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Förord 

Denna bok har skrivit5 parallellt i två olika former, dels som en akade

misk avhandling på engelska, dels som en mer populariserad bok på 
svenska. De analyser som ligger till grund för bokens framställning om 
lycka och livskvalitet samt mätningen av dessa företeelser utfördes hu
vudsakligen under min viste.lse i Edinburgh, Skottland, våren 1989. Jag 
är tack skyldig till The Institute for Advanced Studies in the Humanities 
som erbjöd mig forskarplats 1mdcr denna period. Jag är också tacksam 
för de inspirerande samtal om livskvalitet och lycka som jag där hade 
med professor Timothy Sprigge och Dr Elizabeth Telfer. Dr Telfers 
egen avhandling Happiness (1980) är kanske den enskilda skrift som mest 
påverkat mitt eget synsätt i dessa frågor. 

Den grundsyn på hälsa och sjukdom som presenteras i denna bok 
finns mera utförligt redovisad i mitt arbete On the Nature of Health 
(1987). Texten i kapitel I utgör en bearbetning av min tidigare uppsats: 
Livsk-valitet, en studie av ett begrepp, som publicerats i boken Hiilsa och 
värde (1991). 

Liksom i mina tidigare större projekt har jag fått stöd och många kloka 
synpunkter från professor lngmar Pörn, Helsinbrfors. Två danska ex
perter, Erik Ostenfeld och Anton Aggernaes, har givit mig flera värde
fulla synpnnkter. Jag tackar också mina kolleger på Tema Hälso- och 
sjukvården i samhället i Linköping för att de hjälpt mig förbi flera av de 
blindskär som det är så lätt att kollidera med i en framställning som 
de1ma.Jagvill särskilt framhålla Bo Petcrsson, Ingemar Nordin och Per
Erik Liss som läst och kommenterat hela mitt manuskript. 

Linköping i juni 1991 
/,ennart Nordenf'elt 



Inledande ord 
Livshalitct är ett populärt modernt ämne. Otaliga är idag de samman
hang där ordet >>livshalitct>> förekommer. I tidningssidornas kornrnersi
ella annonser används ofta livshalitet som ett säljarf,11.nnent för en viss 
vara som om varan i sig förkroppsligade den potentielle köparens livs
halitet. 

Livskvalitet som begrepp börjar också bli vanligt i många seriösa 
sammanhang. Dit hör framför allt socialvården och den medicinska 
vården. Livshalitct beskrivs allt oftare i dessa sektorer som det verkliga 
huvudtnålet för verk'iamhctcrna, ett mål som är minst lika viktit,:rt som de 
mer objektivt klingande välfärd och hälsa. Men om livskvalitet uppfattas 
på detta sätt, då måste denna storhet kunna bestämmas och helst mätas. 
Socialvårdspcrsonal, sjuhårdspersonal och politiker behöver hj~ilp att 
orientera sig i denna nya värld. De behöver veta vad livshalitct i själva 
verket är och de behöver instrument för att k·111ma beskriva och mäta 
denna nya storhet. De behöver hjälp av specialister på livs1.."Valitct. Det 
uppstår behov av en helt ny gren av tekniker och vetenskapsmän. 
Livskvalitetsteoretikcr och livskvalitetstekniker kan göra sitt intdde på 
arenan. 

Så långt en mycket grov bakgrundsskiss till den vcrk'iamhct'>611"en som 
jag själv skaJI försöka bidra till. Man kan då fråga sig vad den består av för 
expertis, vad dess vetenskapliga fundament är och hur den rimligen skall 
krnma hjälpa socialvärdens, sjuhårdens och den allmänna socialpoliti
kens folk. Kan man över huvud taget definiera begreppet livsk"Valitet? 
Och kan man i så fall på ett meningsfullt sätt mäta den hos enskilda 
människor eller hos ett kollektiv människor? Bör verkligen denna stor
het göra anspråk på att vara ett huvudmål för social- eller hälsopolitisk 
aktivitet? 

