eller mindre givna forhallanden. Nasta lank blir
resurser, p& narmast logiska grunder. Begreppet resurser ar till sjalva sin

innebdrd en oberoende variabel i nagon form, dvs orsak till en annan fore
teelse. Denna andra fdreteelse ar har aktiviteter och relationer. Darmed har

ett (forenklat) orsakssammanhang faststallts.
Den 'obekanta' pilen langst till hoger i fig 3 markerar att livskvalitet inte

kan ses som restlost bestamd av bakgrundsegenskaper och resurser. Det
ligger i sjalva distinktionen mellan kvalitet och kvantitet att deras inbordes

orsaksrelation inte ar fullstandig. Utrymmet for spontana processer, rena
viljeakter eller irrationella skeenden, liksom for slumpmassighet, torde
vara betydande. Modellen i fig 3 kommer att tas till utg&ngspunkt vid
analysen av livskvalitetens fordelning i ett senare avsnitt.

For att fullfolja konstruktionen av ett livskvalitetsbegrepp maste ter
merna Aktiviteter och Relationer preciseras och konkretiseras. En forsta
bestamning kan vara att begransa sig till den manskliga sfdren, delvis av

Figur3. Kausal grundmodell for livskvalitet och dess bestamningsfaktorer
Aktiviteter
Bakgrundsforhallanden

Resurser

och

relationer
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praktiska (undersokningstekniska) skal. Det framsta skalet ar dock att
grunduppfattningen om manniskan som en social varelse synes medfora en
koncentration pa manskliga forhallanden. Aspekter som religion, natur
och foremal utelamnas darmed. Nasta uppgift blir att strukturera den

manskliga sfaren.
I en analys av hur medborgarrollen forhaller sig till andra roller i den

sociala strukturen, har Sten Johansson (1974) urskilt tre sammanhang,
eller sfarer, i vilka individens aktiviteter struktureras pk skilda satt. De tre

sfarerna ar Marknaden, Politiken och Privatsfaren." Indelningen ar
rimligen giltig aven for relationer. Johanssons tredelning tycks vara bade
fullstandig och oreducerbar, vilket gor den lamplig som ett instrument fdr

konkretisering av livskvalitetens tva huvudtermer. Genom att korstabulera

de tre sfarerna med begreppsparet aktiviteter?relationer, erhalls egen
skapsrymden i figur 4.

Livskvalitet ? ett forsok till indexkonstruktion
Enligt fig 4 kan sex 'faktorer' bli aktuella for att inkluderas i ett livskva
litetsindex. Motivet till att gora ett index, i stallet for separata analyser av

de skilda faktorerna, ar antagandet om livskvalitet som en samladforeteel
se. Att manniskan ar aktiv och social innebar att bade aktiviteter och rela
tioner ar oundgangliga inslag i hennes tillvaro. Lust, nyfikenhet och
stravan efter dmsesidighet och gemenskap ar nyckeltermer i sammanhang

et. Att begransa analysen till enstaka delkomponenter vore att forfara pa
ett for livskvalitetsbegreppets implikationer missriktat satt.
Marknadssfaren i fig 4 omfattar endast arbetsmarknaden. Forvarvsar
bete ar rimligen den enda tankbara aktiviteten inom den manskliga mark
nadssfaren. Konsumtionens manskliga aspekt h6r hemma i privatsfaren.

Relationer ar pk arbetsmarknaden b&de fundamental for individen, och
avsiktligt varaktiga. Varumarknadens relationer ar i huvudsak ytliga och
snabbt overg&ende. De har affarsoverenskommelsens karaktar pa ett

mycket mer patagligt satt an arbetsmarknadens relationer, och kan knap

past meningsfullt betraktas som sociala.

Figur 4. Konkretisering av livskvalitetens tva huvudtermer

AKTIVITETER RELATIONER

MARKNADEN Marknads- Marknads
aktiviteter relationer

POLITIKEN Politiska PolTtiska^

_ aktiviteter relationer

PRIVATSFAREN Privata Privata

aktiviteter relationer
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I indexets uppbyggnad gors ingen inbordes prioritering mellan de sex

komponenterna. I det foljande forsta analysforsoket utesluts vidare mark
nadssfaren, eftersom hela urvalet av befolkningen skall inga, alltsa aven de
som inte befinner sig pa arbetsmarknaden.

