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Inledning 
 

Här är det annorlunda, här är livet rytmiskt och färgstarkt trots de materiella 

svårigheter som människorna har. […] Samtidigt säger afrikanerna att de tror att 

människor i Sverige eller Frankrike är lyckligare för att man bor i stora 

fastigheter, det är länder som är materiellt utvecklade. På båda håll ställer man 

sig frågan, vem är det som är lycklig? 
   Youssouf, imamens son i Matam, Guinea 

 

Första gången jag var i Guinea var februari år 2002. Jag reste med en dansskola för att 

upptäcka den västafrikanska dansens ursprung. Jag var förberedd på att det skulle vara olikt 

Sverige, ett u-land med låg standard, med begränsad tillgång på vatten, smutsigt och konstiga 

kryp. Det var dock något annat som tog över obekvämligheterna; efter tunga år i Sverige fann 

jag min livsglädje igen. Jag upplevde gemenskap, medmänsklighet och vardagsglädje. 

Chocken att komma hem till överflödssamhället var större än chocken att komma till Guinea. 

Men vi som har det ”bättre” – varför hittade jag inte livsglädjen här? Vad är det som skiljer 

oss, förutom den materiella standarden? Jag upplever att människor i Guinea prioriterar andra 

saker i livet än vad många i Sverige gör. Är det så att guineanernas levnadssätt leder till en 

bättre mental hälsa? Vad finns det för skillnader i människors synsätt och prioriteringar i 

Guinea och Sverige? Mitt intresse för ämnet väcktes med första resan och nu återvänder jag 

för fjärde gången för att undersöka det mer. 

 

Enligt en amerikansk lyckoforskare finns det tre komponenter för att finna lycka; behag, 

engagemang och mening. Engagemang innefattar då familj, arbete, kärlek och 

fritidssysselsättning och mening innebär användningen av personlig styrka för att nå ett 

ändamål. Av dessa tre vägar till ett lyckligt liv, tillfredsställelse, är behag det som ger minst 

konsekvenser. Han menar att många människor i USA bygger upp sitt liv på att eftersträva just 

detta, men det visar sig att engagemang och mening har större betydelse.1 Slutsatsen antyder att 

amerikaner prioriterar ”fel”, möjligen gäller detta även många människor i resten av 

västvärlden? 

 

                                                 
1 Wallis, Claudia, ”The new science of happiness”, Time, januari 2005. Psykologen Martin Seligman, University 
of Pennsylvania. http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/images/timemagazine/Time-Happiness.pdf 
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Syfte och frågeställningar 

Med hjälp av tidigare forskning från västvärlden om lycka och kunskapen om vad tre 

guineaner finner värdefullt i vardagen kommer resonemang föras om vilka komponenter som 

kan vara viktigast i sökandet efter tillfredsställelse och lycka. Syftet är att identifiera dessa 

aspekter och tillföra något till den tidigare forskningen och att synliggöra hur de tre 

guineanernas syn på lycka kan vidga vårt (svenskarnas) perspektiv lycka. En kritisk 

jämförelse kommer göras mellan den tidigare forskningen och tolkningar av intervjuerna. För 

att undersöka området bör några frågeställningar besvaras:  

 

• Vad prioriteras i vardagen, värdesätts som viktigast, för de tre intervjuade 

guineanerna? 

• Hur är deras syn på lycka och tillfredsställelse? 

• Vilka komponenter tycks för de intervjuade vara de viktigaste för eftersträvan av 

tillfredsställelse? 

• Hur kan detta sättas i relation till västvärldens tidigare forskning och få en ny mening? 

 

Metod: kvalitativa intervjuer 

Undersökningen sker ute på fältet, på Västafrikas kust i landet Guinea. Under fyra veckor 

insamlades material i huvudstaden Conakry, i stadsdelen Matam. Studien utgör en del av ett 

projekt, där den andra delen innebär skapandet av en dokumentärfilm i Guinea. De båda 

delarna fungerar symbiotiskt; studien ger ett faktaunderlag till filmen och filmen ger 

bandinspelningar för insamling av material till studien.  

 

Kvalitativa data berättar om de kvalitativa, icke mätbara, egenskaperna hos 

undersökningsenheterna, även kallad mjukdata. Motsatsen är kvantitativa data, hårddata, som 

går att mäta och uttryckas i siffror eller andra mängdtermer.2 Passande för uppsatsens syfte är 

således att använda kvalitativa metoder, det förekommer dock kvantitativa data i den tidigare 

forskningen och i presentationen av livsvillkoren i Guinea. Det insamlade materialet består av 

djupintervjuer med tre personer som kommer från Guinea, två av dem bor i landet och 

intervjuas på plats och en har flyttat till Sverige. 

 

                                                 
2 Halvorsen, Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur (Lund 1992), sid 78. 
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Djupintervjuer kan användas för att få en djupare förståelse av en persons beteende, motiv och 

personlighet, vilket förutsätter ett förtroligt förhållande mellan intervjuperson och intervjuare. 

Den sistnämnda uppmuntrar informanten att med egna ord formulera erfarenheter och 

attityder som är relevanta för problemställningen. Metoden är tidskrävande men fördelen 

väger desto tyngre: till skillnad från formella intervjuer och enkäter tvingas inte respondenten 

in i ett visst tankesätt utan har möjlighet att uttrycka sig och fördjupa sina åsikter mer fritt.3 

 

Steinar Kvale, en norsk psykolog som är verksam vid Århus Universitet i Danmark, har 

skrivit boken Den kvalitativa forskningsintervjun. Han menar att denna typ av 

forskningsintervju söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av 

människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna. Med 

denna metod lyssnar forskaren till vad andra berättar om sin livsvärld, hör dem uttrycka 

åsikter och synpunkter med sina egna ord och får reda på deras uppfattning om familjelivet, 

arbetssituationen, deras drömmar och förhoppningar. Ordet intervju har sitt ursprung i 

franskans ”entrevue” och engelskans ”interview” och betyder ”mellan två seenden”. 

Intervjuaren och intervjupersonen samtalar om ett ämne som är av intresse för båda och 

innebär ett samspel. Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. En intervju är 

ett samtal som har en struktur och ett syfte. Denna forskningsintervju är en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju och definieras som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening”.4 

 

En halvstrukturerad intervju innebär att det varken är ett öppet samtal eller ett strängt 

strukturerat frågeformulär. I stället är en intervjuguide användbar, vilken koncentrerar sig till 

vissa teman. Det finns möjlighet till förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd. 

Intervjuaren använder sig själv som forskningsinstrument, situationen bygger på en 

underförstådd kroppslig och emotionell form av vetande som ger ett privilegierat tillträde till 

den intervjuades livsvärld. Nyckelfrågorna för intervjun, som utformas under 

planeringsstadiet, är vad – att skaffa sig förkunskap om ämnet för undersökningen, varför – 

att formulera ett klart syfte med intervjun, och hur – att känna till olika intervjutekniker och 

besluta om vilken som är lämplig i just denna undersökning. Man bör även ha tänkt igenom 

hur intervjuerna ska analyseras och rapporteras.5 

                                                 
3 Halvorsen, Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur (Lund 1992), sid 85f. 
4 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur (Lund 1997), sid 9, 13. 
5 Ibid, sid 32, 117ff. 
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Kvale beskriver tio kvalifikationskriterier för intervjuaren. Kortfattat innebär de att 

intervjuaren ska vara kunnig, strukturerande, tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, 

minnesgod och tolkande. För att få en djupare insikt om vad den kvalitativa 

forskningsintervjun kan erbjuda har Kvale listat tolv aspekter för dess förståelseform: 

 

Livsvärld – ämnet är intervjupersonens livsvärld och dennes relation till den. 

Mening – intervjun söker tolka meningen hos centrala teman i intervjupersonens livsvärld. 

Intervjuaren registrerar och tolkar meningen i det som sägs och hur det sägs. 

Det kvalitativa – intervjun söker kvalitativ kunskap uttryckt på ett vardagligt språk, den har 

inte kvantifiering som mål. 

Det deskriptiva – söker erhålla nyanserade beskrivningar av olika aspekter av 

intervjupersonens livsvärld. 

Det specifika – beskrivningar av specifika situationer och handlingar eftersträvas, inte 

allmänna åsikter. 

Förutsättningsmedvetande – intervjuaren visar öppenhet inför nya och oväntade fenomen i 

stället för att komma med färdiga kategorier och tolkningsscheman. 

Fokusering – intervjun är fokuserad på bestämda teman, den är varken strängt strukturerad 

med standardiserade frågor eller helt ”icke-styrande”. 

Mångtydighet – intervjupersonens uttalanden kan ibland vara mångtydiga och spegla 

motsägelserna i den värld hon lever i. 

Förändring – en intervju kan leda till nya insikter, intervjupersonen kan under intervjuns 

lopp förändra sin beskrivning av eller uppfattning om ett visst tema. 

Känslighet – olika intervjuare kan få intervjupersonen att göra olika uttalanden om samma 

tema, beroende på deras skiftande känslighet för kunskap om ämnet för intervjun. 

Mellanmänsklig situation – kunskap som erhålls i en intervju frambringas genom det 

mellanmänskliga samspelet i situationen. 

Positiv upplevelse – en väl genomförd forskningsintervju kan vara en ovanlig och berikande 

upplevelse för intervjupersonen, som kan vinna ny insikt om sin livssituation.6 

 

Delvis strukturerade (halvstrukturerade) intervjuer är den mest utbredda formen av kvalitativa 

intervjuer.7 För denna typ passar användandet av en intervjuguide i form av en översikt av de 

                                                 
6 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur (Lund 1997), sid 35, 138f. 
7 Johannessen, Asbjørn, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB (Malmö 2003), sid 98. 
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ämnen som ska täckas.8 Olika temaområden förbereds i stället för en lång lista med frågor. De 

olika teman formuleras utifrån de forskningsfrågor som undersökningen belyser. Först 

bestäms centrala temana, där frågorna är menade att uppmuntra intervjupersonen att komma 

med fördjupande information. Till huvudfrågorna kompletteras underfrågor som bidrar till att 

temana täcks och fördjupas. Samtalet föder följdfrågorna, vilket är det som rekommenderas 

vid användningen av kvalitativa intervjuer.9 Samtalen spelas in med videokamera vilket kan 

ge rikare möjligheter för tolkning än vad ett ljudband skulle ge.10 Samtalen med de tre utvalda 

personerna sker i deras hemmiljö, vilket skapar goda förutsättningar för att intervjupersonen 

ska känna sig trygg i situationen. Två av intervjuerna gjordes under två eller tre olika tillfällen 

och en intervju genomfördes vid ett och samma tillfälle, detta beroende på 

intervjupersonernas dagsschema. 

 

Översättning och transkribering är också tolkningar. Två intervjuer sker på franska och en på 

engelska, vid både översättning och loggning är således en viss subjektiv tolkning oundviklig. 

Intervjuerna är sammanlagt ca två timmar långa var. Ordagrann transkribering anses inte vara 

nödvändig för denna studie då detta är beroende av hur materialet analyseras – fokus ligger på 

vad intervjupersonen säger och inte hur. Därmed är intervjuerna och citaten till viss del 

redigerade, men avsikten är att behålla dem så autentiska som möjligt. Personerna benämns 

med påhittat namn av integritetsskäl. Analysen struktureras i två olika delar. Vid presentation 

av intervjuerna är rubrikerna uppdelade utifrån de olika intervjutemana, medan det 

nästkommande kapitlet struktureras utifrån tolkningar från intervjuerna. 

 

Teman för intervjufrågor och analysområden har tagits fram bland annat med hjälp av ”The 

Big Seven”11 (mer om detta i kapitlet om den tidigare forskningen) och resultatet är dessa 

teman: Familj och vänner, Engagemang, Tillfredsställelse, Livskvalitet, Drömmar och 

framtid. Nedan följer en mall för intervjufrågorna indelat i olika block de olika temana 

återfinns. 

 

 

 

 
                                                 
8 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur (Lund 1997), sid 121. 
9 Johannessen, Asbjørn, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB (Malmö 2003), sid 98. 
10 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur (Lund 1997), sid 147. 
11 Layard, Richard, Happiness: lessons from a new science, Allen Lane/Penguin Books (London 2005), sid 63. 
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Block 1: Familj, vänner, kärlek 

Presentation: Berätta om dig själv, börja med att berätta ditt namn, hur gammal du är. 

Kan du berätta om en situation i din uppväxt som du minns starkt? Hur tror du den situationen 

har påverkat dig? 

Berätta om din familj. Vad gör de? 

Hur hade ditt liv sett ut utan dem?  

Vad betyder familjen för dig? Föräldrar, barn? 

 

Hur många vänner har du? Vad gör ni när ni umgås? 

Vad betyder vännerna för dig? 

 

Block 2: Politik, utbildning, religion (engagemang) 

Berätta om vad du tycker är bra i Guinea. 

Vad skulle du vilja förändra? Vad vill du inte förändra? 

Vad vill du för ditt barn, vad önskar du för ditt barn när han/hon uppnått din ålder? 

Hur ska Guinea ha kommit dit? 

Vad tror du om Guineas framtid? 

 

Berätta om din skolgång. 

Hur vanligt är det med utbildning? Hur mycket kostar det? Vilka får gå i skolan? Är det någon 

skillnad på pojkar och flickor? 

Hur viktigt är utbildning för dig? 

Hur mycket styr religionen ditt vardagsliv? 

Är det någon skillnad när du var ung/för dina föräldrar? 

 

Slår du dina barn? Varför? Hur tror du att det påverkar ditt barn? 

Kvinnlig könsstympning – hur ser du på det? Vet du att det är olagligt? 

(Vad har du för syn på magi?) 

 

Block 3: Vardagsliv och tillfredsställelse 

Berätta om vad du gjorde igår. (Följdfrågor för att se hur representativ den dagen var; ”Brukar 

du göra det? Vad brukar du handla på marknaden? Hur ofta har ni el? Varför är det så?”) 

Hur försörjer du dig? Hur försörjer andra sig? 

Kan du berätta om en dag när du kände dig glad? Vad var det som gjorde dig glad? 
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Vad är viktigt i ditt liv? Vad prioriterar du? Varför? 

Hur tillfredsställd är du med ditt liv?  

Berätta om en situation när du kände dig lycklig. Vad är lycka för dig?  

Är du lycklig? (Om inte, hur hanterar du det? Konkretisera lycka!)  

 

Hur stor möjlighet/frihet har du att påverka ditt liv? 

Hur ser du på frihet, hur viktigt är det för dig?  

Är du fri (i relation till rättssystemet och till medmänniskor)?   

 

Block 4: Livskvalitet 

Vilka komponenter i din vardag är viktigast (materiellt eller icke-materiellt)?  

Vad skulle du aldrig kunna leva utan?  

Vad är du tacksam för?  

Vad skulle du vilja förändra?  

Lever du ett liv med god eller dålig kvalitet?  

Hur definierar du ett liv med god kvalitet?  

Hur definierar du ett liv med dålig kvalitet?  

Vad innebär ett värdigt liv för dig?  

 

Block 5: Drömmar och framtid 

Vad drömmer du om? 

Hur vill du att ditt liv ska se ut om 10 år? (Om Europa nämns: Men om du lever i Guinea? 

Hur tror du att Europa är? Varför längtar människor i Guinea till Europa? 

Vad tycker du är lyx? 

Om du drömmer om något, vad skulle du då vilja ha i livet? 

Vad önskar du din familj? 

Vad har du för planer i framtiden? 

 

Ambitionen är inte att införskaffa en helhetsbild av Guinea, de tre intervjupersonerna 

representerar endast sig själva. De är dock relativt genomsnittliga för befolkningen i 

huvudstaden Conakry, gällande livssituation, därmed kan deras åsikter och tankar om ämnet 

stå för fler personer men i detta spekuleras inte närmare. Utgången av intervjuerna är naturligt 

beroende av intervjuaren då tillvägagångssättet är ett samspel i form av samtal, en annan 

intervjuperson hade sannolikt även fått andra resultat. Analysen är subjektiv då den bland 
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annat baseras på egna erfarenheter av båda länderna Guinea och Sverige, vilket utnyttjas som 

en styrka i denna studie. Med dessa kunskaper kan lycka undersökas i förhållande till olika 

livsvärldar. I de fall där beskrivningar av landet eller miljön görs, är det egna observationer 

och erfarenheter som ligger till grund, om inget annat anges. Den tidigare forskningen är från 

modern tid, den utgår från och har producerats i västvärlden, vilket inte är särskilt förvånande. 

Av detta görs en poäng i studien då den används som kontrastbild till de tre guineanernas 

bakgrund – utvecklingslandet Guinea. Forskningen används även som teoretiska perspektiv. 