Se här några makalöst stora och svåra frågor som denna bok skall ge 
sig i kast med. Den första frågan om livshalitetens innebörd kommer att 
ha en mycket central ställning i denna framställning. De övriga kommer 
oun<lgängligcn att beröras många gånger, men de kommer inte att fä 
samma systematiska behandling som den gnmdläggande brakterise
ringsfrågan. 

Dännc<l har jag gjort t:n första positionsbestämning av denna skrift. 
Den kommer att beröra grundläggande principfrågor i livskvalitetsläran. 
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Den kommer därvid att i hög t,JTad vila på en filosofisk grund. Mina källor 
och min metod kommer i hög grad, om än inte helt, att vara filosofiska. 
Jag kommer bl a att hämta inspiration från två av filosofihistoriens 
klassiker på livshalitctsteorins område, nämligen Aristoteles från 300-
talet fKr och engelsmannen Jeremy Bentham från 1700-talet e Kr. Jag 
kommer att visa att frågan om livskvalitetens natur är lika urgammal som 
det mänskliga tänkandet självt. Jag vill då också erinra om att många 
viktiga slut<;at<;cr dragits långt före de standardiserade livskvalitetsfonnu
lärens tid. 

Mycket har skrivits om livskvalitet som har haft en annan emfas än 
denna bok. För det första finns en stor sociologisk och psykologisk 
litteratur. Denna har delvis handlat om att karakterisera bc61Teppct 
livskvalitet, men har ofta haft ett direkt praktiskt huvudsyfte, att konstru
era instrument för mätning och bedömning av livskvalitet i konkreta 
sammanhang. Den medicinska litteraturen, som koncentrerat sig på 
livskvalitctsmätning i anslutning till konkret medicinsk intervention, har 
av naturliga skäl varit än mer instrumentinriktad. (För en överblick över 
de mest betydelsefulla m~itinstrumenten, se McDowell och Newell 
1987 .) Detsamma gäller den diskussion som företas bland hälsoekono
mer om utvärdering av medicinsk teknologi för att ge beslutsunderlag 
för fördclni11g av ekonomiska resurser till olika sektorer av h~ilsovården. 

Alla dessa diskussioner är värdefulla och på många s~itt nödvändiga. 
Flera av erfarenheterna av dessa diskussioner finns också redovisade i 
min framställning, särskilt i dess andra del där jag koncentretar mig på 
livskvalitet i medicinska sanunanhang. Jag kommer emellertid inte här 
att försöka bidra till den tekniska utvecklingen av några livskvalitet">in
strumcnt. Min bok är därfi:.ir inte en bok för den som önskar en manual i 
livskvalitetsmätning. För detta syfte finns andra och mycket mer koncisa 
framställningar. Flera referenser till sådana framställningar kmmncr att 
ges i min text. 

Det finns kanske ändå ett behov av en bok som denna också för den 
praktiske livskvalitetsmätaren. Mätning fömtsätter begreppsklarhet. En 
mätning

11 
hur tekniskt sofistikerad den än är, kan aldrig kompensera för 

oklarheter och ofullständigheter i den begreppsanalys som <len grundar 
sig på. Därför måste utövarna av livskvalitetsmätning, för att kunna hli 
trovärdiga, ständigt vara beredda att ta hänsyn till teoretiska invändning
ar, sådana somt ex rör frågan om vad man i själva verket mäter med sina 
instrument. 
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Låt mig tillfoga en sista brasklapp. Koncentrationen i denna bok 
Hgger på sådana begrepp som välfärd, välbefinnande och lycka. Det kan 
framstå som om jag dänned menade att dessa ting är livets högsta värden 
och de enda som vi egentligen skall bekymra oss om. Detta är absolut 
inte min mening.Jag anser att mänsklig lycka är ett mycket högt värde 
men inte det enda värde vi skall eftersträva.Jag ansluter mig därför bara 
delvis till en utilitaristisk (lyckomoralisk) etik.Jag finner det t ex mycket 
osannolikt att den oundgängliga rättighet'>etiken skulle kunna motiveras 
och definieras inom ramen för en utilitaristisk etik. 