Cellen 'privata relationer' i fig 4 bestar, i enlighet med diskussionen av

Naess' ansats, av tva slags relationer: relationer till sig sjalv och relationer
till andra manniskor. Forslagsvis kan de benamnas 'inre' respektive 'yttre'
privata relationer, och far dela cellen i tva lika stora delar.
Ett livskvalitetsindex for hela befolkningen blir darmed uppbyggt av fern

komponenter, som operationaliseras med variabler fran levnadsnivaunder
sokningen 1974 enligt tabell 1.

Tabell 1. Operationalisering av livskvalitetsbegreppet
1. Politiska aktiviteter
Index for politiskt deltagande*, baserat pa fragor om
a) Facklig aktivitet (Ar Ni medlem i nagon fackforening eller facklig sammanslutning?)
b) Politisk aktivitet (Ar Ni medlem i nagot politiskt parti eller politisk sammanslutning?)

c) Demonstration (Har Ni nagon gang deltagit i en offentlig demonstration?)
d) Fdrsok till direkt paverkan av samhallsfraga (Har Ni nagon gang tagit kontakt med nagon
person i ansvarig stallning for att paverka ett beslut i en samhallsfraga?)

e) Tal infor mote (Har Ni nagon gang talat infor ett mote i en fdrening eller organisation?)
0 Skrift i tidning (Har Ni nagon gang skrivit nagon insandare eller nagon artikel i nagon tid
ning eller tidskrift?)
Om svaret ar Nej pa samtliga ovanstaende fragor, erhalls vardet 0 for politiska aktiviteter,

annars erhalls vardet 1. (Noll-vardet ar identiskt med det i levnadsnivaundersflkningen ut

vecklade begreppet 'politiskt utanforstaende').

2. Politiska relationer
Fragor om relationer till myndigheter:

a) Forsvarsberedskap (Skulle Ni kunna ata Er att sjalv forfatta en skrivelse och flverklaga ett
beslut av en myndighet? Om inte, kanner Ni nagon person som Ni vet att Ni skulle kunna
fa hjalp av i ett sadant fall?)
b) Behandling fran myndigheternas sida (Har Ni nagon gang blivit felaktigt eller orattvist

behandlad av nagon av foljande myndigheter eller institutioner? Sjukkassan - Bostads
formedlingen - Arbetsloshetskassan - Taxeringsnamnden - Socialnamnden - Lantbruks
namnden - Sjukhus - Polismyndighet - Domstol - Skolmyndighet)
Om svaret ar Ja pa nagon av fragorna under a) samtidigt som orattvis behandling varit fallet
for maximalt 1 myndighet under b), erhalls vardet 1. Annars erhalls vardet 0. (Nej-svar pa

bada fragorna under a) motsvarar begreppet 'politiskt fattig')

3. Privata aktiviteter
Fragor om aktiviteter pa fritiden:
'Brukar Ni gora nagot av foljande som fritidsaktivitet? Om Ja, ar det nagon gang eller ofta?'

a) Fiska
b) Jaga

c) Skota tradgard

d) Gapabio

e) Ga pa teater, konserter, museer, utstallningar
* For en narmare diskussion se Johansson (1971).
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0 Gaparestaurang
g) Ga pa dans
h) Lasa bocker
i) Lasa veckotidningar
j) Ga omkring pa gator och i affarer
k) Gora bilutflykter
1) Delta i studiecirklar eller kurser

m) Spela musikinstrument

n) Idrotta
o) Syssla med hobbyverksamhet
For varje fraga ar Nej kodat som 0, Ja nagon gang som 1 och Ja, ofta som 2. Om det samman
lagda vardet ar minst 6 poang erhalls vardet 1 pa komponenten Privata aktiviteter, annars
erhalls vardet 0. (Denna grans ar satt sa att den helt overvagande delen av befolkningen far
normalvardet 1. Eftersom precisionen i fragorna ar sa svag, forefaller det rimligt att tro att en

gransdragning i mitten av fordelningen skulle bli osakrare an den sneda delning som valts.
Ett annat minst lika viktigt motiv till valet av gransvarde sammanhanger med validiteten i