 

Tack vare tidigare resor till samma stadsdel (stadsdelen Matam, senaste vistelsen varade i sex 

månader) är mycket research gjord redan före undersökningens början och förtroendet mellan 

intervjupersonerna och intervjuare är etablerat. Förförståelsen, samt den kommunikativa 

förmågan med franska och lite kunskap inom Conakrys vanligaste stamspråk susu (som alla 

tre intervjupersoner talar), gör att rimliga intervjufrågor som bottnar i den guineanska 

verkligheten kan ställas. Då det råder så stora skillnader mellan i-landet Sverige och u-landet 

Guinea förutsätts att det även finns andra skillnader, förutom de materiella. Tesen som studien 

utgår ifrån är att känslan av tillhörighet, som följd av osjälviskt leverne, skapar livskvalitet i 

Matam. 

 

Val av intervjupersoner 

Alla tre intervjupersoner är födda och uppväxta i Guinea, två av dem bor i huvudstaden 

Conakry och en bor numera i Stockholm. Samtidigt som materialet samlades in genomfördes 

även dokumentärfilmen. På så sätt etablerades vänskapen mellan intervjuare och 

intervjupersoner allt mer och den framtagna informationen är hämtad ur deras vardag. Det är 

en man och två kvinnor som intervjuas, båda könen är med för att få berättelser från både man 

och kvinna. För studiens syfte anses att dessa tre intervjuer är tillräckliga. Jämförelserna med 

det västerländska samhället begränsas till Sverige och målgruppen blir således Sveriges 

befolkning. 

 

Alla tre är mer eller mindre utbildade, vilket även är en förutsättning för kommunikationen 

vid intervjuerna då det är i skolan man lär sig tala franska i Guinea. De kommer från tre olika 

stammar, susu, malinké och peule och alla bor i huvudstaden Conakry. 
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Mohamed bor i Guinea, i stadsdelen Matam, och är 35 år. Han har studerat fem år på 

universitetet och är civilingenjör. Han bor med sin fru, hennes son och deras gemensamma 

dotter. Mohamed är arbetslös och söker jobb varje dag. 

 

Bijou bor också i Guinea är 23 år. Hon är ensamstående mamma till sina sexåriga 

tvillingdöttrar, barnens pappa lämnade henne under graviditeten. Hon är dansare och repeterar 

några timmar dagligen med en professionell dansgrupp. Bijou har gått i skolan i tio år, fram 

tills hon blev gravid. 

 

Aicha är 25 år och flyttade till Sverige år 2006 för att leva med sin svenske man. De bor 

tillsammans med sin son i en förort till Stockholm. I och med flytten avbröt Aicha sina högre 

studier i Guinea. Nu är hon mammaledig.12 

 

Varje kapitel inleds med ett citat av Youssouf. Han är son till imamen i stadsdelen Matam, 

Guinea, där den största delen av tiden tillbringades under insamling av material. Han har 

studerat i Paris och har återvänt till Guinea. En intervju gjordes med honom för 

dokumentärfilmens syfte, intervjun används alltså inte i denna studie förutom de inledande 

citaten. 

                                                 
12 Av integritetsskäl är de intervjuade anonyma och benämns här med fiktiva namn. 



 11

Vad är lycka? – Sammanfattning av tidigare forskning 

(teoretiska perspektiv) 
 

Alla vill kunna få stöd, alla vill leva i säkerhet, alla vill leva i fred – det är 

värderingar som oavsett resurser delas av guineaner, fransmän och hela jordens 

befolkning.     
     Youssouf 

 

Lyckoforskning är ett kontroversiellt område som rymmer många olika teorier om vad lycka 

egentligen är och hur det uppkommer. För att få en överblick om begreppets komplexitet bör 

det diskuteras i relation till människors övriga omständigheter, som ekonomi, samhällets 

struktur, den personliga inverkan m.m. I kapitlet kommer aspekter som dessa vidröras 

generellt utan att behandlas ingående, just för att få en inblick i forskningsområdets sfär. Den 

tidigare forskningen innehåller både empiriska undersökningar samt rent teoretiska 

utgångspunkter – dessa ligger även som teoretisk grund för studien. Kapitlet består av olika 

teorier från personer med vitt skilda åsikter. Avsnittet inleds med en information om olika 

begrepp.  

 

Definitioner av begrepp 

Det är svårt att hitta en definition som gäller för alla människor. Men med hjälp av 

jämförelsepunkter, som ger perspektiv på hur olika jordens befolkning lever i världen, kan 

man få en uppfattning om vad begreppet för många människor innebär. Innan området 

undersöks närmare klargörs här några centrala begrepp med hjälp av Nationalencyklopedin. 

 

Lycka är en ”(varaktig) känsla av djup glädje och tillfredsställelse betingad av grundläggande 

förutsättningar i själva livssituationen”13 En annan term som ofta används i sammanhanget är 

tillfredsställelse vilket förklaras som en ”behaglig känsla av att ha fått eller uppnått vad som 

rimligen kunde begäras”.14 Välbefinnande är en ”känsla av att må bra”.15 Livskvalitet är ett 

”(mått på) livsvärde(n) som inte mäts med pengar t.ex. god miljö, gemenskap och tillgång till 

                                                 
13 Nationalencyklopedin, via databas på Linköpings Universitetsbibliotek. Sökord ”lycka”, 2007-11-13. 
14 Ibid, sökord ”tillfredsställelse”, 2007-11-13. 
15 Ibid, sökord ”välbefinnande”, 2007-11-13. 
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kultur”.16 Ordet välfärd förekommer vanligtvis i samband med olika sorters mätningar av ett 

samhälles framgång och förklaras som:  

 
Samlande benämning på människors levnadsförhållanden. En beskrivning av människors välfärd 

bygger som regel på en redovisning av deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden, 

arbetsförhållanden etc. Vanligtvis försöker man inte sammanföra de olika komponenterna till ett 

enda mått på individens välfärd. Inom ekonomisk forskning ses emellertid välfärd snarast som 

individens samlade ekonomiska resurser.17 

 

Vidare är lycka en känsla som upplevs i nutid som något utförs, medan tillfredsställelse är 

känslan som finns kvar i kroppen då man ser tillbaka. Det sistnämnda är en effekt av lyckan. I 

allmänhet är personer som ofta upplever ögonblick av lycka även nöjda. En person kan dock 

vara nöjd utan att vara lycklig. Människor kan på samma sätt uppleva lycka utan att vara 

nöjda. Men för att vara lycklig måste personen även lägga märke till lyckan.18 

 

Tillräckligt – det är grunden till ett bra leverne, och det är inte särskilt mycket. För den som 

redan från början endast har lite, kan lite till ha stor betydelse. En gemensam precisering av 

livskvalitet som verkar gälla i de flesta sammanhang och länder världen över, för alla typer av 

folkslag, är att det inkluderar en viss materiell nivå. Innebörden av detta är just att ha 

tillräckligt, eller lagom (enough).19 

 

Ekonomiska faktorer 

Idéhistorikern och författaren Johan Norberg skriver att de flesta forskare som arbetar med 

lyckoforskning är skeptiska mot föreställningen att pengar kan köpa lycka. Sedan 1950-talet 

har Sveriges befolkning blivit flerdubbelt rikare men invånarna tycks inte bli lyckligare för 

det. Det finns dock mycket som tyder på ett samband mellan ett lands ekonomiska utveckling 

och människors upplevelse av välbefinnande. Med vissa undantag har låginkomstländer låga 

lyckonivåer och höginkomstländer påvisar höga nivåer. Men efter en viss ekonomisk gräns 

avtar ökningen av välfärd markant trots att rikedomen fortsätter stiga i ett land, vilket ligger 

                                                 
16 Nationalencyklopedin, via databas på Linköpings Universitetsbibliotek. Sökord ”livskvalitet”, 2007-11-13. 
17 Ibid, sökord ”välfärd”, 2007-11-13. 
18 Klein, Stefan, Lyckoformeln, eller vad vetenskapen kan lära oss om lycka, Natur och Kultur (Stockholm 
2005), sid 217 f, 231. 
19 Narayan, Deepa, Chambers Robert, Meera Kaul Shah, Patti Petesch,  Voices of the Poor: Crying Out for 
Change, “Wellbeing and illbeing: The good and the bad life”, New York: Published for the World Bank, Oxford 
University Press. 2000, http://www1.worldbank.org/prem/poverty/voices/reports/crying/cry2.pdf 
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som grund för påståendet att ökad ekonomisk tillväxt inte ger mer lycka.20 Den ekonomiska 

gränsen är när nivån av inkomst per person och år har uppgått till 13 000 US Dollar (11 000 

Euro). Inkomstgränsen är dock långt under medelinkomsten per person och år för de flesta 

industriländerna.21 Efter denna gräns kan lyckan i ett land fortsätta öka, men inte i samma 

takt, då de lyckligaste och mest tillfredsställda invånarna enligt studier lever i världens mest 

individualistiska och rika delar av världen – Nordamerika, Nordeuropa och den Australiska 

regionen.22 

 

Vissa ekonomer och forskare anser att ekonomi påverkar hälsan i en negativ riktning. E. F. 

Schumacher var en tysk ekonom som var kritisk mot tillväxt, hans syn på ekonomi innebar att 

människan och hennes behov sattes i centrum. Enligt hans teori är tillväxt inte alltid positivt, 

till exempel kan en heltidsarbetande person förlora i välfärd på att jobba övertid. Ett annat 

exempel är att välfärden i ett land troligtvis inte kommer öka om konsumtionen av exempelvis 

alkohol och vapen stiger. En av världens ledande ekologiska ekonomer och grundare av 

forskningsområdet ekologisk ekonomi, Robert Costanza, menar att det till och med ofta finns 

ett negativt samband mellan inkomst och välmående. Många ekologiska ekonomer är kritiska 

mot att ekonomisk tillväxt skulle lösa samhällets alla problem, till exempel frågor rörande 

välfärd och miljö.23 

 

Det är inte pengarna i sig som ger lycka, det är vår upplevelse av framsteg, förmåga och 

självkänsla som har störst betydelse.24 Detta gäller kanske framför allt i de industrialiserade 

länderna där medborgarnas välbefinnande inte ökar med levnadsstandarden. Däremot i mindre 

utvecklade länder har den ekonomiska tillväxten stor betydelse för tillfredsställelsen. Då kan 

minsta lilla ökad ekonomisk förbättring leda till en stor förbättring i livet. En liten ökning av 

inkomsten kan innebära möjligheten att köpa mer mat, betala sjukvård och skolgång. ”Men 

även i världens fattigaste regioner är konsumtionskraft bara en av flera faktorer som ligger till 

grund för lyckan. Somliga länder har till och med lyckats skapa ett mycket stort välbefinnande 

                                                 
20 Norberg, Johan, ”Blir vi lyckligare av lyckoforskning?” Timbro briefing papers, nr 7 2006, sid 2 f???, 
http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/TBP07_2006.pdf 
21 Bäckstrand, Göran, Ingelstam, Lars, ”Enough! Global challenges and responsible lifestyles”, sid 130, 
http://www.dhf.uu.se/pdffiler/DD2006_47_vol_1/DD2006_47_5.pdf  
22 Norberg, Johan, ”Blir vi lyckligare av lyckoforskning?” Timbro briefing papers, nr 7 2006, sid 2 f, 
http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/TBP07_2006.pdf 
23 http://www.cogito.nu/fristaende/ekologisk-ekonomi-%E2%80%93-ekonomi-pa-riktigt/ 
http://www.cogito.nu/fristaende/om-robert-costanza/  
24 Norberg, Johan, ”Blir vi lyckligare av lyckoforskning?” Timbro briefing papers, nr 7 2006, sid 2 f, 
http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/TBP07_2006.pdf 
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i förhållande till sina små medel.”25 Det är förstås svårare att finna lycka hos människor som 

saknar livets allra nödvändigaste komponenter.26 För människor som saknar mat, tak över 

huvudet och trygghet har de akuta materiella behoven störst prioritet. 

Richard Layard är en engelsk ledande ekonom som anser att lyckan i ett samhälle inte 

nödvändigtvis bör likställas med inkomsten. I stället är mental ohälsa är det största hotet mot 

ett lyckligt liv.27 Han menar att den lycka en person får av högre inkomst eller mer materiella 

saker endast är tillfällig eftersom man snabbt vänjer sig vid den nya nivån. De rikare i ett 

samhälle är i genomsnitt lyckligare än andra, men inte för att de har hög inkomst utan för att 

de har en högre inkomst än de andra. Lyckan av materiell framgång är ett resultat av 

jämförelser, och följaktligen ett nollsummespel.28 Mer om jämförelser följer nedan, under 

rubriken ”Relativ position”.  

 

Ett komplext forskningsområde 

Lyckoforskning är ett ämnesområde som är långt ifrån okomplicerat. Kultur, personlighet, det 

tillfälliga humöret och vädret är faktorer som kan påverka en persons definition av lycka eller 

tillfredsställelse.29 Vid popularisering av forskningsfältet använder sig många endast av en 

undersökning som då får tala för många länder, vilket ger en osann bild av verkligheten. När 

man ska generalisera måste man använda en så bred samling av undersökningar från så många 

länder som möjligt. Den största sammanställningen görs regelbundet av den holländska 

forskaren Ruut Veenhoven i ”World Database of Happiness”.  

 

Ett problem med forskningen är att resultaten sällan ger utrymme för människors 

förväntningar och förhoppningar. Undersökningar bygger på tillståndet före och efter en 

inkomstökning och visar inte hur människor kände sig precis innan, när förväntningarna 

kanske var stora. Alltså kan en mätning av lycka ge samma resultat före och efter till exempel 

                                                 
25 Klein, Stefan, Lyckoformeln, eller vad vetenskapen kan lära oss om lycka, Natur och Kultur (Stockholm 
2005), sid 255. Citatet är hämtat från ett exempel på en mycket fattig delstat i Indien, Kerala, där människor trots 
de fattiga omständigheterna har relativt låg andel analfabeter, hög medellivslängd, många har en högre 
utbildning, de har ett utvecklat kulturliv och många bondefamiljer äger jord. De har investerat i skolor och 
sjukhus i stället för i stålverk och flygplatser som många andra utvecklingsländer har gjort. Sid 257. 
26 Ibid, sid 254 f. 
27 http://cep.lse.ac.uk/layard/  
28 Norberg, Johan, ”Blir vi lyckligare av lyckoforskning?” Timbro briefing papers, nr 7 2006, sid 2, 
http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/TBP07_2006.pdf Norberg sammanfattar Layards Happiness: lessons from 
a new scienc. 
29 Forskarna verkar dock vara eniga om grundläggande fakta – det vi kallar lycka hänger samman med elektrisk 
aktivitet i den främre vänsterhalvan av hjärnan (prefrontala cortex). 
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inkomsthöjningen. Att se fram emot något kan vara av större betydelse än att faktiskt uppnå 

det förväntade. Det finns ett samband mellan lycka och tron på en bättre framtid. 