Sarrnnanfattning av bokens 
huvudinnehåll 
Boken inleds med en problernatisering av själva ordet >>livskvalitet». 
Frågan väcks vilken slags kvalitet i livet som man i själva verket avser att 
studera. Livet kan ju ha värde enligt många dimensioner, inteUektuella, 
moraliska, estetiska, humoristiska och ekonomiska. Att tala om att stude
ra Hvskvalitet i allmänhet ger därmed ingen vägledning. En slutsats i 
denna diskussion är dock att de flesta debattörer, både inom politik, 
socialvärd och hälsovård, med livskvalitet avser studiet av miim1iskors 
välfärd eller välbefinnande. 

Nästa avsnitt ger en klassisk bakgrund till någTa välfärds- eller välbe
finnandebegrepp. Aristoteles ide om det högsta goda i livet, nämligen 
det han kallar »eudaimonia» tas upp till behandling. Därefter diskuteras 
1700-talsfilosofon Jeremy Benthams teori om lusten som det högsta 
go<la och som nyckelbegrepp för mänsklig moral. En jämförelse görs 
mellan dessa två mycket olika teorier. Jag gör också vissa kritiska an
märkningar mot dem, men försöker samtidigt belysa på vilket sätt de ger 
oss lärdomar för modern livskvalitetsforskning. 

Jag påbörjar därefter min egen analys av några grundläggande be
grepp inom området.Jag skiljer mellan bq,JTcppen välfä.rd och välbefin
nande. Det första begreppet representerar de villkor eller resurser som 
står till människans förfogande. Dessa resurser kan vara både yttre och 
inre; de yttre kan vara miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella; 
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<le inre kan vara både fysiska och psykiska. Välbefömadet i sin nir utgörs 
av vår känslomässiga reaktion (både vad avser sinnestänmingar, emo
tioner och sensationer) på våra resurser och hur de utnyttjas både av oss 
själva och andra. 

Jag skiljer mellan några olika välfördsbcgrcpp men koncentrerar mig 
därefter på välbcfinnadet som det som livskvalitet (enligt min mening) 
sist och slutligen skall handla om. En människas samlade välbefinnande, 
det som utgör lnrintessensen av hur hon har <let vi<l en viss tidpunkt, 
kallar jag hennes grad av lycka eller o~ycka. Lycka blir sedan det centrala 
begreppet i min bok, det begrepp som jag försöker ge den mest inträng
ande analysen. 

Det nästföljande kapitlet blir ett systematiskt kapitel där mitt lyckobe
grepp utformas. Den gnmdläggande tanken här är att lyckan inte är en 
ren sensation utan en känsla hos en person som förutsätter en kognitiv 
bedömning av hennes situation, och där denna situation bedöms alltefter 
den livsplan hon har, eller annorlunda uttryckt, efter de preforenser eller 
önskemål som hon har vid en viss tidpunkt. Lycka, i min analys, har 
således i hög grad med tillfredsställelse av önskemal att göra. Min teori är 
dock inte en enkel tillfredsställelseteori av det slag som ofta kritiserats i 
livskvalitctsdcbatten (se Siri Naess 1979). Den tar tex hänsyn till distink
tionen mellan långsikiiga och kortsiktiga önskningar. Den tar också 
hänsyn till så<lana fenomen som hopp och förväntan, likc;om till före
komsten av oinformerade och irrationella önskningar och målsättningar. 

Analysen av lyckobegreppet blir mc:::ra detaljerad och abstrakt än vad 
som kanske är brukligt i en text som vän<ler sig till en icke fackutbildad 
publik.. Det är emellertid min bedömning att om en framställning inom 
detta svåra och kontroversiella område skall kunna få någon trovärdighet 
måste ock'lå den mera grnndläggande argumentationen redovisas. 