begreppet 'privata aktiviteter'. Graden av aktivitet kan inte ses som enbart beroende av
antalet aktiviteter. En viss spridning pa olika omraden ar definitivt nagot positivt, men nar en
viss grans ar nadd gar det knappast att avgbra aktivitetsgrad med ett matt pksammansatt
ningen av fritidssysselsattningar. Det verkar t ex inte meningsfullt att saga, att en person som
ofta agnar sig at tio sorters aktiviteter ar mindre passiv an nagon som ofta deltar i atta aktivi

tetsformer. Detta torde galla oavsett om den forra personen ar aktiv under en langre tidan

den senare, eller ej, vilket inte gar att bedoma sa som fragorna ar stallda.)

4. Privata yttre relationer
Fragor om sociala relationer:
'Brukar Ni gora nagot av foljande som fritidsaktivitet?'

a) Besbka slaktingar
b) Ha slaktingar pa besbk
c) Besbka vanner och bekanta
d) Ha vanner och bekanta pa besbk
Svaren ar kodade 0-1-2 pa samma satt som for 'privata aktiviteter'. Om det sammanlagda
vardet ar minst 4 poang, erhalls vardet 1 pa komponenten, annars erhalls vardet 0. (Gransen ar

satt pa samma grundval som for komponent 3 ovan)

5. Privata inre relationer
Index over fragor om psykiskt valbefinnande:
'Har Ni under de senaste tolv manaderna haft nagon av foljande sjukdomar eller besvar?'

a) Allman trbtthet

b) Sbmnbesvar
c) Nervbsa besvar (angslan, oro, angest)
d) Depression, djup nedstamdhet

e) Psykisk sjukdom
0 Overanstrangning
Svarsalternativen ar Nej - Ja, latta besvar - Ja, svara besvar. Om hbgst 1 latt besvar, dock ej pa
psykisk sjukdom, erhalls vardet 1 pa komponenten. Annars erhalls vardet 0. (Urvalet av sjuk
domar har gjorts av medicinsk expertis. Besvaren hanger ocksa empiriskt samman, vilket
framkommit bl a genom faktoranalys**.

** For ett alternativt index med ett mindre antal sjukdomar, baserat pa en guttmanskala,

se Johansson (1970 b).
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Ett centralt problem ar att 'livskvalitet' uttrycks med delvis kvantitativa

matt. Vissa av fragorna kunde utan tvivel ha varit battre. Man kan t ex

tanka sig foljande formulering: 'Har Ni nagon nara van som Ni kanner
starkt fortroende for och samhorighet med?'. Eller: 'Tycker Ni ofta att den

tid Ni tillbringar utanfor arbetsplatsen gar langsamt?'. Det verkar anda
rimligt att anta, att korrelationen mellan de tillgangliga och de eventuellt

mer onskvarda variablerna skulle vara av acceptabel storlek. En majoritet
skulle formodligen avge svar vars tendens gar i samma riktning pa bada

fragorna. Det ar ocksa mojligt att, som Robert Erikson (1977a), havda att
det kan vara avgorande om det over huvud taget finns t ex en relation,

oavsett intensitetsgrad.
Det samlade indexet over livskvalitet erhalls med en enkel summering av
de fern delkomponenterna.6 Det kan salunda anta sex varden, fran 0 till 5.
Ett additivt index har valts p g a att livskvaliteten antas vara hogre ju fler

delkomponenter som ar 'problemfria' (dvs skilda fran noli enligt tabell 1), i
enlighet med synen pa livskvalitet som en samlad foreteelse. Genomfdrda
tester visar ocksa att indexet tycks kunna fungera vid empiriska analyser.7