 
Detta skulle förklara varför fattiga länder snabbt blir lyckliga i takt med att de blir rikare, medan 

rika länder inte lika lätt förändrar sin situation. Det är i detta första skede, när tillväxten äntligen 

tar fart, som framsteget och tron på en bättre framtid blir en del av vardagen – t ex i väst efter 

andra världskriget.30 

 

I Time Magazine publicerades en artikel om lyckoforskning i januari år 2005. Där står det om 

den amerikanske psykologen Kahneman, som menar att forskare borde se mer till människors 

erfarenheter snarare än att bara övervaka deras reflektioner. Man kan inte ignorera hur 

människor spenderar sin tid när man talar om välbefinnande. Det är viktigt för samhället att få 

veta för att kunna investera på bästa möjliga sätt.31 

 

Mätningar 

Bruttonationalprodukten, BNP, är värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land 

under ett år.32 Måttet syftar till den materiella standarden och inkluderar även service, 

information samt ekonomisk inkomst, men det exkluderar obetalt arbete, hälsa och välfärd.33 

ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) är ett mått på ekonomisk och hållbar välfärd, 

det är ett försök att mäta den ekonomiska aktivitet som leder till ökad livskvalitet. Indexet 

väger samman nitton faktorer varav flera även är viktiga i BNP. Avdrag görs för till exempel 

luftföroreningar medan obetalt hushållsarbete läggs till. Det tas hänsyn till sociala orättvisor 

och förbrukning av naturresurser. Det går inte att garantera att ett lands utveckling är socialt, 

politiskt eller ekologiskt hållbart, men det är rimligt att en tillväxt enligt ISEW är mer hållbar 

än BNP:s mätningar av ekonomisk tillväxt eftersom ISEW innehåller fler perspektiv.34 

  

Mätningar av välfärd ger mycket mer varierade resultat mellan olika länder än vad 

konventionella mätningar om medelinkomst per person gör. Generellt sett är resultaten av 

                                                 
30 Norberg, Johan, ”Blir vi lyckligare av lyckoforskning?” Timbro briefing papers, nr 7 2006, sid 6, 
http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/TBP07_2006.pdf 
31 Wallis, Claudia, ”The new science of happiness”, Time, januari 2005. 
http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/images/timemagazine/Time-Happiness.pdf 
32 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/  
33 Bäckstrand, Göran, Ingelstam, Lars, ”Enough! Global challenges and responsible lifestyles” 
http://www.dhf.uu.se/pdffiler/DD2006_47_vol_1/DD2006_47_5.pdf  
34 http://www.cogito.nu/fristaende/ekologisk-ekonomi-%E2%80%93-ekonomi-pa-riktigt/  
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välfärdsmätningar från USA sämre och resultaten från de nordiska länderna bättre än när 

endast ekonomisk statistik analyseras. Sambandet mellan inkomst och välbefinnande är nästan 

noll i den industrialiserade världen.35 

 

 
 

I figuren36 framträder tre olika block. I stater som befinner sig i förändring eller som nyligen 

har genomgått en djupgående kris är förhållandena fortfarande osäkra, därför är invånarna i 

dessa länder minst nöjda. I stabila utvecklingsländer är välbefinnandet mycket högre, här 

                                                 
35 Bäckstrand, Göran, Ingelstam, Lars, ”Enough! Global challenges and responsible lifestyles” 
http://www.dhf.uu.se/pdffiler/DD2006_47_vol_1/DD2006_47_5.pdf  
36 Klein, Stefan, Lyckoformeln, eller vad vetenskapen kan lära oss om lycka, Natur och Kultur (Stockholm 
2005), sid 256. Klein har hämtat figuren från Ingelhart och Klingemann (2000). Figuren finns även i Bäckstrands 
och Ingelstams text ”Enough! Global challenges and responsible lifestyles” på sid 132, där den angivna källan är 
Layard, R, Happiness: Lessons from a new science (2005). 
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stiger lyckoindex fortfarande med inkomsten. I industriländerna har många människor fått 

materiella behov tillfredsställda. I detta block innebär större välfärd inte högre välbefinnande. 

(Uppgifterna till figuren kommer från sent 1990-tal, vilket kan förklara missnöjet i östra 

Tyskland då följderna av DDR-regimen fortfarande var aktuella.)37 I fattiga länder, som 

befinner sig under den ekonomiska inkomstgränsen som nämndes ovan, skiljer sig 

lyckokänslan hos invånarna mycket, även om de ligger på samma inkomstnivå. De mest 

olyckliga människorna är således inte de allra fattigaste utan de som saknar mänsklig 

säkerhet, är utsatta för korruption, där det råder brist på mänskliga rättigheter, lider av AIDS 

eller alkoholism.38 

 

Men varifrån kommer lyckan? Amerikanen David Lykken, forskare och professor vid 

University of Minnesota, gjorde en omfattande studie av 4000 tvillingpar, födda mellan år 

1936 och 1955. Slutsatserna presenterades i en rapport år 1996, bland annat framlades att ca 

50% av en persons tillfredsställelse med livet har att göra med generna. Omständigheter som 

levnadsförhållanden, inkomst, civilstånd, religion och utbildning bidrar endast till ca 8% av 

det allmänna välbefinnandet. Resten av procenten har att göra med slumpen.39 Man kan även 

konstatera att några faktorer har i genomsnitt ytterst liten inverkan på lyckonivån; ålder, kön, 

IQ och utbildning. Även om till exempel utbildning kan leda till ett arbete med högre inkomst, 

har faktorerna i sig väldigt liten direktkoppling till lycka.40 Richard Layard menar att det finns 

sju faktorer, vilka han kallar ”The Big Seven”, som uppenbart påverkar individens lycka: 

Familjerelationer, ekonomisk situation, arbete, gemenskap och vänner, hälsa, personlig frihet 

och personliga värderingar. De fem första punkterna är de som spelar störst roll.41 

 

Relativ position 

Varför ökar inte lyckan i höginkomstländer, trots att dess invånare lever längre, blir allt 

friskare, har mer välstånd och större möjligheter? En förklaring är betydelsen av den relativa 

positionen, vilket innebär att lycka kommer från jämförelser med andra människor. Den 

relativa positionen skapar en relativ lycka eller olycka. En annan tes är att i takt med 
                                                 
37 Klein, Stefan, Lyckoformeln, eller vad vetenskapen kan lära oss om lycka, Natur och Kultur (Stockholm 
2005), sid 256. 
38 Bäckstrand, Göran, Ingelstam, Lars, ”Enough! Global challenges and responsible lifestyles” 
http://www.dhf.uu.se/pdffiler/DD2006_47_vol_1/DD2006_47_5.pdf 
39 Wallis, Claudia, ”The new science of happiness”, Time, januari 2005. 
http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/images/timemagazine/Time-Happiness.pdf 
40 Layard, Richard, Happiness: lessons from a new science, Allen Lane/Penguin Books (London 2005), sid 62. 
41 Ibid, sid 63. 
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förbättringar ändras också problemformuleringarna. Individer är sällan nöjda om ett problem 

är löst, fokus riktas i stället mot nästa. Människans evolutionära kraft gör att så fort en 

sjukdom har utrotats läggs energi på nästa hotande sjukdom. Utrymmet för förbättring är 

också begränsat. Det finns inte heller några perfekta mått eller metoder för att mäta lycka och 

välbefinnande. Då objektiva kriterier inte existerar måste man hitta jämförelsepunkter. 

Personer som forskarna intervjuar är sällan de som befinner sig i krissituationer eller är svårt 

sjuka, vilket gör att verkligheten inte alltid stämmer överens med forskarnas resultat. Även 

definitionen av lycka förändras. En person som har ”allt” och är lycklig, kräver följaktligen 

mer för att definiera sig själv som lycklig.42 

 

Johan Norberg menar att om den relativa positionen verkligen är det viktigaste, varför flyttar 

människor i stor skala från fattiga till rika länder, där de kommer att bli mycket rikare än 

hemma, men ändå tillhöra de fattigaste relativt sett? ”Borde vi kanske flytta i den andra 

riktningen för att öka vår lycka?” 43 

 

En persons behov och önskningar är beroende av vad andra människor har och vad man har 

vant sig vid. De påverkas av utbildning, reklam och tv (uppfattningen om våld, möjligheten 

till vidgade horisonter om hur andra lever, modellprogram m.m. kan även bidra till dåligt 

självförtroende44). Vi har en djup drivkraft som innebär att tävla med och hålla samma mått 

som andra, vilket leder till en kapplöpning i status. Detta är dömt att misslyckas, ur en allmän 

lyckosynpunkt, då så fort någon har det bättre har samtidigt någon annan det sämre.45  

 

Lycka i förhållande till samhället 

Om man ser det som en regerings uppgift att göra medborgarna lyckligare, som 

upplysningens filosofer krävde, har västvärldens politiker misslyckats, menar Norberg. 

Generellt sett strävar regeringarna efter ökad ekonomisk tillväxt, därmed eftersträvas även 

medborgarnas levnadsstandard, vilket uppenbarligen inte ökar lyckan.46 Människor vill ha 

trygghet – på arbetet, i familjen och i bostadsområdet, viktigt är också att kunna lita på sina 

                                                 
42 Norberg, Johan, ”Blir vi lyckligare av lyckoforskning?” Timbro briefing papers, nr 7 2006, sid 6, 
http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/TBP07_2006.pdf 
43 Ibid, sid 2. 
44 Layard, Richard, Happiness: lessons from a new science, Allen Lane/Penguin Books (London 2005), sid 89f. 
45 Ibid, sid 7. 
46 Klein, Stefan, Lyckoformeln, eller vad vetenskapen kan lära oss om lycka, Natur och Kultur (Stockholm 
2005), sid 254. 
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medmänniskor. Det är svårt att själv påverka om man blir arbetslös eller om det är oroligt på 

gatan, samhället har en betydande roll i dessa frågor.47 

 

Rättvisan i ett samhälle påverkar individens tillfredsställelse med livet. Studier visar även att 

orättvisor och lägre medellivslängd hör ihop, det är således inte välståndet som ger ett långt 

liv. Sverige är ett av de länder som har minst klyftor mellan rika och fattiga. Även 

Nederländerna har små inkomstskillnader och hög halt av tillfredsställelse med livet. I 

samhällen där klyftan är större är medellivslängden lägre, trots ländernas många andra 

likheter. Detta förklaras med att människor upplever en ökad stress genom att leva med stora 

kontraster i samhället. En annan orsak till ohälsa i samband med kontraster är att så fort 

levnadssätten är alltför olika börjar en dragkamp. Olika intressen uppstår, fattiga och rika 

lever i olika miljöer och försöker båda undvika varandra.48 

 

Det är betydelsefullt hur rikedom fördelas i ett samhälle, det vill säga om endast ett fåtal 

personer får del av välståndet (vilket hör till vanligheten i diktaturer) eller om det fördelas 

rättvist. Mätt med ekonomiska mått skadar det ingen att de rika blir rikare, om inte de fattiga 

blir fattigare – men då beaktas inte konsekvenserna för välbefinnandet och hälsan: om 

kontrasterna i ett samhälle ökar förlorar både rika och fattiga i hälsa. Olyckan kommer inte av 

att äga lite, utan av att äga mindre än andra då en känsla av värdelöshet kan uppkomma.49  

 

En undersökning av ett samhälle med stark gemenskap och utan stora klyftor visar att det har 

lika många fall av cancer som andra samhällen, men betydligt färre fall av de stressrelaterade 

hjärt- och kärlsjukdomarna. Det är ingen nyhet att solidaritet gör det lättare att utstå svåra 

förhållanden, 1800-talets arbetarrörelse tog fasta på detta. Nyare är dock insikten om att en 

väl fungerande social gemenskap så starkt påverkar människors psykiska och fysiska 

välbefinnande, vilket hälsan drar fördel av. Den som ingår i en social gemenskap lever bättre 

och längre – med ett fungerande socialt liv lever människorna lyckligare. Massarbetslöshet är 

något som förändrar det sociala livet negativt. Sambandet mellan välbefinnande, livslängd och 

sammanhållning i gruppen har bekräftats i många undersökningar.50  

 

                                                 
47 Layard, Richard, Happiness: lessons from a new science, Allen Lane/Penguin Books (London 2005), sid 7. 
48 Klein, Stefan, Lyckoformeln, eller vad vetenskapen kan lära oss om lycka, Natur och Kultur (Stockholm 
2005), sid 258, 261f. 
49 Ibid, sid 259. 
50 Ibid, sid 262, 264. 
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Det är inte säkert att materiellt välstånd gör alla lyckligare, men ett liberalt samhälle ger 

människor frihet att göra självständiga val som passar den enskilda individen. Samtidigt finns 

det forskare som säger att kravet på oss att ständigt analysera och göra aktiva val kan skapa 

obehag och stress.51 

 

Lycka i förhållande till individen 

Den moderna ekonomin innebär ett allt högre tempo för att inte komma efter någon annan. 

Utvecklingen gör att status sätts före välbefinnandet, på bekostnad av semestrar, tid med 

familjen, lugn och ro.52 Människor som lyckas skapa mening i tillvaron är lyckligare än de som 

lever av behagens effekter och hoppar från nöje till nöje. Det handlar om att finna mål, 

acceptera sig själv, ha goda relationer till andra människor, främja personligt växande.53 

Nyckeln till lycka är enligt många att själv ha kontroll över livet. Stressreaktionen på förlusten 

av kontrollen över sitt eget liv är ett gammalt evolutionärt arv. Även lusten att leva är medfödd, 

människor kan vara lyckliga i nästan vilken situation som helst. Den fattiga har oftast andra, 

men inte färre, tillfällen att glädja sig åt än den rika. Det handlar bara om att utnyttja dem.54 

Människor är lyckligare om de är godhjärtade och tacksamma för vad de har. I ett hårt liv är 

dessa kvaliteter ännu mer viktiga.55 

 

Modern social forskning bekräftar hur viktig samvaron är för välbefinnandet, bindningar till 

andra är en av de få yttre faktorer som ökar tillfredsställelsen med livet under praktiskt taget 

alla omständigheter. Ensamhet framkallar stress och innebär en påfrestning på både kropp och 

själ. Av naturen lockas och drivs individer till sina medmänniskor.56 

 
Vänner hjälper människor att leva längre. Det visar flera västeuropeiska och amerikanska 

undersökningar av tiotusentals människor. Sociala kontakter påverkar livslängden i genomsnitt 

minst lika starkt som rökning, högt blodtryck, övervikt och regelbunden idrottsutövning. 

Oberoende av ålder, hälsotillstånd och kön är sannolikheten för att en ensam person ska dö under 

                                                 
51 Norberg, Johan, ”Blir vi lyckligare av lyckoforskning?” Timbro briefing papers, nr 7 2006, sid ???6?, 
http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/TBP07_2006.pdf 
52 Norberg, Johan, ”Blir vi lyckligare av lyckoforskning?” Timbro briefing papers, nr 7 2006, sid 2 f, 
http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/TBP07_2006.pdf 
53 Layard, Richard, Happiness: lessons from a new science, Allen Lane/Penguin Books (London 2005), sid 22. 
54 Klein, Stefan, Lyckoformeln, eller vad vetenskapen kan lära oss om lycka, Natur och Kultur (Stockholm 
2005), sid 267, 273. 
55 Layard, Richard, Happiness: lessons from a new science, Allen Lane/Penguin Books (London 2005), sid 8. 
56 Klein, Stefan, Lyckoformeln, eller vad vetenskapen kan lära oss om lycka, Natur och Kultur (Stockholm 2005) 
sid 169, 171f. 
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det följande året mer än dubbelt så stor som för en person som känner att hon är omgiven av 

vänner. Rökning däremot ökar endast risken att dö med femtio procent.57  

 

Vilka medel som än används för att mäta lycka, står det klart att lycka påverkar den fysiska 

hälsan. Lyckliga människor får ett starkare immunförsvar, och lägre halter av stressrelaterad 

kortisol. God hälsa bidrar till positiva känslor, vilket i sin tur kan hålla bort ilska och stress. 

De huvudsakliga dödsorsakerna i industriländerna är stressrelaterade sjukdomar, som 

hjärtinfarkt och slaganfall.58 Den som är lycklig kan också leva längre, livsstilen är mer 

avgörande för vilken ålder en person kommer uppnå än faktorer som arv och miljö. Utan 

drivkraften att undvika smärta och söka sånt som gör individen gott, hade förmodligen arten 

människa dött ut för länge sen.59 Att vårda den psykiska och fysiska hälsan innebär alltså en 

investering i framtiden.60 

 

Ungraren Mihaly Csikszentmihalyi, forskare och professor i psykologi, har myntat begreppet 

flow. Det handlar om de positiva aspekterna av mänskliga upplevelser; om glädje, skaparkraft 

och totalt engagemang i livet. Csikszentmihalyi menar att individen själv kan välja mellan två 

olika strategier för att förbättra livskvaliteten. Den första är att få yttre förhållanden att 

stämma överens med personens målsättningar. Den andra är att förändra sättet att uppleva 

yttre förhållanden så att de stämmer bättre med målsättningarna.61 Flowtillståndet kommer när 

goda förutsättningar finns för att klara av en utmanande uppgift. Belöningen är den inifrån 

kommande euforin, som följs av flowtillståndet – detta ger en djupare och mer varaktig 

tillfredsställelse än en utifrån kommande belöning. Om man jagar världens alla yttre 

belöningar hamnar man lätt i en situation av inre splittring, brist på koncentration och känsla 

av meningslöshet. Flow kan användas i olika sammanhang, det finns tre olika sorter – flow för 

kroppen, tanken och för arbetet. Sökandet efter flow är enligt Csikszentmihalyi en av 

människans djupaste och mest universella drivkrafter.62 

 

                                                 
57 Klein, Stefan, Lyckoformeln, eller vad vetenskapen kan lära oss om lycka, Natur och Kultur (Stockholm 
2005), sid 169f. 
58 Ibid, sid 258. 
59 Layard, Richard, Happiness: lessons from a new science, Allen Lane/Penguin Books (London 2005), sid 23f. 
60 Klein, Stefan, Lyckoformeln, eller vad vetenskapen kan lära oss om lycka, Natur och Kultur (Stockholm 
2005), sid 257 f. 
61 Csikszentmihalyi, Mihaly, Flow – den optimala upplevelsens psykologi, Natur och Kultur (Danmark 2006), 
sid 13, 17, 66. 
62 Csikszentmihalyi, Mihaly, Finna flow – den vardagliga entusiasmens psykologi, Natur och Kultur (Danmark 
2006), sid 9 f. 
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Livsvillkor i Guinea 
 

Människorna är olika. Här i Afrika är till exempel den familjära solidariteten och 

generositeten människor emellan mycket utvecklad. Så är inte alltid fallet i 

Frankrike där staten tar hand om allt. 
     Youssouf 

 

Innan resultatet av intervjuerna presenteras bör man ha bakgrundsinformation om landet som 

de tre intervjupersonerna är uppväxta i. Nedan följer upplysning om hur Guinea ligger, den 

politiska situationen i landet och väsentlig statistisk fakta. Detta är viktigt för att läsaren ska 

kunna få en djupare förståelse av de tre guineanernas livsvärld. 