Livskvalitetens bestamningsfaktorer
Livskvalitetens bestamningsfaktorer antas vara resurser och bakgrunds
egenskaper, i enlighet med fig 3. Resurserna motsvarar vad som kallats
livskvantitet, och utgors av de delar av levnadsnivakomponenterna (se
vidare Appendix) som inte pa nagot rimligt satt kan tolkas i termer av akti
viteter eller relationer, inom ramen for den manskliga sfaren. Som en resurs

ses har aven komponenten Forvarvsarbete, vilken saledes i detta samman
hang kan anvandas som forklaringsfaktor till variationen i livskvalitet i

befolkningen. Bakgrundsegenskaper ar kon, alder, socialgrupp, civilstand
och ortstyp.
En kausaltolkning av livskvalitetens samband med resurser och bak
grundsfdrhallanden gors med hjalp av s k stiganalys.8 Preliminara analyser
visade att vissa av de oberoende variablerna samvarierade forhallandevis
litet med livskvalitet. Utbildning, bostadstyp, fysisk halsa och ortstyp har

av detta skal lamnats utanfor den slutliga analysen.9

Tva livskvantitetsvariabler har visat sig sarskilt betydelsefulla,/drvarvs
arbete och ekonomiska resurser. Den forra ar en dikotomiserad variabel,
och avser om respondenten hade nagot forvarvsarbete veckan fdre inter
vjun. Den senare ar inte ett inkomstmatt, utan ett index over tillgang till:

a) Eget hem (villa/bostadsratt)
b) Kontantmarginal (Kan fa fram 2500 kr inom en vecka)

c) Bil

d) Sommarstuga
e) Semesterresa (foregaende ar)
Indexet10 ar en enkel summerad skala over komponenterna a?e, dar ja
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svar ger 1 och nej-svar ger 0 poang. Mattet blir saledes sex-stalligt.

Fyra bakgrundsvariabler ingar i det kausala systemet. Socialgrupp ar en
kvalitativ trikotomi enligt traditionellt monster, som i den har foretagna

empiriska analysen antagits vara en kontinuerlig variabel pa intervallniva.

Socialgruppernas varden pa livskvalitetsindexet visade att detta antagande
var rimligt. Alder har daremot transformerats till (x?x) 2/10, vilket gav en
praktiskt taget linjar losning i forhallande till de mellankommande livs
kvantitetsvariablerna. Sambandet mellan alder och livskvalitet blev dock

harigenom en aning forsvagat. Civilstdnd ar en dikotomi mellan ensam
staende och sammanboende. Den fjarde bakgrundsvariabeln ar kon.

Resultat
I tabell 2 presenteras de standardiserade regressionskoefficienterna for

livskvalitet regresserad pa alia sex oberoende variabler, utan narmare mo
dellspecifikationer. Ekonomiska resurser och forvarvsarbete har hogst
direkt effekt p& livskvalitet. Socialgrupp och kon paverkar ocksa livskvali
tet pa ett sjalvstandigt, ej forsumbart satt. Alder och civilstand har daremot
inga direkta effekter.

Nasta steg blir att regressera de tva mellankommande variablerna. Dessa
antas paverka varandra omsesidigt. Av arbete foljer ekonomiska resurser.
A andra sidan kan det tankas att god ekonomi leder till minskad grad av
forvarvsarbete, bl a pa sd satt att ungdomar i medelklasshem borjar arbeta

senare an arbetarklassungdomar. Regressionsanalysen visade att alder, kon
och ekonomiska resurser har ett direkt inflytande pa forvarvsarbete. Med
ekonomiska resurser som beroende variabel uppvisade alder, socialgrupp,
civilstand och forvarvsarbete sjalvstandiga effekter.
Utifr&n grundstrukturen i fig 3 anvands nu ovanstaende information till
att konstruera en kausal modell. Ett forslag till en sadan aterfinns i figur

5.11 (Korrelationer redovisas i Appendix.) Av variansen i livskvalitet for
klaras 22 %, vilket ar relativt mycket med tanke pa de inte alltfor starka

Tabell 2. Standardiserade regressionskoefficienter for sex oberoende va
riables effekter pa livskvalitet

VARIABEL EFFEKT KODNING
Alder 0.024 Avvikelse fran medel
Kdn
Socialgrupp
Civilstand
Forvarvsarbete
Ekonomiska res.

0.090
0.123
0.003
0.238
0.289

alder i befolkningen

Man = 1 Kvinnor = 2

1=1 II = 2 III = 3

Ensamb = 1 Sammanb = 2

Nej = 1 Ja = 2
Se texten
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Figur 5. Kausal empirisk modell over livskvalitet och dess bestamnings
faktorer

m&tt som funnits att tillga. Det mest sl&ende ar den starka effekten av eko

nomiska resurser pa livskvalitet.
For att underlatta tolkningar ar det av intresse att se hur de olika kom

ponenterna i livskvalitetsindexet samvarierar med de oberoende
variablerna. I tabell 3 visas for varje prediktor maxdifferensen mellan an
delarna som antar vardet 1 pa respektive delkomponent, dvs ett m&tt pa

graden av inflytande fran de olika oberoende variablerna pa de olika delar
na av det beroende indexet. (Ex: Pa delkomponenten X har 60 % av social
grupp I, 50 % av socialgrupp II och 40 % av socialgrupp III vardet 1. D& blir

maxdifferensen for socialgrupp p& X 0.60?0. "0 = 0.20.) Det framg&r dk
att samtliga delkomponenter berors relativt kraftigt av ekonomiska resur
ser.

Tabell 3. Forhallande mellan livskvalitetsindexets delkomponenter och sex
oberoende variabler. (Minr 'ecken markerar att tendensen i
differenserna avviker frin h.onstret i Figur 5. Alder ar indelad i

sex 10-arsintervall, 15?25, 26?35 . . . 66?75 ar.)
Politiska Politiska Privata Privata Privata Medel
aktiviteter relationer aktiviteter yttre inre varde
relat. relat.

Fdrvarvsarbete 0.35 0.07 0.11

Civilstand 0.09 0.04 0.03

0.06
0.39
0.02
0.12
0.06
0.10

Medelvarde 0.25 0.12 0.19

0.13 0.17 0.17

Ekonomiska resurser 0.39 0.31 0.49
K6n 0.25 ?0.05 -0.02
Alder 0.27 0.11 0.31

Socialgrupp 0.15 0.12 0.15

0.15
0.37
0.12
0.19
0.12
0.07

0.15
0.39
0.09
0.20
0.12
0.07
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Resultatet rimmar ganska ilia med motsvarande data hos Allardt (a.a.)
och med Uusitalos (1975) undersokning av inkomstens valfardseffekter,
baserad pa samma material. Deras siffror for Sverige visar mattliga sam
band mellan inkomst och politiska aktiviteter respektive (totalt) halso
tillstand, och narmast obefintlig samvariation mellan inkomst och sociala
relationer respektive fritidsaktiviteter. Skillnaden i resultat kan bero pk

flera omstandigheter. De ekonomiska m&tten ar t ex inte likadana. A & U
har anvant intervjuuppgifter om familjens bruttoinkomster, medan ett

intervjubaserat index over ekonomiska indikatorer anvants i denna studie.
Inte heller de beroende variablerna ar identiska mellan undersokningarna.
Sociala relationer mats pa ett troligen klart battre satt av Allardt an i LNU,
men i ovrigt star sig nog den senare undersokningens fragor val. Vad g&ller
politiska aktiviteter och fritidsaktiviteter ar fragebatteriet klart storre i

LNU. Jamforbarheten ar saledes inte den allra basta. Vissa tecken tyder
vidare pa att reliabiliteten i Allardts undersokning ar bnstfallig (se t ex

Erikson 1977b; Johansson 1977). Detta ar ett problem aven i LNU, sar
skilt betraffande sociala relationer och fritidsaktiviteter (Andersson 1982).

Reliabilitetsskillnader mellan undersftkningarna, som punktvis kan vara
stora, minskar jamforbarheten.
Av modellen i fig 5 framgar vidare att forvarvsarbete tycks ha val sa stor

sammanlagd effekt som ekonomiska resurser. Enligt tabell 3 galler det
enskilda forhallandet mellan forvarvsarbete och livskvalitet huvudsakligen
politiska aktiviteter, fdrmodligen facklig aktivitet i forsta hand. Men
forvarvsarbete har ocksa en stark effekt pa ekonomiska resurser, som ju

slar over alia komponenterna. Bade forvarvsarbete och ekonomiska resur
ser ar relativt val manipulerbara foreteelser, vilket gor att deras inverkan pa
livskvalitet har en klar politisk relevans.