Guinea  

Guinea ligger på Västafrikas kust och gränsar till Guinea-Bissau, 

Senegal, Mali, Elfenbenskusten, Liberia och Sierra Leone. 

Flaggans röda färg symboliserar frihetskampens blodsoffer, det 

gula står för nationalrikedomen bauxit och det gröna 

representerar landets växtlighet.63 Guinea är världens största 

exportör av bauxit som används för framställning av aluminium. 

Trots att Guinea är rikt på naturtillgångar är landet ett av de 

fattigaste i världen.64  

 

Historik – den politiska situationen fram till idag 

Guinea är en före detta fransk koloni i Västafrika och blev som första franskspråkiga staten i 

hela Afrika självständigt år 1958. Fransmännen inrättade en fast statsmakt och förvaltning, 

skolväsendet utbyggdes, ett exportinriktat jordbruk utvecklades och en del av jorden 

privatiserades. Med detta uppstod en lokal, franskt utbildad elit. Majoriteten av befolkningen 

förtrycktes och motståndet växte. Det var Sékou Touré, ledare för Guineas demokratiska parti 

                                                 
63 Nationalencyklopedin, via databas på Linköpings Universitetsbibliotek. Sökord ”Guinea”, 2007-11-21. Även 
bilden kommer härifrån. 
64 Kihlberg, Marianne, ”Guinea på randen av inbördeskrig” Sveriges Radio, 2007-02-15, http://www.sr.se/cgi-
bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1205100 
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(Parti démocratique de Guinée, PDG), som blev landets första premiärminister 2 oktober år 

1958. I samband med frigörelsen lär han ha stått för orden: hellre fattigdom i frihet än 

rikedom i slaveri. På grund av Tourés vägran till ett franskt samvälde avbröt Frankrike allt 

bistånd samt all ekonomisk och teknisk hjälp. Tourés diktatoriska styre av Guinea genererade 

utvandring av ca två miljoner människor som bosatte sig i grannländerna och ett antal 

kuppförsök gjordes. Han dog år 1984 och militären Lansana Conté tog makten genom en 

militärkupp. Conté (ledare för Parti de l'unité et du progrès, PUP) höll fast vid makten och 

regimen lovade en övergång till civilt flerpartisystem. Han gjorde om grundlagen så 

presidenten har den verkställande makten samt förlängde mandatperioden till sju år 

(parlamentets mandatperiod är dock fem år). Först 1993 hölls det första presidentvalet. De 

följande valen präglades av valfusk, bojkottning från oppositionen samt ifrågasättande från 

utländska observatörer. Conté omvaldes år 1998 och 2003, författningen hade år 2001 ändrats 

så att statschefen kan återväljas. Det enda oppositionspartiet med någorlunda stark förankring 

i parlamentet är Union pour le progrès et le renouveau (UPR)65 

 

Inbördeskrigen i grannländerna Liberia och Sierra Leone har ökat Guineas sociala och 

militära oro. År 2000 utbröt ett väpnat uppror vid den sydöstra gränsen. Regeringen anklagade 

Liberia, Burkina Faso och Sierra Leones rebellrörelse för att stödja Guineas 

regimmotståndare. På senare tid är det konflikter i Liberia och Elfenbenskusten som har 

orsakat fortsatta problem, som flyktingströmmar. Trots allt har ändå Guinea lyckats behålla en 

intern stabilitet utan krig.66 Under den senaste tiden har dock folkets missnöje ökat, till följd 

av korruption och ekonomiska svårigheter. Presidenten är gammal och sjuk, han styr landet 

mer eller mindre diktatoriskt.67 I juni år 2006 hölls två generalstrejker med krav på 

lönehöjningar.68 I januari år 2007 utlyste fackföreningar, med brett folkligt stöd, 

landsomfattande strejker med högre krav; de krävde presidentens avgång. Detta lamslog 

landet och bauxitproduktionen drabbades av svåra störningar. Regeringen skickade ut 

säkerhetsstyrkor för att slå ner demonstrationerna och minst 110 människor dödades.69 Till 

                                                 
65 Nationalencyklopedin, via databas på Linköpings Universitetsbibliotek. Sökord ”Guinea”, ”Sékou Touré”, 
2007-11-21. 
66 Ibid, sökord ”Guinea”, 2007-11-21. 
67 Kihlberg, Marianne, ”Guinea på randen av inbördeskrig” Sveriges Radio, 2007-02-15, http://www.sr.se/cgi-
bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1205100 
68 Säll, Ola, ”Strejk för regimskifte i Guinea”, Svenska Dagbladet, 2007-02-13, Mediearkivet, via databas på 
Linköpings Universitetsbibliotek. Sökord ”Guinea oro”, 2007-11-21. 
69 Kihlberg, Marianne, ”Guinea på randen av inbördeskrig” Sveriges Radio, 2007-02-15, http://www.sr.se/cgi-
bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1205100  
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följd av detta avrådde Sveriges utrikesdepartement från alla resor till Guinea, men då läget har 

lugnat sig har rekommendationen tagits bort.70 

 

Statistisk fakta 

För att få en bättre uppfattning om vad siffrorna säger görs jämförelser med Sverige på vissa 

ställen. Fakta är hämtad ur Nationalencyklopedin och ur ”The World Factbook” på CIA:s 

(Central Intelligence Agency) hemsida.71 

 

 Yta: 245 857 km2 CIA (Sverige: 410 934 km2) 

 Folkmängd (2007): 9,95 miljoner invånare (Sverige 9,1 milj inv) 

 Huvudstad: Conakry  

 Viktigaste språk: franska (8 lokala språk, t ex fulani, malinke, susu, baga) 

 Statsskick: republik  

 Statsöverhuvud: Lansana Conté (president)  

 Regeringschef: Lansana Kouyate 

 
Invånare i Guinea lever i ca 50 år och spädbarnsdödligheten är 89 barn per 1000 levande födda. 

Conakry är den folkrikaste staden med 1,9 miljoner invånare, 33% av befolkningen bor i städer 

(i Sverige 84%). Befolkningstätheten är nästan dubbelt så stor som i Sverige med 40 invånare 

per kvadratkilometer. Det finns många unga i landet, 44% är under 14 års ålder. Drygt hälften 

av befolkningen är mellan 15 och 64 års ålder. Arbetslösheten är hög, framförallt bland de 

unga.72 Parasiter är orsaken till de vanligaste sjukdomarna, till exempel malaria och 

schistosomiasis, även inälvsparasiter förekommer ofta. Tuberkulos är också en vanlig sjukdom 

i Guinea men problemet med HIV/AIDS är inte så utbrett i Guinea som i många andra 

afrikanska länder. 

 

Det finns många olika etniska grupper där de tre största är peule (40% av befolkningen), 

malinké (30%) och susu (20%). Den sistnämnda är den vanligast förekommande i Conakry, där 

talas språket susu av alla även de som kommer från en annan folkgrupp. Religionsfrihet råder i 

Guinea men majoriteten är muslimer, 85%. Denna form av islam är starkt präglad av sufism, 

                                                 
70 http://www.regeringen.se/sb/d/2574/a/75484;jsessionid=aDa9ic3WFBNe  
71 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gv.html 
72 http://www.plansverige.org/wherewework/westafrica/guinea/landinfo/ samt info från intervju med Mohamed. 
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det vill säga islamisk mystik. Knappt en tiondel är kristna, mest katoliker, och en mindre del 

tillhör inhemska religioner. 

 

I Guinea finns åtta olika lokala språk men sedan Guinea var en fransk koloni är det officiella 

språket franska, undervisning i skolan sker således på franska. Den sexåriga grundskolan är 

gratis och egentligen obligatorisk för alla sjuåringar men knappt en tredjedel av befolkningen 

över 15 års ålder kan läsa och skriva, varav flertalet är män. Efter grundskolan finns en sjuårig 

påbyggnadsutbildning, vidare finns även möjlighet till universitetsstudier. Arbetslösheten i 

landet är hög. 

 

Nästan hälften av Guineas invånare lever under fattigdomsgränsen och landet tar emot 

ekonomisk hjälp. BNP per capita motsvarar ungefär en hundradel av Sveriges. Jorden är 

näringsrik vilket ger goda möjligheter till odling. Förutom jordbruksprodukter består den 

viktigaste exporten av bauxit, guld, diamant, kaffe och fisk. Viktigaste importprodukterna är 

olja, maskiner och livsmedel. Kommunikationsmöjligheterna ökar, få har egna tv-apparater 

men oftast finns det hos någon i grannskapet. Många har införskaffat mobiltelefoner under de 

senaste åren och det finns god tillgång till internet-caféer. Dock är det betydligt färre 

människor som använder sig av internet än av tv och telefon. 
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Tre guineaner om vardag och lycka 
 

Jag tror att lyckan varken finns till vänster eller till höger, lyckan finns i vårt sätt 

att etablera relationen med den yttre världen. Man kan då inte säga att de som 

har större materiell lycka är lyckliga. 
     Youssouf 

 

Teman för intervjufrågor och analysområden har tagits fram med hjälp av ”The Big Seven”: 

Familjerelationer, ekonomisk situation, arbete, gemenskap och vänner, hälsa, personlig frihet 

och personliga värderingar.73 

 

• Familj och vänner 

• Engagemang (gemenskap och arbete) 

• Tillfredsställelse 

• Livskvalitet (hälsa, resurser, personlig frihet ) 

• Drömmar och framtid 

 

I analysen dras paralleller till det svenska samhället och till den västerländska forskningen. De 

tre intervjupersonerna är födda och uppväxta i Guinea. 

 

Mohamed bor i Guinea, i stadsdelen Matam, och är 35 år. Han har studerat fem år på 

universitetet och är civilingenjör. Han bor med sin fru, hennes son och deras gemensamma 

dotter.  

 

Bijou i Guinea är 23 år och ensamstående mamma till sina sexåriga tvillingdöttrar. Hon är 

dansare och repeterar varje dag med en dansgrupp. Hon har gått i skolan i tio år – fram tills 

hon blev gravid. 

 

Aicha är 25 år och har flyttat till Sverige (år 2006) för att bo med sin svenske man. När hon 

flyttade avbröt hon sina högre studier i Guinea, nu är hon mammaledig med sin son. 

 

                                                 
73 Layard, Richard, Happiness: lessons from a new science, Allen Lane/Penguin Books (London 2005), sid 63. 
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Familj och vänner  

Det framgår av alla intervjupersoner att de känner en enorm vördnad inför sina föräldrar. 

Mammorna är speciellt respekterade. Familjebanden tycks bli starka vid tidig ålder i Guinea 

och barnen lär sig fort vilka som står högst på den rådande hierarkiska skalan, baserat på 

åldern. Enligt Mohamed är det ofta en eller två personer som försörjer hela familjen. Bijou 

säger att ”min storebror är militär, tack vare honom får jag pengar ibland”. Släkten är viktig 

inte bara ur känslomässig synpunkt. De små barnen fungerar även som arbetskraft i hemmet 

och förutsätts försörja de äldre senare i livet. Ett vanligt problem uppstår på detta sätt; många 

barn går inte i skolan utan behövs hemma i stället. Men de föräldrar som själva har utbildat 

sig utvecklar generellt en större förståelse, till exempel inser de vikten av barnens skolgång 

och kan argumentera för varför man inte bör slå dem. Så är fallet med alla tre 

intervjupersonerna, alla har gått i grundskolan och Aicha och Mohamed har genomfört 

ytterligare studier.  

 

Det första ordet Mohamed nämner när familjeämnet kommer upp är ansvar. Han känner sig 

inte fri att använda sina pengar hur som helst utan prioriterar familjens välmående och 

dotterns utbildning, ”hennes framtid beror till 50% på mig”, säger han. ”Jag är ansvarig, för 

det är jag som har satt henne till världen.” Mohameds pappa är också hans ansvar. ”Man 

respekterar föräldrarna, min vilja går inte före deras”, säger han. Om pappan skulle behöva 

något är det upp till den vuxna sonen eller dottern att ordna det så gott det går. Mohamed 

berättar om förlusten av sin mamma, något som har präglat hans liv. ”Jag tänker på mamma 

mycket när jag ser andra med sina mammor. Och till exempel när din mamma ringer är du 

glad, då tänker jag att ’tänk om min mamma kunde ringa.’” 

 

De flesta människor i Guinea slår sina barn om de inte följer den äldres vilja, till exempel om 

barnet vägrar gå till skolan när föräldrarna säger åt dem. Varken Aicha, Mohamed eller Bijou 

slår sina barn, de menar att om man gör det kommer barnet inte lära sig. Aicha säger:  

 
När du är fattig har du inte ens tid för ett barn, du är trött och tillbringar inte tid med barnen. Man 

får ingen bra kontakt så barnen kan inte förstå och lyssna. Man tror att barnet ska sluta om man 

slår. Om man har tid, som jag – jag är mammaledig och ska vara med min son ett år – då kan jag 

säga ”man får inte göra så”. Jag har tid för honom. Det finns kärlek mellan oss två. Det finns inte 

riktig kärlek i mitt land mellan barn och förälder. Det finns ingen mamma eller pappaledighet i 

mitt land, jag har aldrig hört talas om det. Efter två veckor börjar mamman jobba. Och när man är 
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trött gör man vad som helst. Barnet blir rädd. Men barnet gör det igen för att slagen stannar inte 

kvar i kroppen. […] Mamma brukade slå mig, jag vet att det inte är bra. Jag kommer aldrig, aldrig, 

aldrig slå mitt barn, det har jag lovat mig själv. Mamma kom alltid och ångrade sig. Vet inte varför 

men hon kanske var hon uppväxt med det. Jag var aldrig rädd att säga vad jag tycker är rätt och 

bra. Det var skillnaden mellan andra barn och mig.  

 

Aicha har försökt säga emot människorna i hemlandet som slår sina barn. Mohamed menar att 

barn inte är kapabla att förstå och även han påpekar ofta detta för grannarna som bor på hans 

gård, men vanligtvis lyssnar de inte. Mohamed säger: 

 
Jag sätter mig in i barnets situation. Barnet kan inte förstå, analysera. Jag äter, ett barn kan komma 

och fråga om han får min mat, men du har makten att förstå att det inte är ditt. Ett barn kan ta av 

sig byxor och underkläder och gå ut, men du som kan förstå gör inte det. I stället för att slå, ger jag 

råd och straff; ”gå in” säger jag. Då stannar barnet där och blir sur, tills han förstår. Men om jag 

slår har jag inte rätt. 

 

Aicha förstår inte hur barn i Sverige kan tilltala sina föräldrar på ett så respektlöst sätt som 

hon hör att barn gör. Aicha pratar mycket och varmt om sin mamma, säger att hon är stark 

och modig.  

 
Hon är verkligen en bra mamma, hon är den bästa mamman för mig. Hon är inte som andra 

mammor. Jag vågade till och med säga att jag hade pojkvän. I mitt land berättar man inte det, då 

blir man utslängd, man måste vara gift. Min mamma gav i stället råd om killar, sa att jag skulle 

vara försiktig, att jag kan bli gravid. 

 

Mohamed ser sin femåriga universitetsutbildning som något mycket positivt som han är stolt 

över. Förutom kunskaper har den medfört en stor vänskapskrets vilket han uppskattar djupt. 

Han menar att ett liv utan vänner vore näst intill omöjligt:  

 
Det skulle vara svårt, vore jag ensam skulle jag inte kunna göra någonting. En bra relation är 

bättre än ett nationellt identitetskort. Om vi är vänner och du är säkerhetsdirektör, och jag har 

problem med min bil… Då kan du inte tillämpa lagen på mig och låter mig passera utan att skriva 

på alla papper. Det jag gillar med studierna är också att vart du än kommer så hittar du vänner, 

man har alltid gått i någon klass tillsammans. Och genom dig känner jag honom… Det är viktigt 

med vänner. Man hjälper varandra vid problem. 
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Han berättar att man får mycket stöd av varandra även i vardagen, till exempel om grannen 

ser att han inte har mat ger de honom en tallrik när de ska äta. Mohamed säger att även om 

man inte har något kan man få mat eftersom familjen alltid är ansvarig. ”Det inte är som hos 

er där man bara tar hand om sig själv efter 18 års ålder.” Stödet från familj och vänner är 

också det som utgör styrkan i Afrika fastslår han. 