Diskussion
En central fraga vid analysen av den kausala modellen ar varfor eller pd
vilket satt de oberoende variablerna p&verkar livskvalitet. Det forefaller
otillrackligt att bara fk information om graden av inflytande, utan att be

gripa de kausala mekanismerna. Forst och framst maste resultatens provi

soriska karaktar framhallas. Eventuella kausalsammanhang kan inte
belaggas sa lange materialet, som har, ar begransat till tvarsnittsdata. De
processer som antas verka enligt modellen i fig 5 ar i hog grad av hypotetisk

natur. Med detta forbehall synes resultaten and& krava en diskussion.

Den variabel som har det storsta enskilda inflytandet pk livskvalitets
indexet ar ekonomiska resurser. Samtliga delkomponenter berors relativt
kraftigt. Forhallandet kan bero pa att det finns nagon bakomliggande
variabel som paverkar bade ekonomi och livskvalitet, t ex nagon personlig

hetsdimension (vilken inte skulle gk att mata i LNU). En annan mdjlighet
ar forekomsten av en eller flera mellankommande variabler. Det kan t ex
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rora sig om ett fenomen som trygghet. Frihet fran ekonomiskt betingad oro
inverkar rimligen positivt pa det psykiska valbefinnandet.

Flera direkta mekanismer ar ocksa tankbara. En stark ekonomi kan
minska risken for daliga relationer till myndigheter, bl a genom en lag kon

taktfrekvens med sociala institutioner av olika slag. Det psykiska valbefin
nandet kan paverkas av de mojligheter och den status som en god ekonomi
ger. Fritidsaktiviteternas innehall ar troligen inte oberoende av ekonomi.
Umgange med slakt och vanner ar formodligen ofta kopplat till utgifter for

konsumtion av olika slag.
Forhallandet mellan ekonomi och livskvalitet ar sakerligen ganska kom
plicerat. Den kausala pilen i den modell som tagits fram ar att betrakta som
endast en grov indikation pa de reella mekanismerna. En mer djupgaende
analys skulle antagligen ge upphov till flera reservationer. Det hindrar inte
att den relation som framkommit pa manga satt ter sig alldeles begriplig.
En viktig delforklaring till fdrvarvsarbetets (direkt) positiva effekt pa
livskvalitet ar dess betydelse for politisk aktivitet. Men aven pa andra satt
tycks forvarvsarbete ha positiva effekter, t ex pa psykiskt valbefinnande
och fritidsaktiviteter. Detta ar inte svart att forsta. Aven om vi i detta
sammanhang inte forsokt gora nagon bedomning av kvaliteten i arbetet, ar
det med storsta sakerhet sa att forvarvsarbete har ett egenvarde for stora
delar av befolkningen. Yrkesverksamheten torde vara ytterst viktig for in
dividens hela identitet, och darmed for hennes aktiviteter och relationer.

Att kon har (direkt) betydelse for livskvalitet bor bero pa traditionella
rollmonster. Bristande jamstalldhet far negativa konsekvenser for

kvinnorna, bade i politiken och privatsfaren. Dalig jamstalldhet bor kanske
inte bara forstas som att mannen tillskansar sig fordelar framfor kvinnorna

i konsmassigt oberoende avseenden, dvs att kvinnorna i nagon mening inte

tillats bli som mannen. Det kan aven vara sa att kvinnor inte tillerkanns

ratten att vara kvinnor, utan att deras villkor vad galler anseende och m6j

ligheter forsamras. Den forra aspekten avser narmast det traditionella jam
stalldhetsperspektivet, medan det senare galler ett markerat kons- eller

kvinnoperspektiv. Det ar tankbart att bada aspekterna bor inga i en for
staelse av ett empiriskt resultat, som visar att kvinnor intar samre posi
tioner an man betraffande saval politiska aktiviteter som psykiskt valbe

finnande. (For ovanstaende distinktion, se t ex Leinio 1982). Den mojligen
utbredda forestallningen om man som aktiva och kvinnor som sociala, och
darmed som ganska jambordiga vad galler livskvalitet, synes inte ha fatt
nagot stod.