 

Bijou övergavs av mannen hon älskade, pappan till döttrarna, redan innan barnen föddes. Hon 

blev gravid med tvillingarna vid 17 års ålder och kunde därför inte fortsätta att gå i skolan. 

”Han gjorde mig gravid, övergav mig utan att veta om jag fick mat eller sovplats. Jag ville 

inte att familjen skulle veta om graviditeten, det var för skamfullt för mig.” Hon är arg på 

mannen och förstår sig inte på hans icke-existerande intresse för deras gemensamma döttrar. 

”Det är för svårt att prata om… han är här men kommer inte och träffar sina barn.” Bijou talar 

om flickorna och säger att ”när de ser sina kompisar med pappor frågar de efter honom”. Nu 

får Bijou hjälp av hela familjen att ta hand om och försörja flickorna. ”När jag tänker på 

honom gråter jag, för han har gjort mig illa.” Ilskan mot döttrarnas pappa är påtaglig, hon 

säger att hon vill sätta honom i fängelse. Hon skulle lika gärna kunna säga till barnen att han 

är död, men Bijous pappa avråder henne från det. Pappans ord väger tungt, han stöttar henne 

och visar förståelse i flera situationer. Familjen betyder mycket för Bijou, hon hade inte klarat 

sig utan dem, säger hon. 

 

Engagemang 

Dansen är en viktig del i Bijous liv och hon mår bra när hon dansar. Det är hennes dagliga 

sysselsättning med helgerna som undantag. Det är bra när man älskar något, menar hon, 

särskilt om man kan ägna sig åt det man älskar. 

 
Sen 1992 har jag velat dansa, men man hindrade mig. Jag började år 2004, mina barn var två år då. 

Jag började dansa lite i taget. Idag kan jag säga tack Gud, för ibland när jag är hemma ringer man 

och bjuder med mig till uppträdanden. Då åker jag dit och tjänar pengar, och sparar det sen till 

döttrarna. 

 

Bijou hindrades att dansa då man sa till henne att hon måste gå klart skolan först. Graviditeten 

var ett misstag, hon förklarar att om hon inte hade fött barn hade hon dansat bättre än sin 
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väninna. ”Jag vill att alla ska tycka att jag är bäst, det vill alla.” På repetitionerna kan Bijou 

också umgås med sina vänner.  

 

Mohamed är en planerande och strukturerad man och han skiljer sig på så sätt från många 

andra guineaner, förmodligen från dem som inte har högre utbildning. Studierna speglar sig 

också när han talar om vad som stimulerar honom: ”Jag gillar att diskutera, ge och ta emot. 

Jag ger idéer och tar emot andras, det tycker jag om.” Han är bildad och vill kunna använda 

sina kunskaper inom ett yrke. Men arbetslösheten är stor och svågerpolitiken inte ovanlig. 

”Det är förtroendet som är det bästa, det är det som räknas. Det stora problemet är att man ger 

jobb till dem i sin familj i stället. Om jag behöver någon som kör tar jag inte en chaufför, utan 

någon som jag känner som kan köra.” Som civilingenjör söker Mohamed arbete ofta, ibland 

får han småjobb. ”I mitt yrke kan jag bli uppringd av ett kontor för att följa byggen av broar 

eller vägar. Då gör jag ritningar, verifierar normer, följer bygget. Då tjänar jag pengar. Då är 

jag ekonomisk, jag äter inte upp pengarna på två månader.” En vanlig dag åker Mohamed in 

till Conakrys centrum för att söka jobb: 

 
Jag är i stan och träffar vänner, promenerar, gör mina ärenden till exempel på internet-café, kollar 

runt om det finns jobb. Man kan säga ”kom imorgon så kanske du kan vara med på detta projekt”. 

Jag lämnar mina papper. Eller så kanske en vän ringer och tipsar om något. Sen när man får betalt 

så delar vi på pengarna. 

 

Arbetslösheten är tärande för Mohamed. ”På morgonen, du ha ingenstans att gå. Du stannar 

hemma en dag, två dagar, en månad, ett år… Man måste kunna trivas med detta tillstånd, men 

jag personligen kan inte det” säger Mohamed. Efter utbildningen på universitetet trodde han 

att det inte skulle vara några problem att få jobb: 

 
En dag jag kände mig glad var när jag hade gjort klart alla studier, när jag fick mitt slutresultat, då 

sa man till mig att sen kommer jag få jobb och få pengar varje månadsslut. Då var jag glad. 

Tidigare var det föräldrarna som betalade transporter, frukost… Jag tänkte att nu är mina problem 

som student över. 

 

Men det blev inte som man hade sagt på universitetet, det visade sig vara mycket svårare att 

hitta jobb. ”Här i Guinea har vi mycket tid och inget att göra, till skillnad från i Europa där 

man har lite tid och mycket att göra”, säger Mohamed. Han är engagerad inom många 

organisationer, bland annat Jeunes pour Jeunes som arbetar för att utbilda och hjälpa de unga. 
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Föreningen arbetar för att alla barn ska kunna gå i skolan, de vill förhindra kvinnlig 

omskärelse, sprider information om hur man ska undvika sjukdomar med mera. De 

samarbetar med personer i Sverige, både för ekonomiskt stöd och genomförande av olika 

tillställningar för att nå ut till så många som möjligt.74 

 

Det finns gratis skolgång i Guinea men Aicha berättar hur det kan se ut i praktiken:  

 
Alla går inte i skolan. Alla har inte pengar. Även om det inte är betalskola så måste man köpa 

uniform. Det är inte som i Sverige att man kan ha vilka kläder man vill. Man måste köpa skor, 

böcker, mat… Det är speciellt fattigt i Matam. Mammorna måste gå till marknaden tidigt, vid 

sextiden, och köpa till exempel färsk fisk för att sälja. De måste sitta och sälja till kanske till 

klockan 16. Sen lagar de mat för barnen är hungriga. Det hon tjänar kanske inte ens räcker till en 

uniform eller en bok. I mitt land kan en kvinna ha sex till sju barn. Vissa pappor bryr sig inte att ta 

hand om sin fru eller sina barn. De jobbar inte, det är frun som hjälper mannen. Traditionen i mitt 

land säger att tjejer inte ska gå i skolan, utan bara killar. Det är stor skillnad, det är svårt. Men jag 

fick chans att gå i skolan. Min mamma, jag älskar henne, hon har aldrig gått i skolan. Hon älskar 

oss och lät oss gå i skolan för att det är viktigt. Om du gör det blir du en riktig person, annars är 

man som ett djur för henne. 

 

Aichas mamma tillverkar och säljer en traditionell naturmedicin i Guinea. Innan dess lagade 

hon mat som hon sålde för att tjäna pengar till familjen. Pappan bor i grannlandet Liberia, nu 

bor även systern där. Aicha berättar hur en vanlig dag kunde se ut för henne i Guinea: 

 
Ibland kom mamma och sa att jag måste be på morgonen, om det inte är helg. 6.30 bad jag, sen 

fick jag sova hur mycket jag ville. Klockan nio eller tio gick jag upp och åt frukost, sen diskade 

jag – vi delade på det, jag och systern. Sen gick jag till marknaden och köpte mat för att laga till 

hela familjen. Att laga mat med kol kunde ta fyra timmar. Det är inte som i Sverige med 

elektricitet. Du bränner dig, det är som när man vill värma upp rummen här, man tänder på och 

blåser. Det är inte bara att sätta på ”on” på en platta. Det tar tid. Allt tar tid att göra i mitt land. 

Efter det äter vi, kanske tittar på tv, är med vänner. När det är ledigt och jag har läxor gör jag 

läxorna först. 

 

Under genomförandet av intervjuerna i Guinea pågår den afrikanska fotbollscupen Coupe 

d’Afrique. Fotbollsfebern är total och spelet engagerar alla, unga som gamla, kvinnor som 

män. Mohamed säger att det är första gången som Guinea spelar öppningsmatchen i cupen. 

                                                 
74 Newham, Linda “Kamp för klitoris”, Aftonbladet, 2008-06-05, 
http://www.aftonbladet.se/kvinna/article2605745.ab 
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Fotbollen får så stor betydelse då det skulle kunna innebära att Guinea blir ett känt land, även 

bortåt Europa. Bijous dansgrupp repeterar inte under de dagar som Guinea spelar en match 

eftersom alla ska få möjlighet att följa dramatiken. Bijou var inte intresserad av fotboll förut 

men nu tycker hon att det, liksom dans, också är en konstform. 

 

Tillfredsställelse 

”För mig är lycka att vara tillfredsställd med allt man har. Men nöjd, då tvingas man acceptera 

det man har. När man är lycklig har man allt man vill ha och då är man fri”, säger Aicha. 

Själv känner hon sig bara nöjd, hon är ofri eftersom hon inte har något jobb. Aicha betonar 

vikten av att känna tacksamhet, det är då man får ett liv i god kvalitet – när man har allt man 

vill ha kommer tacksamheten menar hon. ”Om man har ett jobb och är oberoende, då kan du 

göra vad du vill. Då kommer du bli tacksam. Det är värdighet för mig.” I Guinea är man alltid 

beroende av andra, tycker Aicha. Man bör lyssna till sitt hjärta för då kan man bli lycklig utan 

att ha pengar. Hon tycker att människor i Sverige sällan gör det de verkligen vill, att de är 

rädda för det. 

 

Hälsa, tacksamhet och relationer till vänner är basen till allt, tycker Mohamed. Pengar har 

också betydelse men det är bara en ingrediens:  

 
Om du lagar en sås tar du ingredienserna som behövs. Saltet spelar sin roll, oljan spelar sin roll, 

chilin spelar sin roll… Det är lite samma sak att vara lycklig. Om du har pengar till exempel, men 

inte hälsan, då är du inte lycklig. Om du har pengar och hälsan men du har inget barn – då är du 

inte lycklig. Det är en helhet. 

 

Mohamed betonar att den största ingrediensen ändå är hälsan och den bästa kombinationen är 

att ha både hälsan och resurser. ”Man kan inte vara lycklig till 100%. Man kan vara nöjd. Men 

lycklig – då är alla behov och planer i livet uppfyllda. Du har jobb, du tjänar bra, du har en 

fru, du har en familj. Men man kan vara nöjd under omständigheterna.” För alla tre 

intervjupersoner är pengar likställt med möjligheten att välja. Vidare talar Mohamed om lycka 

som en obundenhet till andra:  

 
Jag vill vara lycklig i stället för nöjd. Om man är lycklig behöver man ingen. Då skulle jag ha ett 

konto, om någon blir sjuk till exempel, då har man råd. Varje dag kan jag välja. Idag vill jag ha en 
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Sylinational-dräkt75, jag behöver inte fråga någon om jag kan få det. Jag går själv till marknaden 

då och köper en. Om det skulle vara så för alla mina aktiviteter skulle jag vara lycklig. […] Jag 

skulle vara lycklig om jag kunde köpa det jag vill äta. Idag vill jag ha kött, ja då kan jag köpa det. 

Då skulle jag vara lycklig. Att kunna välja min mat. 

 

Mohamed säger att han är lycklig till 45% och fortfarande söker de resterande 55%. Det som 

fattas är resurser och arbete: ”Det som fattas i mitt liv är att hitta ett mycket bra jobb för att 

kunna tjäna pengar, utifrån det kan jag organisera mitt liv. Men utan ett långvarigt jobb, min 

vän, kan jag inget göra.” 

 

Bijou tycker om sitt liv för att hon har god hälsa och för att hon känner sig lycklig ibland. Hon 

berättar om en dag när hon var glad, det var inga märkbart stora händelser som inträffade när 

hon kände tillfredsställelse: ”I måndags var jag trött, men jag var glad för jag hade vilat bra. 

Jag dansade bra på repetitionen och åt bra. När jag är glad skojar jag mycket.” Bijou verkar få 

bra med sömn vilket tydligt får henne att må bra vissa dagar. Dansen betyder mycket för 

Bijou men även andra saker inverkar på hennes vardagliga välmående. ”Om jag dansar blir 

jag glad. Även om jag inte repar kan jag åka till marknaden och vara med min mamma där. 

Det gör mig glad för då har jag promenerat lite.” Fler saker som Bijou uppskattar i vardagen 

är att tillbringa tid med sin mamma, att laga mat till henne, att fläta sina vänners och döttrars 

hår. I Guinea är det kvinnorna som arbetar för sina män och barn, enligt både Aicha och 

Bijou. Även om kvinnorna i praktiken ofta är underordnade männen finns en påtaglig 

kvinnostyrka. De utstrålar självsäkerhet på långt håll. Bijou låter sig inte tryckas ner av en 

man till och tänker inte låta någon vara dum mot henne. Hon berättar vad hon ogillar: ”Att 

man ljuger för mig. Och att man lovar något som man inte håller. Det gillar jag inte. Det gör 

mig illa.” 

 

Religionen har stor betydelse i vardagens Guinea. Mohamed är djupt troende och han ser 

religionen som en guide. ”Koranen är guiden för alla goda muslimer, där ombeds man att göra 

gott och undvika det dåliga. Jag ska inte ljuga, stjäla eller förstöra det som är viktigt för 

någon. Man respekterar sin nästa.” Snart kommer han lära sin dotter att be, då hittar man 

livets rytm. Mohamed är rädd för döden. ”Jag vill inte lämna jorden för tidigt. Men jag vet att 

jag kommer dö. Hos oss muslimer behöver du inte vara rädd om du har levt gott. Man ber till 

Gud om att få komma till paradiset.” Mohamed är övertygad om att han kommer till paradiset 

                                                 
75 Sylinational är namnet på Guineas fotbollslandslag. 
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då han menar att Gud dömer dig för det du har i hjärtat, för dina relationer och för bönen. 

Religionens betydelse gör sig även påmind när Mohamed berättar vad som är bra i Guinea. 

”Naturen har gett oss allt, med det menar jag att Gud har gett oss allt.” Vidare säger han att 

”jorden är rik, Gud har gett oss den. Man kan odla överallt i Guinea, utan att behöva andra 

länder. Man kan lära känna varandra här, gästvänligheten är stor, folk är snälla.” Landet har 

goda förutsättningar men är styrt på fel sätt, menar han. Regimen är något han skulle vilja 

förändra så att människor kan leva på samma nivå, det måste finnas mat, el och vatten till alla. 

Det är viktigt för Mohamed att människor har förtroende för honom. Att känna tacksamhet 

och ansvar är också viktiga delar i vardagen. Han talar mycket om att hjälpa människor. Hans 

drömmar handlar inte bara om honom, det handlar om vad han kan göra för andra. 

 

Livskvalitet 

Aicha som har levt i både Guinea och Sverige uppskattar mycket av det som många svenskar 

kan ta för givet. Eftersom Aicha har upplevt båda världar har hon en djupare förståelse för vad 

det faktiskt är som skiljer de två livsvärldarna åt så mycket. Hon berättar att hon kände sig 

som ett djur när hon kom till Sverige, som om hon hade tagits från skogen och placerats på 

gatan. Hon kände sig vilsen. Faktum att Aicha var utbildad underlättade mycket, annars hade 

det varit ännu svårare menar hon. Den största chocken när hon kom till Sverige tycks ha varit 

den plötsliga ensamheten: 

 
När jag just kom till Sverige för att bo med min man, det var första gången jag var i ett rum ensam 

och bara hörde vind och fåglar. Jag tänkte ”oh my god”. Jag var rädd, tänkte ”vad är det som 

händer?” Och jag hörde posten som kom genom dörren, jag tänkte att ”nu kommer jag dö”. När 

min man jobbar, kommer han hem sent ibland klockan 23, ibland 24. Jag var tvungen att vara 

ensam hela dagen. Jag såg inte mina grannar, det tog tre månader innan jag såg dem, och de bor 

precis bredvid mig. Jag var så ledsen, i mitt land bor man med grannarna, barn skriker på gatorna. 

Jag var tvungen att springa till tåget hela tiden. Jag tänkte ”vad händer?” Jag hade inte träffat 

guineanerna här då. Vänner hade inte tid, vi kunde inte ses som i Guinea, där vi sågs hela tiden. 

Jag tänkte ”fy fan”, åt mat jag inte gillade, kände mig ensam, ”vad är det för land jag bor i?” 