Vad galler socialgrupp spelar ojamlikheten en central roll, kanske delvis
pa samma satt som for kon. De ekonomiska skillnaderna har kontrollerats
for i modellen, men ett direkt inflytande pa livskvalitet kvarstar. Till stor
del synes detta bero pa samre villkor for arbetarklassen an for andra

grupper, inte bara pa marknaden utan (kanske som en foljd harav) aven pa
andra omraden. Men bortsett fran marknadens funktionssatt, ar det
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eventuellt sa att det i vissa sammanhang foreligger ett undertryckande av

mojligheterna for personer med yrken i socialgrupp III att havda sig som
sddana. Kanske appliceras ibland en form av 'medelklassmair pa hela
befolkningen, pa motsvarande satt som en manlig mall pa bagge konen.
Om det vore mojligt att definiera nagonting som 'arbetarkultur', skulle

mahanda denna visa sig vara undervarderad i vissa avseenden, aven i
LNU:s matningar. I sa fall ar det tankbart att en foreteelse som livskvalitet

berors av detta.

Slutord
Det forsiktiga forsok till livskvalitetsanalys som gjorts, tycks ha lett till ett i

viss mening uppmuntrande resultat. 22 % av variansen forklaras med i

huvudsak endast fyra variabler, socialgrupp, kon, ekonomiska resurser och
forvarvsarbete. De tva sistnamnda ar mest betydelsefulla, vilket synes vara

av klar politisk relevans. Det skall naturligtvis framhallas att definitionen

av livskvalitet knappast kan betecknas som annat an ganska svag. Defi
nitionsproblemet ar emellertid sa stort att man inte kan rakna med nagon

oantastlig losning. De empiriska uppgifter som framkommit ar kanske inte

sensationella, men kan knappast heller betraktas som triviala. De tyder pa
att materiella resurser, eller livskvantitet, har stor betydelse for de aktivi
teter och relationer som har kallats livskvalitet. Som bl a Erik Allardts
exempel visar, ar detta inte nagot sjalvklart resultat.

? MICHAEL TAHLIN
ar sociolog och arbetar
vid Institutet for social

forskning.

NOTER
1. Urvaletar riksrepresentativt for befolkningcn mellan 15 och 75 ar. I sva
randegruppen ingick 5616 personer. Bortfallet var 14.7 %.

2. Den basta redogorelsen pa svenska for cgenskapsrymdsanalys ar Asp
lund (1971). Jag gor i det foljande inte ansprak pa att exakt lolja nans an
visningar och terminologi. Avsikten ar endast att pa ett lattovcrskadligt

satt pavisa vissa brister hos Naess' livskvalitetsbegrepp.
3. Vi tanker oss saledes att enkelhet och fullstandighet ar av varde vid be

greppsbildning.
4. Att se en ledtrad hari betyder inte att Naess och Allardt antas bcsitta na
gon unik formaga att skada in i de stora sammanhangen. Daremot har de
agnat relativt stor omsorg at att bearbeta filosofiska, psykologiska,

biologiska, sociologiska och socialantropologiska tcorier och erfarcnhe
ter. Nagon motsvarande analys har jag av olika skal inte gjort. Mitt bi
drag bestar i ett fbrsbk att vidareutveckla och systematisera en del av de

begreppsmassiga resultaten av N:s och A:s arbete.

46 Sociologisk Forskning 2 * 1983

This content downloaded from 130.237.184.153 on Mon, 11 Jul 2016 11:00:31 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

5. Att skilja ut Marknaden som en sjalvstandig star ar inte okontroversiellt
inom sociologisk teoribildning. En grovre indelning, mellan privatsfar
och offentlighet t ex, tycks emellertid mindre fruktbar i det har samman

hanget, huvudsakligen pga att forvarvsarbetets stallning skulle riskera att

bli svartolkad. (se vidare avsnittet om indexkonstruktion.)
6. Jag ar medveten om att denna konstruktion inte ar helt konsekvent i for

hallande till analysen av Naess' ansats. Den overvikt som givits at cellen
Privata relationer ar en foljd av att bade inre och yttre relationer ses som
lika viktiga som indexets tre dvriga komponenter. Detta bor antagligen
fdranleda en justering av egenskapsrymden i figur 4. Den exakta ut
formningen av en sadan atgard har jag annu inte hunnit overvaga. Ut
fallet av den empiriska analysen torde dock inte paverkas pa nagot dra

matiskt vis av denna begreppsmassiga ofullkomlighet.
7. Indexets empiriska sammanhallning har provats pa tre satt, samthga Da

serade pa berakning av produktmoment?korrelationskoefficienter.
Aven om dessa koefficienter egentligeh kraver data pa hogre skalniva an
vad som har ar fallet, torde berakningarna inte vara alltfor problematis
ka. Dels ar sambanden mellan variablerna av monoton art, dels ar det

numera sociologisk praxis att latta nagot pa skalnivakraven. Inget av des
sa tva forsvarsargument ar oantastligt, men den praktiska vinsten av att

godta dem ar betydande. Samma resonemang tillampas vid den komman
de stiganalysen (i figur 5). De tre testerna av indexet ar: a) Inbordes
korrelationer mellan de fern komponenterna. (Genomsnittligt 0.13, samt

liga samband signifikant positiva.) b) Varje enskild komponents sam
band med det totala indexet. (Genomsnittlig korrelation 0.55, alia mellan

0.50 och 0.58.) c) Endimensionalitetstest med faktoranalys. (Endast en
faktor med egenvarde over 1.0. Komponenternas laddningar pa faktorn

genomsnittligt 0.55, alia mellan 0.46 och 0.68. Faktorn forklarar 30.6 %
av variansen, dvs 10.6 % mer an vad fallet blivit utan nagon bakomlig
gande dimension.) De tre testerna synes antyda att inget talar direkt emot

att livskvalitetsindexet ar empiriskt anvandbart.

8. Se t ex Duncan (1975). Metoden ger skattningar av oberoende variablers
direkta (stigkoefficienter) och indirekta effekter pa en eller flera beroende
variabler, via regressionsanalys. Effekternas riktning kan dock inte be
stammas matematiskt, utan ar helt beroende av teoretiska overvaganden.

9. I de forberedande bearbetningarna uppnadde ingen av de uteslutna obe
roende variablerna en hogre standardiserad koefficient an 0.10. Aven om
inte alia de laga effekterna var insignifikanta var det nodvandigt att gora

ett urval av tekniska skal, sa att den kausala modellen blev korrekt iden
tifierad.
10. Indexet har valts framfor inkomst pga svarigheten att fa fram ett hus

hallsekonomiskt matt med registeruppgifter. Dels saknas registerinkoms
ter for make/a om inget civilrattsligt aktenskap foreligger. Dels blir hem

maboende ungdomars ekonomiska situation missvisande om man bara
ser till registerdata.

11. Alia individer med uteblivet svar pa nagon av de anvanda fragorna har

avforts fran berakningarna. Eftersom de mellankommande variablerna
antas paverka varandra omsesidigt har koefficientskattningarna gjorts

med tvastegs-minsta-kvadrat-metoden (2SLS).
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APPENDIX
Korrelationsmatris for variablerna i figur 5.

(Produktmoment?korrelationskoefficienter)

Alder
Alder
Kon

1.00000

Kon

Soc.grp Civ.std Arbete

0.01850

0.05956 -0.35256
0.02980
0.00275
1.00000 -0.05349

1.00000

Socialgrupp
Civilstand

1.00000

Forv. arbete

Ekon. res.
Livskvalitet

0.48403
0.22364
0.02878
0.13851
1.00000

Ek.res
0.33401

0.07803
0.24533
0.38376
0.25185
1.00000

Livskv.

0.19566
0.16894
0.20174
0.13923
0.32229
0.37735
1.00000

Det valfardsbegrepp som tillampats i 1974 och 1981 ars levnadsnivaundersbkningar bestar av

foljande komponenter: (se t ex Johansson 1979:53?57.)
1. Halsa och tillgang till vard

2. Sysselsattning och arbetsforhallanden
3. Ekonomiska resurser och konsumentskydd
4. Kunskaper och utbildningsmojligheter
5. Familj och sociala relationer
6. Bostad och narservice
7. Rekreation och kultur
8. Sakerhet till liv och egendom
9. Politiska resurser
Komponent nr 8 har ej medtagits i denna analys, beroende pa att den inte ingick i 1968 ars
undersokning, och jamforbarhet over tid efterstravas (vid anvandning av livskvalitetsbegrep
pet utbver foreliggande artikel).
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