 

Aicha berättar att hon lärde känna några på SFI (Svenska för invandrare), träffade guineaner 

som hade kommit till Sverige tidigare och började ta in att allt var annorlunda. Hon lärde sig i 

stället uppskatta det som var bra i det nya landet: det är rent, människor är snälla och 
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respekterar varandra, folk slår inte sina barn, det är mer rättvist om man söker jobb då 

människor inte får arbete bara för att de är vackra. Hon fortsätter: 

 
Hela min dröm om att komma till Europa handlade om att slippa se folk slå sina barn, folk 

bestämmer över sig själva, man bär vilka kläder man vill, ingen bryr sig om du går utan skor, om 

du är ful eller vacker, man gör vad man vill. Och elektricitet, man lagar mat utan barn i handen, 

man har element när det är kallt. Man duschar med varmvatten – för det var en av mina drömmar. 

”Tänk nu på de bra sakerna du har” tänkte jag. 

 

Aicha återkommer till att det är så rent och säger att hon älskar de rena sjukhusen i Sverige, 

hon uppskattar att man får hjälp på sjukhus även om man inte har massor med pengar. Den 

största positiva förändringen för henne tycks vara självständigheten och friheten. Det tog ett 

tag för Aicha att tänka om och uppskatta det nya hon funnit i sitt liv. Nu känner hon sig stark 

och modig, hon har blivit mamma och därför är hon stark, menar hon. Aicha springer inte till 

tunnelbanan längre utan försöker ta det lugnt. Längtan efter familj och grannar är dock stor, 

hon saknar att vara tillsammans, den afrikanska maten, att alla hjälper varandra, ”jag behövde 

inte vara rädd”, säger hon. I Guinea upplevde hon att det alltid fanns någon att prata med om 

hon hade problem, man hade alltid folk omkring sig. ”Jag har lärt mig mycket här som jag 

inte visste i Guinea.” Aicha har också lärt sig mycket svenska på bara ett år, nu läser hon 

alltid den svenska texten på tv även om det är på engelska. Upplevelsen av tid är olika i de två 

länderna, något som snabbt märks om man förflyttar sig från den ena världen till den andra. 

Nu säger Aicha ”jag har lärt mig att ibland respektera tid.” Hon kommer förstå mer av Guinea 

när hon återvänder, förstå varför verkligheten ser ut som den gör. Människor där säger kanske 

vissa saker för att de inte har utbildning och själva inte förstår, menar hon. Aicha berättar vad 

som är viktigast för henne i livet: 

 
Att förverkliga min dröm. Att vara en bra fru, att vara självständig. Jag vill köpa saker själv från 

min egen ficka, då är jag stolt över mig själv. Sen jag var fem år har jag velat bli flygvärdinna, jag 

vill träffa folk. Jag vill vara fri! Om det händer kommer jag bli en lycklig kvinna. Det är viktigt att 

vara snäll mot folk. Jag är känslig och blir ledsen av att se andra ledsna. Jag blir glad av att se 

andra glada. Om jag är glad kan jag göra andra omkring mig glada.  

 

Mohamed är mycket tacksam för att han har fått behålla sin goda hälsa. Det är något man inte 

kan räkna med, det är lyx. Han jämför sig med andra som måste ligga på sjukhus och köpa 

dyra mediciner, eller ännu värre de som dör för att de inte har råd med medicin. Bristen på 
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pengar får stor betydelse när människor i övrigt lever på knappa resurser. Det begränsar hela 

vardagen. Pengars betydelse är ofrånkomlig. ”Man kan göra så mycket om man har pengar” 

säger Aicha. På frågan om vad ett liv med bra kvalitet är svarar Bijou med blygsamma saker. 

Hon säger att någon som har ett bra liv är någon som lever sitt liv normalt och tjänar pengar. 

Hon tycker om sitt liv för att hon har god hälsa och för att ”ibland får jag det jag söker”. Det 

som gör Bijou ledsen är när hon börjar tänka på sina barns framtid, och när hon tänker på 

deras pappa.  

 

Bijou säger: ”Varje dag känner jag mig glad. Men om jag inte har pengar kommer jag fundera 

mycket. Om jag har pengar tänker jag inte så mycket. Barnen kommer och frågar om saker, 

om jag inte kan ge dem det de vill ha så gör det ont.” Bijou berättar att om hon hade pengar 

skulle hon aldrig be någon att ge henne något. ”Det gör mig ont att behöva fråga om saker 

eller tjänster. Om man hade pengar skulle man kunna göra allt det själv. Då skulle jag vara 

glad.” Vidare förklarar hon att ”Guinea är bra när man har pengar. Men utan pengar är det inte 

lätt.” Hon önskar sin familj mycket pengar då det öppnar dörren till valmöjligheter. Om man 

har pengar är man oberoende av andra. Problemen som finns i Guinea beror inte bara på att 

människor inte har pengar, sättet landet styrs på och vilka makthavarna är har stor betydelse 

för alla invånare. Människor blir inte snälla bara för att de har pengar, även dessa personer 

kan vara elaka mot sin omgivning, men utan pengar tvingas folk att stjäla, säger hon.  

 
Det är svårt att få pengar. När jag jobbade tjänade jag lite. Om man frågar någon om pengar får 

man inte alltid det. Jag gillar inte att man ljuger för mig om att jag ska få pengar och så får jag inte 

det. Då föredrar jag att inte fråga. Varje morgon frågar mamma om jag har pengar, jag säger nej, 

då får jag pengar och köper mat på marknaden. Sen lagar jag mat, repeterar – jag sparar lite av 

pengarna till transport. Varje dag. 

 

Genom att inte be om pengar slipper hon besvikelser, men måste kanske promenera ända till 

dansrepetitionen i den heta solen. Om någon har gjort fel, även om man skulle ha dödat 

någon, ska man erkänna – ”då kan jag förlåta” säger Bijou. 

 

Engelskan har för har Aicha inneburit en länk till världen utanför Guinea och till hennes man. 

Frihet för Aicha är att vara självständig och att kunna betala sina inköp ur egen ficka. Hon 

känner sig mer fri i Sverige än i Guinea, nu kan hon göra som hon vill utan att folk bryr sig så 

mycket. Tre saker som Aicha älskar mest i livet är frihet, sin familj i Guinea och sin familj i 
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Sverige. Om hon förlorar dem har hon ingenting, säger hon. Bijou anser att hon är fri för att 

”jag hindras inte att göra det jag vill”. Kvinnan som Bijou bodde hos som liten slog henne 

men nu tycker hon att uppfostran ändå var bra: 

 
Ibland var hon snäll, ibland elak. Jag sa att hon va elak. Men hon ville att jag skulle ha ett bra liv. 

Idag förstår jag att det var normalt. Nu är hon död, jag fattade detta efter hennes död. Barnen sa att 

hon var elak, hon slog mig, skickade iväg mig i både regn och sol. När man vänjer sig vid det är 

det bra, sol eller regn, då kan du leva i båda. Då är du van vid det från början. 

 

Drömmar och framtid 

Alla intervjupersoner tänker utanför sig själva och innefattar andra människors välgång i sina 

framtidsdrömmar. Hoppet och framtidstron är stark hos alla tre. 

 

Bijou har en tydlig drivkraft att visa andra att hon har lyckats. Vissa ser ner på henne just för 

att hon är dansare, vilket retar henne: 

 
Det finns de som säger att jag inte kommer göra det jag vill i framtiden. Därför vill jag lämna 

Guinea, för att sen komma tillbaka, jag vill visa de andra att jag har lyckats i livet. ”Du som inte 

gör annat än dansar, du kommer inte få det du vill ha.” Så om Gud vill väl… kanske åker jag iväg. 

Jag vill åka iväg och komma tillbaka så de får se att jag har lyckats. Folk har sagt till pappa att jag 

bara dansar, jobbar inte ens, går inte i skolan, försörjer mig inte ens som frisör. Pappa säger att 

”det är hennes val, jag vill inte hindra henne. Förr eller senare dör jag.” Pappa vill att jag gör det 

jag vill. Om han säger till mig att sluta gör jag det. Så är det med mamma också. 

 

Drömmen om att åka utomlands, till västvärlden, är påtaglig. Vart hon skulle vilja åka spelar 

ingen roll. ”Vartsomhelst, Sverige eller Amerika… där jag får chans.” Hon vill också åka iväg 

för att hon aldrig har lämnat landet förut. ”Sen jag föddes har jag varit i Guinea. Det vore bra 

för mig.” Hon vill bli en stor artist som återvänder till Guinea med danselever för att sen åka 

hem dit bort igen, som många guineanska artister gör. Konkurrensen är stor och hon menar att 

”i Guinea värdesätter man inte artister, det finns så många”. Döttrarna kan hon lämna hemma 

i Guinea, ”de stannar här med mamma. Jag jobbar och skickar hit pengar. Om jag tjänar 

mycket tar jag med dem, där kan de fortsätta i skolan.” 

 

Det viktigaste är att barnen går i skolan ordentligt, tycker Bijou, sen får de bestämma själva 

vad de vill göra i framtiden. Om någon säger att han/hon kan ta med sig Bijous barn skulle 
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hon tillåta det, förutsatt att det är en person hon kan lita på, för barnens framtids skull. Bijous 

framtidsdrömmar innefattar att göra andra människor i Guinea gott, inte bara henne själv. Hon 

berättar vad hon skulle göra om hon hade pengar: ”Jag skulle bygga hus till min pappa, 

mamma och till mina barn. Kanske även bygga repetitionssalar och öppna butiker som folk 

behöver.” Hon skulle vilja starta skolor till fattiga barn, hjälpa de fattiga framförallt. I 

framtiden vill Bijou gifta sig men innan dess vill kunna dansa ännu bättre. Hon har också 

vissa krav på den blivande maken:  

 
Det ska vara en man som kan ta hand om mina barn framförallt, inte mig. Om han kan ta hand om 

mina döttrar kommer jag gilla honom. Någon som inte tycker om mina barn, som bara vill vara 

med mig, han tycker inte om mig. För när man tycker om någon måste man göra det grundligt, 

annars är det svårt. 

 

Mannen ska också vara öppen inför Bijous brinnande dansintresse: 

 
Det finns de killar som säger att man ska sluta dansa efter att man gift sig. Det gör mig trött… En 

tjej som gifte sig, det var längesen hon kom till repetitionerna. […] Innan jag gifter mig kommer 

jag säga till mannen att det jag gillar är dansen, låt mig dansa. Om han accepterar det gifter vi oss, 

annars kanske jag lämnar honom. 

 

Bijou tycker att det är svårt att föreställa sig vad hon gör om tio år, även fem år tycker hon 

känns för avlägset för att kunna planera. Mohamed ser att han har en chans att ta sig ut ur 

Guinea och hoppas att någon eller några av vännerna kommer hjälpa honom. ”Det är Gud 

som vet” svarar Mohamed ofta på frågar rörande framtiden. Men han har många drömmar: 

 
Jag vill få kunskap, det är min dröm. När jag får möjlighet vill jag lära mig. Till exempel engelska, 

det vill jag lära mig. Jag vill kunna utföra mitt arbete perfekt. Jag vill åka utomlands för att lära 

mig mer. […] Om jag får möjlighet att återvända och tjäna mitt land… det är min högsta önskan. 

Jag skulle vilja åka iväg för att komma tillbaka. Jag vill lära andra det jag lärt mig, eller arbeta för 

mitt land. Det är min allra högsta önskan. 

 

Drivkraften att se något mer än Guinea och hungern efter mer kunskap är således stor. 

Mohamed fortsätter: ”Jag drömmer om att bli en stor personlighet, att arbeta för mitt land 

eller för en institution. Att bli kanske minister, eller varför inte landets president? Men först 

måste jag lära mig. När man har information kan allt hända, om man inte har det är det inte 

lätt.” Mohamed ser ändå på framtiden utifrån den verklighet han lever i. Han menar att ”om 
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jag inte har resurser, har min plan ingen essens. Jag måste ha råd att kunna realisera min 

plan.” Vidare säger han att ”om livet väljer något annat för mig refuserar jag inte det”. 

Mohamed skulle också vilja hjälpa andra, till exempel genom att köpa stora griffeltavlor som 

barnen kan skriva på så de slipper gå ända till skolan för att studera, då skulle han känna sig 

bra. ”Jag vet att jag inte kan hjälpa alla, men jag vill göra en gest. Om jag hade råd skulle jag 

göra mer ändå. Då skulle man dela upp barnen i olika nivåer i skolan, och jag skulle betala 

lärarna.” Mohamed berättar också vad han önskar sin familj i framtiden:  

 
Att de ska bli lyckligare på alla nivåer. Att Gud ska ge mig resurser att återvända och tillfredsställa 

min familjs behov, som skola, hälsa, boende. Till min lilla och stora familj, och de andra också. 

Det måste funka för alla. Till exempel till gården här också. Vi måste alla hamna på samma nivå. 

Resten är upp till Gud, jag talar utifrån islam. Allt jag säger utgår från min religion. När jag säger 

en åsikt är det gentemot min religion. Jag önskar alla lycka, till min familj och andras familjer 

också. 

 

Aicha har alltid ägnat sig åt sitt yttre, som att fixa med hår och naglar, och i Guinea tyckte 

vännerna att hon var mer som en europeisk tjej. Hon har alltid drömt om att komma till 

Europa vilket har lett till en glorifiering av det svenska samhället. Chocken att möta en annan 

europeisk verklighet var därmed oundviklig. 

 
Det var mycket drömmar. Ibland såg jag mig själv i Europa, eftersom Sverige är i Europa, tänkte 

att det är så vackert. Det jag tänkte i min dröm, det var inte samma som när jag kom till Sverige. 

Det var helt tvärtom, verkligen tvärtom. För jag tänkte att allt var som magi, enklare än i mitt land. 

Jag trodde att om jag kom hit skulle allt vara som ett mirakel, allt kommer vara klart för mig. […] 

I mitt land var det svårt. Jag såg hur livet var där. Så när jag kommer till Europa blir det tvärtom, 

det kommer vara så lätt att få ett jobb, att bara förverkliga allt det jag vill. 

 

Vidare säger hon att människor inte borde tro att det är lätt här. Det är svårt och man känner 

sig som ett barn. Aicha älskar sin man och deras son så hon väljer att stanna här. 

Svärföräldrarna har tagit emot henne med öppen famn vilket har gjort att hon inte vill flytta 

från Sverige. Aichas dröm har blivit verklig, men det har inte varit lätt. Hon fick kämpa hårt 

för att få sin älskade, och förlorade några vänner på vägen. Hon följde sitt hjärta. Det har 

vuxit fram en oro hos Aicha att inte kunna ge allt hon vill till sitt barn. Han ska få uppleva 

glädje och följa sitt hjärta, liksom Aicha. Sonen ska inte ha det guineanska tänkandet som hon 

inte gillar, men det är viktigt att han får uppleva båda länderna. I framtiden vill Aicha bo i ett 

rent och fräscht hus även om hon gör det nu också. Hon drömmer om att hjälpa människor i 
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sitt land. I Guinea är det bara de rika som kan få sjukhusvård och medicin. Om fler människor 

går ihop och vågar kanske man kan förändra. Aicha vill öppna ett apotek, kanske blir hon den 

första som gör det, säger hon. ”Jag vill förändra saker. Jag vill att det ska vara rent, om det är 

möjligt skulle jag vilja åka dit med pengar, visa hur man gör med sopor så färre blir sjuka. 

Och göra så att medicin blir billigt så fler kan få det.” Vidare säger hon att det ska finnas 

bättre utbildning, nu har inte ens de som utbildar alltid utbildning själva. ”Jag vill göra min 

mamma lycklig. Om jag träffar henne känner jag att hon inte är lycklig. Jag vill ge henne 

pengar så hon kan köpa den mat hon vill, ända tills hon dör. Sen hon var tolv år har hon 

jobbat hårt, för min mormor reste så mycket.” Aicha vill bjuda hit sin mamma så hon kan 

träffa sina barnbarn. Aicha pratar om nästa gång hon åker Guinea, då vill hon ha egna pengar, 

vara oberoende av andra och stå för sina egna utgifter. Hon säger: 

 
Jag vill visa mina vänner att det var bra att följa mitt hjärta. De kan se mig som exempel att någon 

som inte har så mycket pengar kan följa sitt hjärta och livet kan förändras. De kan se mig ha egna 

pengar, ta hand om mig själv. Kanske kan jag köpa present till mamma. Därför vill jag inte åka till 

Guinea innan jag har ett jobb. Det är min dröm. 
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Lycka och olycka i Guinea ur ett svenskt perspektiv  
– Analytisk diskussion 

 

Slutligen frågar man sig – vad är lycka? Måste man ha det bättre materiellt för 

att vara lycklig? Måste man vara lycklig i sig själv först för att vara lycklig? Man 

vet inte vad lycka är, den är mycket relativ. 
     Youssouf 

 

För 2300 år sen drog den grekiske filosofen och naturforskaren Aristoteles slutsatsen att det 

som människor strävar efter mer än någonting annat är lycka. Allt annat som vi strävar efter – 

hälsa, skönhet, pengar eller makt – värderas enbart utifrån hur det kan göra oss lyckliga.76 

Aristoteles konstaterade även att lycka är något vi producerar, inte konsumerar.77 

Uppenbarligen är det följaktligen något individen själv tar ansvar för, mer eller mindre. Att 

”bli” lycklig är då ingen annans uppgift, som till exempel staten eller personerna omkring. 

Om varje enskild tar ansvar för att försöka producera lycka borde även omgivningen påverkas 

positivt av detta och kanske lättare kan producera sin. Människor tycks komma närmare 

lyckan om de har förmågan att uppskatta det de har, vad det än är. 

 

Gemenskap i olika sammanhang 

Redan från barnsben lär man sig ta ansvar i Guinea, framför allt för föräldrarna. Det familjära 

omhändertagandet och gemenskapen är basen för människornas vardagliga leverne. 

 

Det gäller att se vad man har innan det går förlorat, det är centralt för alla människor på 

jorden. Mohamed uppskattar sin familj förmodligen extra mycket då hans mamma dog när 

han var liten. Utan denna erfarenhet kanske han inte hade sett sin familj på samma sätt som 

han gör idag, med det enorma ansvaret och värmen han känner för dem. För Mohamed får de 

en ännu större roll, han tar dem under sina vingar för att skydda och kan nästan tyckas se det 

som ett arbete, kanske för att han inte kan tänka sig leva ett liv i arbetslöshet.  

                                                 
76 Csikszentmihalyi, Mihaly, Flow – den optimala upplevelsens psykologi, Natur och Kultur (Danmark 2006), 
sid 17. 
77 Norberg, Johan, ”Blir vi lyckligare av lyckoforskning?” Timbro briefing papers, nr 7 2006, sid 2 f, 
http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/TBP07_2006.pdf 
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Som Klein hävdar ger sysslolöshet känslan av hjälplöshet och aktivitet är nyckeln till de 

positiva känslorna. Bijou verkar ibland kunna tillämpa dansen som en verklighetsflykt från 

vardagens påfrestningar. Under uppträdanden eller på repetitioner får hon uppskattning och 

kan vara riktigt bra på något. Alla människor behöver bekräftelse, i alla samhällen och på alla 

hierarkiska nivåer, vilket Bijou kan få i dansvärlden. Här har hon även en chans att umgås 

med vänner och för en stund slippa tänka på eventuella problem.  

 

Möjligheten till engagemang i annat än de vardagliga sysslorna är inte stor i Guinea, då det 

oftast inte finns jobb att söka, eller pengar så familjen kan betala en bättre skolgång till 

barnen. Känslan av att utföra något, att vara till nytta, är med all sannolikhet viktig för en 

persons välmående. Detta är ingen nyhet, men engagemangen kan se olika ut, det kan vara 

arbetet eller utbildningen men således även familjen, dans, fotboll och vänner. Detta förenar 

människor.  

 

Skolan kommer inte sällan i andrahand då all hjälp behövs i hemmet för de livsnödvändiga 

sysslorna. Människor som själva inte är utbildade förstår inte alltid hur viktig utbildningen är. 

Det blir en ond cirkel då de inte alltid sätter sina barn i skolan. Livsstilen ger dock möjlighet 

till en naturlig samvaro, mycket tack vare boendeformen med gemensamma gårdsplaner. 

Människor umgås även när man gör hemmets vardagliga sysslor. Vänskap må betyda mer i ett 

samhälle som Guinea då vardagslivet bygger på att man hjälper varandra. Vänner och familj 

är en förutsättning för att få denna hjälp. I den hårda världen skapas automatisk en 

medmänsklighet och förståelse för varandra på ett sätt som inte sker per automatik i Sverige. 

 

Mohamed har nästan ett västerländskt sinne, vilket märks tydligt då han inte känner sig 

tillfreds i Guinea och har seriösa planer på att åka iväg. Med utbildningen har Mohamed 

utvecklat en analytisk förmåga som många andra i hans närhet inte har. Förmodligen är det 

också därför Mohamed känner så pass stor frustration över sin situation. Mohamed verkar 

vara mer drabbad än andra eftersom han har insikten om vad han faktiskt skulle kunna ha 

gjort i en annan verklighet. Han får dock tillfälliga jobb ibland och kan då tjäna mer än vad 

många gör – så relativt sett har han det bättre än många andra. 

 

Mohameds definition av vänner visar vilken typ av stat han lever i. I ett diktatoriskt land som 

baseras på korruption är vänner och kontakter det mest värdefulla för att slippa problem vid 

olika situationer, det fungerar som ett substitut för rättsväsendet. Betydelsen av goda 
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mellanmänskliga relationer blir därmed en viktig del av samhällslivet och inte bara för det 

personliga välbefinnandets skull. Denna djupt rotade del påverkar naturligt det övriga livet där 

vänner blir en självklar del av vardagen.  

 

Att ha vänner kan vara livsavgörande i Guinea, medan det i Sverige kan räcka som en bonus 

då vissa människor faktiskt lever utan vänner. Som följd av de omständigheter som råder i 

landet skapas ett osjälviskt leverne. Som Youssouf antyder kan det vara statens totala 

omhändertagande av medborgaren som orsakar att solidariteten inte alltid behövs för det 

fysiska välmåendet i västvärlden. Det glöms bort och helt plötsligt sitter vi här i en vardag 

som saknar engagemang från omvärlden och ensamheten gör sig påmind, en vardag där 

böcker och mentala träningsformer leder in oss i den nya trenden: den att hitta den inre 

tillfredsställelsen, det som även kallas lycka. 

 

Beroende, pengar och valmöjlighet 

Det är inte pengarna i sig som ger lycka, det är vår upplevelse av framsteg, förmåga och 

självkänsla som har störst betydelse, menar Norberg.78 Men det finns en lägre och mer 

grundläggande nivå som forskningen ofta missar att ta hänsyn till. Det som alla 

intervjupersoner talar om är att pengar framförallt innebär möjligheten att välja. Därefter 

kommer förmodligen upplevelsen av framsteg, förmåga och självkänsla – men för det behövs 

inte pengar. Allt detta kan uppkomma på en dansrepetition när man har kämpat med ett visst 

steg och lyckas göra det bra, och andra ser och uppskattar prestationen. Flera västerländska 

forskare hävdar att pengar inte kan köpa lycka men de utgår ändå nästan alltid från pengar och 

pengarnas värde. Även om det inte är pengarna som direkt ger välbefinnande används oftast 

enheten som ett mått, vilket kan tyckas vara motsägelsefullt. Den forskare som mest tycks ha 

kommit ifrån pengar i denna studie är ungraren och psykologen Csikszentmihalyi med sitt 

begrepp flow. 

 

Att inkomstens betydelse avtar efter att den ekonomiska gränsen har uppnåtts finns det många 

studier och mätningar som bekräftar. I denna studie kan det varken bekräftas eller förkastas 

men tydligt är att ekonomin har en betydande roll för de fattiga. Men lika tydligt är att det 

finns andra värden som blir ännu viktigare när tillgången på pengar är mycket begränsad, det 

                                                 
78 Norberg, Johan, ”Blir vi lyckligare av lyckoforskning?” Timbro briefing papers, nr 7 2006, sid 2 f, 
http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/TBP07_2006.pdf 



 44

som här kan kallas mänskliga värden. Man kan vara nöjd under omständigheterna, som 

Mohamed säger. 

 

Ovanan att analysera och reflektera över sitt liv kan ha att göra med att man alltid är beroende 

av andra i Guinea, som Aicha uttrycker det, och inte måste lösa problem på egen hand. Ett 

kritiskt tänkande är förmodligen inte heller det första man lär sig i skolan i en militärdiktatur. 

Man gör det man blir tillsagd att göra. Alla intervjupersoner menar att beroendet av andra är 

påfrestande och delvis skulle kunna lösas med en bättre ekonomi. Beroendet av andra kan 

innebära både ett frihetshinder och en styrka; att inte kunna göra det man vill eller äta den mat 

som önskas är naturligtvis en begränsning av frihet men detta genererar även starkare band till 

omgivningen och kräver gemenskap och förståelse för medmänniskorna. 

 

Aicha säger att hon har lärt sig respektera tid, det finns alltså en uppenbar skillnad i 

tidsuppfattning. Tid har i västvärlden blivit en eftertraktad lyx. Att ha tid. Allt tar tid i Guinea 

men där har man också tid på ett annat sätt. Tid har blivit ett begrepp här och i Sverige 

förhåller man sig strikt till tiden, den går ju inte att styra. Många lever efter tidsanvisningar, 

medan tid i Guinea endast är en anvisning var i dagen man befinner sig. Tid kan höra ihop 

med lycka – de som inte har tillräckligt med tid är stressade och hinner inte tänka, reflektera, 

ta det lugnt och samtala – allt det som gör människan till en intelligent varelse. Så fort tiden 

blir en bristvara förloras en del av vår mänsklighet. 

 

Livet i Guinea handlar ofta om fysiskt arbete för att klara dagen, som att gå till marknaden 

och införskaffa varor, laga mat med kol och andra tidskrävande uppgifter. Sysslorna är så 

elementära och grundläggande för det vardagliga livet att det inte finns tid till annat. 

Paradoxen är att en svensk som kommer dit upplever att man har så mycket tid, men denne 

behöver inte heller laga mat i fyra timmar. Våra grundsysslor tar så mycket kortare tid och 

mindre energi att vi därmed har tid över för annat engagemang, till exempel i arbetslivet. Allt 

detta genererar tidsbrist.  

 

Mohamed talar om att lära sig livets rytm när man ber. Detta kan ges en större betydelse i ett 

större sammanhang. Ordet rytm har således inte bara att göra med den djupt rotade 

guineanska dans- och trumkulturen. Som Youssouf säger är livet i Guinea mer rytmiskt och 

färgstarkt än hans upplevelser av livet i Frankrike. Hur man finner sitt livs rytm – om det är 

efter religionens bönetider, tränings- och matvanor, rytmen i arbete och fritid eller sömn och 
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vakentid – det är individuellt. Men i ett land som Guinea vaggas människor in i en rytm av 

den naturliga dygnsväxlingen mellan solljus och månljus på ett sätt som inte är strikt beroende 

av klockans minutvisare. Detta kan vara en nyckel för att finna lugn, harmoni och 

tillfredsställelse i livet, något som den tidigare forskningen inte belyser. När till exempel 

arbetet då överstiger en persons kapacitet kommer stressen och stör rytmen. Just detta är med 

stor sannolikhet vanligare i Sverige än i Guinea.  

 

Många guineaner lever med andra stressmoment, som att inte ens veta om man har 

tillräckligt, kanske blir man sjuk eller inte har råd att köpa mat en dag. Stressen kan dock bli 

ett sätt för människorna att tvingas leva mer i nuet, just i denna stund. Eller, som många gör, 

hänge sig till Gud – det som händer, det händer och det ligger utanför min makt att påverka. 

Kan det vara så att livets största stress följaktligen kan verka i en positiv riktning då 

människor inte har något val annat än att bortse från den? Om energi skulle läggas på denna 

oro skulle förmodligen ingen orka leva över huvud taget. Det handlar om att acceptera läget 

och se till just denna dags behov. 

 

Att leva i en diktatur är naturligtvis stressande. Men i det stora samhället tycks det har bildats 

ett mindre samhälle där man bygger upp sina egna sociala och ekonomiska strukturer. Aichas 

upplevelse att människor i Sverige inte alltid vågar göra det de egentligen vill kanske beror på 

det svenska statliga omhändertagandet. Det finns ett socialt skyddsnät och ett fungerande 

rättsväsen, här kan man ta det säkra före det osäkra och blir bekväm i tryggheten. Kanske är 

det utsattheten invånarna lever med i Guinea som gör att de vågar göra det de vill, om de bara 

får chansen, då de inte alltid har så mycket att förlora. Människor anpassar sig, även till 

fattigdom och förtryck. Som Layard uttryckte det; de fattiga skulle tjäna så mycket mer på om 

världens pengar fördelades mer rättvist världen över, än om samma summa pengar skulle 

stanna i västvärlden.79 Ironiskt nog verkar ändå jakten på pengar vara större och mer hetsig i 

västvärlden. Det kan bero på att individer med mindre resurser i större utsträckning lär sig 

uppskatta det de har. Om man en dag då får tillgång till lite pengar blir förmodligen glädjen 

över detta större än om en människa med mer resurser skulle få motsvarande summa. Små 

tillgångar leder till stor glädje i Guinea, för en person i Sverige med goda tillgångar krävs 

förmodligen mycket mer för att samma glädje ska uppnås. Det kan vara därför glädjen kan 

uppfattas som större i Guinea. Bara lite extra pengar gör så stor skillnad i vardagen, det kan 

                                                 
79 Layard, Richard, Happiness: lessons from a new science, Allen Lane/Penguin Books (London 2005), sid 120. 
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avgöra om Bijou får åka eller promenera i 30 graders värme till repetitionen. Tacksamhet kan 

vara en andra nyckel i jakten på lycka. 

 

Kvalitet och frihet 

Aicha, Bijou och Mohamed betonar alla vikten av självständighet, till exempel att kunna 

betala för sig själv. Att kunna vara självständig är frihet. Aicha betonar även vikten av att 

känna tacksamhet. Hon har upplevt den totala motsatsen och allt vad livet i fattigdom innebär, 

hennes styrka i livet blir att kunna vara tacksam. Men de som är födda med allt och inte har 

upplevt motsatsen kommer förmodligen inte känna tacksamhet när allt som önskas har 

uppnåtts, i stället tillträder sannolikt en girighet efter mer. Viktigt är att kunna uppskatta 

kvalitet och inte kvantitet. Detta kan vara ett av de största problemen som hindrar människor 

att känna sig lyckliga. Bijou är glad för att hon ibland får det hon söker. Då är hon tacksam 

och hon ser inte det hon inte har fått. Det är inte mängden av ”saker” som betyder något utan 

att hon får något hon söker ibland. Här framträder ytterligare en skillnad mellan kvalitet och 

kvantitet. Bijou nämner också vikten av att uppleva motsatser då hon talar om att hon lärdes 

att gå ut och göra sina ärenden i både sol och regn. Detta kan tolkas som en symbol för 

förmågan att genomleva många svårigheter och lyckas ta sig ur dem, då vet hon att hon klarar 

ett liv i både med- och motgångar. 

Då de flesta människor i Guinea lever i ett beroende av andra, är möjligheten att slippa det 

och att kunna dela med sig därför förenat med en annan vardag. När Mohamed tog sin 

examen sa man till honom att han skulle få jobb och tjäna pengar vid varje månadsslut. 

Tidigare hade föräldrarna stått för resekostnader och frukost så att kunna göra detta själv blev 

viktigt för Mohamed. ”Om man är lycklig behöver man ingen” säger Mohamed – detta om 

något visar hur viktig och ovanlig självständigheten är i hans vardag. Han skulle vara lycklig 

om han kunde vara så oberoende inom alla sina aktiviteter. Om människor i Sverige 

resonerade som Mohamed skulle många vara lyckliga. Så om Mohamed hade det en vanlig 

svensk har skulle han uppskatta det mer, bland annat eftersom han inte har det nu. Men när 

detta är uppnått, när en person känner sig relativt fri och självständig i sina aktiviteter i livet, 

skjuts sannolikt målet upp till något annat. Jag tror inte ens att människor stannar till och 

reflekterar över att de faktiskt har uppnått det som en dag endast existerade som en dröm, utan 

de skjuter direkt upp målet så det hamnar längre bort – på detta sätt blir känslan av 

otillfredsställelse oundviklig. Målet i sig kan vara bra, men man bör hinna bli nöjd med det 

uppfyllda innan ett nytt mål görs upp, i stället för att skjuta fram det. 
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Det ligger i människans natur att se framåt, när ett problem är löst formuleras nästa. Detta 

behöver inte vara ett negativt då problemlösningar driver henne framåt, men balans bör hittas 

i problemens betydelse genom att få perspektiv på livet. Det finns en viss nedlåtande syn på 

andlighet och den mentala hälsan i vårt industriland, där teknik och ekonomisk framgång ses 

som det självklara framåtskridandet. En effekt av detta är att allt fler känner avsaknad av inre 

balans. Människan fungerar inte som en robot, givetvis kommer hon då inte heller fungera 

friktionsfritt i ett samhälle som är uppbyggt på enbart materiell utveckling. Detta resonemang 

grundar sig på att samhället har uppnått den ekonomiska och materiella grundstandarden och 

överskridit det som behövs för att människor ska ha tillräckligt.  

 

Mohameds metafor med ingredienser i en sås visar vad han prioriterar för att bli lycklig. 

Viktiga ingredienser är god hälsa, vänner, tacksamhet och resurser. Det ger en klar bild av 

något som alla förmodligen kan komma överens om; att lycka inte handlar om en sak. Om en 

viktig del fattas kommer den också alltid saknas. Behovet av den ingrediensen ligger 

förmodligen före andra mer personlighetsutvecklande behov. Detta skiljer sig förmodligen 

från många människor i västvärlden som främst eftersträvar ekonomisk vinning, ibland på 

bekostnad av hälsan. Den amerikanske psykologen Martin Seligman menar att många 

människor eftersträvar ”fel” saker i jakten på lycka. Behag, engagemang och mening är de tre 

viktigaste komponenterna enligt honom. De skilda sätten att prioritera präglar hela 

samhällsklimatet och när detta väl är synliggjort ter det sig även vara mycket tydligt när man 

förflyttar sig mellan de två olika platserna. Detta kan vara en tredje nyckel till vad som kan 

vara viktigast för att bli lycklig. 

 

Mohamed säger att man inte kan vara lycklig till 100%, då det skulle innebära att alla planer i 

livet är uppfyllda. Förmodligen belyser han något mycket viktigt inom detta 

forskningsområde. Den totala lyckan kanske innebär att man inte längre drömmer om något, 

en total tillfredsställelse med allt. Men det ligger inte i människans natur att helt och hållet 

finna sig i en situation, vilket konstaterats tidigare, hon kommer alltid finna nya 

problemformuleringar och lösningar. På så sätt planerar människan alltid på ett eller annat sätt 

framåt i tiden. Är den totala lyckan därmed ouppnåelig? Är det till och med en myt att den 

faktiskt finns? Kanske är det vägen mot drömtillståndet som är väsentligt och inte målet. 

Detta kan vara en fjärde nyckel. Den västerländska forskningen som har gjorts är mycket 

inriktad på hur man ska hitta lyckan och vad det är som skapar den. Men eftersom människor 

alltid kommer hitta nya mål att sträva efter bör man se mer hur man kan tänka och leva i det 
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aktuella livet. Den kan lätt glömmas bort att livet ändå pågår just nu, i exakt denna stund. Det 

är uppenbarligen något som människor under svåra förhållanden tvingas göra för att inte leva 

under ständig stress på grund av vetskapen att morgondagen är osäker. Det handlar inte om att 

låta bli planering inför framtiden, men att ta sig tid att stanna upp och se sig omkring. Vad har 

jag? Vad mår jag bra av? Tar jag vara på det? Om man hela tiden lever för framtiden missar 

man förmodligen många njutbara stunder. Tid är något som finns i Guinea, naturligtvis på 

grund av arbetslöshet vilket inte är inte positivt. Men tiden gör också att man hinner med 

mänskliga möten, stanna upp och leva. 

 

Respekten för varandra tycks vara viktigare i ett samhälle där man inte kan förlita sig på 

rättssystem eller andra makthavare. Regeringen i Guinea ger inte invånarna den trygghet, 

rättvisa eller frihet som människor behöver för att må bra. Men liksom inom arbetarrörelsen 

på 1800-talet växer en solidaritet fram utanför politikens väggar. Lagen tas ofta i egna händer 

i Guinea och den sociala ordningen byggs på detta sätt upp naturligt bland människor som 

lever tillsammans i samhället, till följd av missnöjet med staten. På samma sätt kan man se 

tendenser att solidariteten människor emellan i Sverige har avtagit. Kanske har vi en så pass 

stor trygghet från staten att medmänskligheten ibland glöms bort, då till följd av lättja. 

Förhållandet mellan stat och invånare är betydelsefull och förhoppningsvis kan de verka med 

varandra på ett positivt sätt – en drömstat vore således den utan varken missnöje eller lättja. 

 

Relativ position 

Kanske är det centrala just att människor behöver uppleva motsatserna för att uppskatta något 

av dem. Därför är det få både i Guinea och i Sverige som kan uppskatta det de tar för givet – 

eftersom de oftast inte har upplevt motsatsen. Om fler människor skulle ta del av andras liv i 

andra delar i världen skulle förmodligen fler också se vad som gör dem lyckliga – först då kan 

de definiera vad det är de saknar och uppskattar hemma i sitt vardagsliv. Tyvärr är det dock 

den rikare delen av jordens befolkning som har den största möjligheten att resa och se annat 

än sitt hemland. Norbergs förslag att man kanske borde flytta mer i andra riktningen kan ha en 

poäng – även för att människor i länder som Guinea ofta tycks ha det som västvärldens 

befolkning nu verkar eftersöka så febrilt; tid, mänsklig gemenskap och harmoni. 

Vi lär oss av att resa och upptäcka andras liv. Vi får kunskap om oss själva och om andra – då 

utvecklas möjligheten att trivas i sitt liv ännu mer, att få ro och känna tillfredsställelse. 
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Kanske är det först nu Aicha har upptäckt och vågar uttrycka det som var hårt i livet i Guinea. 

Hetsen i Sverige, att springa till tunnelbanan, kanske är svår att upptäcka för någon som inte 

har upplevt lugnet? Aicha lärde sig att tänka om och att uppskatta det hon har genom att 

komma hit. Det är det man som svensk kan sig genom att åka dit. 

 

En guinean som för första gången lämnar sitt land och kommer till Sverige har förmodligen 

aldrig sett en osthyvel, en rulltrappa, aldrig hört posten komma in genom dörren eller enbart 

hört ljudet av vind och fåglar – alla dessa upplevelser är nya. Chock efter chock. Aicha 

upplevde fort de stora skillnaderna. När Aicha befann sig i Guinea hade hon inget annat val än 

att acceptera det hon befann sig i. Det skulle ha gjort henne mer illa om hon hade formulerat 

sina problem i Guinea – och förmodligen hade hon inte ens upptäckt alla de problem som hon 

ser nu. Mötet med den nya världen har fått henne att inse vad det var som inte var bra i 

Guinea och samtidigt se det som var bra.  

 

Vi i Sverige har ju de materiella sakerna som de flesta människor i världen ändå drömmer om 

att ha, som rena och hållbara hem, sjukhus, vägar m.m. Men det uppskattas inte i den 

utsträckning som det kanske borde. Det finns en brist på att relatera till andra människors 

levnadsförhållanden. En resa till ett land som Guinea är ofta bra då många uttrycker att man 

får perspektiv på livet. Det är just detta som saknas, insikten om att man i Sverige faktiskt har 

det så mycket bättre än de flesta människor i världen. 

 

Icke-materiella värden 

Mihaly Csikszentmihalyis är en forskare som leder västvärlden mot en strävan bort från den 

västerländska pengahetsen, bland annat med sitt begrepp flow. Det finns andra nyttigare 

värden än de materiella. Det är förmodligen ingen slump att hälsotrenden med ”må-bra-

böcker” och träningsformer som yoga och meditation har blivit så populär i de rika länderna. 

När de materiella behoven är uppfyllda, som ofta är fallet för flertalet människor i de 

industrialiserade och materiellt utvecklade länderna, verkar ett sökande efter en inre psykisk 

hälsa bli mer aktuell. Sökandet efter en sorts mental välfärd. När vi har kommit så långt bort 

från naturen så försöker vi hitta tillbaka till den igen för att få balans och kunna leva i 

harmoni. Västvärlden tycks behöva denna hjälp för att hitta tillbaka till ursprunget, det 

naturliga i och kanske mer andliga. Det är något som verkar finnas kvar hos befolkningen i 

Guinea. 
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Genomgående för de intervjuade i Guinea är att det finns en icke-egoism i resonemangen och 

den totala avsaknaden av ensamhet är det som man lätt fascineras av när man som svensk 

kommer till Guinea. Generellt sett finns det starka tendenser av egoism och fientlighet mot 

andra människor i det svenska samhället. Det kan vara en effekt av isolation och ”icke-

gemenskap” eller ”icke-tillhörighet”. Ensamheten kan delvis bero på klimatet som tvingar 

människor att leva inomhus större delen av året, men det har också att göra med den psykiska 

atmosfären. Tacksamhet och ansvar han tidigare nämnts som viktiga för att kunna känna 

tillfredsställelse, dessa begrepp borde kanske värderas lika högt av folket i Sverige för att 

uppnå ett mer humant samhälle där man bryr sig om sin medmänniska.  

 

I ett samhälle där man lever så nära döden får förmodligen religionen ännu större betydelse. 

Det kan vara den enda trösten ibland; man förlitar sig på Gud när man har svårt att förstå 

livets orättvisor. Ibland kanske till och med det personliga ansvaret kan komma i skymundan 

då man alltid hänvisar till Guds vilja. Alla intervjupersoner definierar sig själva som 

muslimer. Religionen är så djupt rotad i hela deras sätt att tänka vilket är genomgående i deras 

uttalanden; det handlar om att ta hand om sin nästa, att inte vara egoistisk, att kunna förlåta, 

att inte ljuga. Religionens betydelse blir förmodligen större i ett liv där man inte kan påverka 

sin livssituation så mycket och i ett samhälle där det andliga uppskattas. 

 

Framtidstro 

Aichas pyssel med sitt utseende i Guinea blev förmodligen en verklighetsflykt från det hårda 

livet med grova sysslor. Hon har alltid haft drömmar och varit en målmedveten kvinna med 

självförtroende och kanske var fåfängan ett sätt för henne att börja realisera drömmen om att 

komma till Europa. Hennes förväntningar på Sverige byggde upp ett drömsamhälle men 

verkligheten visade sig ha många fler sidor än så. Känslan av att andra har det bättre är inte 

ovanlig, ”gräset är grönare på andra sidan” säger ordspråket. Många i Guinea tror att man kan 

tjäna pengar så fort man kommer över gränsen till Europa. De ser sina vänner åka iväg och 

komma tillbaka med nya sportskor, telefoner och kläder. Förändringen innebär genast en 

materiell förbättring i levnadsstandarden men det är naturligtvis svårt för dem som bor kvar i 

Guinea att få en helhetsbild av vännernas nya liv. De som återvänder för att hälsa på 

upprätthåller ofta den bilden. Möjligen behöver Guineas befolkning behålla tron på att det 

finns ett paradis dit de kan komma i livet, om de får chans. Bijous dröm om att resa utomlands 

delar hon med många. Många verkar närmast besatta av att komma ut ur landet och bara 
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vetskapen att de sannolikt inte kan göra det skapar förmodligen en ännu starkare längtan. 

Fantasin skenar lätt iväg och blir till drömmar. Bijou klargör att hon inte vill lämna Guinea för 

gott eftersom hon har sin familj där. Men hon skulle inte tveka att lämna sina barn för att 

kunna skapa en bättre framtid för dem alla. Norbergs förslag om att man i större utsträckning 

kanske borde flytta i andra riktningen kan i detta sammanhang tyckas vara mycket relevant, 

men det ställs på sin spets här då alla intervjupersoner drömmer eller har drömt om att åka i 

andra riktningen vilket fortfarande troligen är den vanligaste drömmen. Aicha som har 

förverkligat sin dröm är den som kan se flytten i ett nytt perspektiv och med detta kan man ge 

Norberg rätt i frågan. 

 

Många människor i Guinea planerar inte så mycket för framtiden. Bijou tycker att det är svårt 

att föreställa sig fem år framåt i tiden. Här visar sig en grundläggande skillnad i det 

guineanska och svenska samhällets syn på tid och planering, något som blir väldigt tydligt när 

man som svensk kommer dit och lever i den guineanska världen. Många i vårt samhälle lever 

för framtiden, vissa planerar den så ingående att de missar att leva idag. Kan det vara bra att 

inte planera för framtiden? I Guinea ser förmodligen framtiden för många mörk ut. Men enligt 

tidigare studier spelar tron på framtiden en stor roll för välbefinnandet. Den relativa 

bekymmerslösheten är förmodligen en förutsättning för att kunna leva under sådana 

omständigheter som råder i Guinea.  

 

Aichas framtidsdrömmar för sonen tyder på ett typiskt västerländskt tankesätt; hon önskar att 

han blir självständig och lyssnar på vad han vill. Det Bijou och Mohamed kan önska för sina 

barn är mer primära behov som att de får en ordentlig skolgång. Aichas liv ger mer utrymme 

för drömmar om den personliga utvecklingen, något som människor i en militärdiktatur 

kanske är främmande för. Bijou och Mohamed sitter i en svår situation men känslan av 

hopplöshet verkar ändå ligga långt ifrån vardagslivet. När Mohamed börjar analysera sin 

situation är han uppenbart nedstämd och frustrerad men ändå hoppfull inför framtiden. 

 

Vem som är mest tillfreds med sitt liv kommer aldrig kunna mätas utan subjektiva 

bedömningar från både sändare och mottagare. Men det intressanta är hur olika vi tar tillvara 

på det befintliga, både det materiella och det icke-materiella. Anmärkningsvärt är de enkla 

medel som Aicha önskar kunna ge till sin mamma för att göra henne lycklig, som att hon ska 

kunna äta den mat hon önskar. Om allt fler människor i större utsträckning skulle uppskatta 

färre resurser (fysiska eller psykiska) skulle många också vara lyckligare. Uppenbarligen blir 
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man i längden blind för det man inte borde ta för givet men troligtvis skulle alla människor 

må bättre av att i större utsträckning uppskatta det positiva som faktiskt existerar. Det kan 

vara en lärdom att dra från de som har mindre men ändå tycks vara ganska tillfreds med det 

de har. 

 

Avslutning 

Kanske kommer denna icke-egoism från att de själva har varit utsatta för fattigdomens 

effekter hela livet, de har därmed stor förståelse för vad som behöver göras för att människor 

ska må bättre. Just detta kan man koppla till västvärldens bristande kunskaper på hur det ser ut 

i världen omkring. Även om nyhetsinslagen förmedlar en bild så upplever man inte den 

världen om man inte befinner sig där. Västerlänningar vill kanske inte resa dit för att de bara 

har negativa bilder av u-länder som Guinea, men de missar en stor del som kan berika ens liv 

– vardagsglädje med gemenskap, tacksamhet och medmänsklighet.  

 

Faktorer som alla intervjupersoner anser är viktiga i sammanhanget lycka är hälsa, 

tacksamhet, sysselsättning, valmöjlighet (som medföljer resurser såsom pengar) och relationer 

till vänner och familj. Vidare kan fyra nycklar uttolkas som ofta saknas i den västerländska 

lyckoforskningen, som vägar för att finna lugn, harmoni och tillfredsställelse i livet: 

Att finna en livsrytm som inte är strikt beroende av klockslagen. 

Att känna tacksamhet, som kan uppkomma om man känner till motsatsförhållanden. 

Att eftersträva och prioritera saker som varar längre än behaget (som påpekades i inledningen). 

Att fokusera på vägen mot lyckan och inte målet så det aktuella livet inte glöms bort. 

 

Vi försöker kontrollera lyckan för att bli lyckligare – med forskning vill man komma fram till 

vad det är som gör oss lyckliga för att uppnå detta tillstånd. Men kanske är det just detta som 

hindrar oss – i sökandet anstränger vi oss för hårt för att faktiskt känna lycka. Vi snubblar 

över våra egna fötter i sökandet efter lycka och noterar den inte när den kanske redan finns 

där. Människor i Guinea har otillräckligt med resurser och i Sverige har man mer än 

tillräckligt. Någonstans däremellan finns tillräckligt – det är kanske den nivån som bör vara 

mest eftersträvansvärd då man uppskattar det man har och samtidigt har drömmar och mål 

som för en framåt.  
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Så möjligen skulle en blandning av dessa världar vara det ultimata för att människor ska vara 

lyckliga. Mellanläget, då den ekonomiska gränsen är uppnådd, kanske är perfekt. 

 

 

 

Under slutskedet av denna uppsats skapande talade jag med min vän Ibrahim i Guinea. 

Spontant yttrade han några ord som gjorde att mina slutsatser i denna uppsats kändes helt 

reella. På min fråga hur läget var svarade han: ”Ja det är som det är, jag är ju här. Men det 

funkar ändå. Så länge man har familj kan man må bra utan pengar. Har man familj och pengar 

är det förstås bra. Men har man bara pengar och ingen familj kan man inte må bra.” 
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