I den andra delen av denna bok koncentrerar jag mig uteslutande på 
den medicinska kontexten. Jag konstaterar då att livskvalitetsmätning 
ibland likställs med eller åtminstone förekommer parallellt med hälso
miitning. En analys av begreppet hälsa blir då också av nöden. Vad menas 
med hälsa i detta sammanhang? Hur förhåller sig hälsa till livskvalitet? 
På vilket si.itt och i vilken mening är hälsomätning samtidigt ett slags 

livskvalitetsmätning? 
Det första mätinstrument som granskas är ett som har stor internatio

nell spridning, Nottingham Health Profile (NIIP), och som huvudsakli
gen används för utvärdering i samband med olika somatiska sjukdomar. 
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Ett annat har utvecklat5 i Sverige av en forskurgmpp vid Ulleråkers 
sjukhus i Uppsala. Jag kallar detta Kajandiinstrumentet (eller Kl) efter 
dess konstruktör Madis Kajandi. Detta instrument används huvudsakli
gen i psykiatriska sammanhang och det m~iter ett betydligt större spek
trum av levnadsförhållanden än NHP. KI är, till skillnad från NHP, 
också grundat på en analys av livskvalitetsbcgrcppet. Kajandi har därvid 
tagit stort intryck av den norska socialforskaren Siri Naess. 

Jag kommer därefter att beakta den danske psykiatern Anton Agger
naes teori om livskvalitet som baseras på behovsbegreppet och som är 
tänkt att ligga till grund för livskvalitetsmätning inom hälso- och sjuk
vård. Jag kommer slutligen också att beakta den stora debatt som 
utvecklats kring begreppet qaly som myntatc:; av ett antal engelska natio
nalekonomer för att ge underlag för fördelning av resurser inom hälso
vården i stort. Genom q11,~ys introduceras inte bara ett instrument för 
karakterisering av ett visst hälsotillstånd utan också en teori om tidens 
betydelse och därmed om hur lån!,rvarigheten av ett tillstånd skall be
dömas. I den filosofiska diskussionen om qalys har dessutom etiska frågor 
kring tillämpningen av qa~ybegreppet uppmärksammats. 

För att kunna ta itu med dessa olika mätinstrument och ge en teoretisk 
bedömning av dem behöver jag dock kompletteta min begreppsanalys 
på ett antal punkter. Jag skall först försöka ge en preliminär analys av 
hälsobegreppet och då göra en sammanfattning av ideer som jag mera 
utförligt presenterat i On the Nature ~fHealth (1987). Därefter skall jag 
uppmärksamma det svårbestämda begreppet suljektiv häl<;a, som ofta 
används både i rent medicinska och i sociologiska sammanhang. Dessa 
analyser är nödvändiga för att någorlunda tydligt kunna skilja ut de 
element i de olika instrumenten som hänför sig pä hälsa, subjektiv hälsa 
respektive livskvalitet. 

Min studie av hälsobegreppet liknar således analysen av lycka däri att 
jag presenterar en egen teori och försöker ta ställning .i vissa kontroversi
ella frågor. Jag har också ambitionen att finna en begreppslig koppling 
mel Ian begreppen hälsa och lycka. Mina teorier om lycka och hälsa ligger 
till grund för de kritiska analyser jag gör kring de olika mätinstrumenten. 
Härmed är inte sagt att alla ställningstaganden. jag gör är beroende av 
dessa utgångspunkter. Många kritiska påpekanden kan göras helt obero
ende, på rent logiska eller andra cornmon-sense-mässiga gnmdcr. 
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DEL I 

Om livskvalitet och lycka 



1. På väg tnot en avgränsning 
av området 

Låt mig börja med att kort skissera några livssiniationer eller livsbilder: 
Betrakta först den framgångsrike affärsmannen. En person med .in

ternationella vanor som har flera lm..11ösa bostäder i olika ddar av 
världen. Han har segelbåt och bilar. Han har en exklusiv mathållning. 
Han har en vacker hustm och välartade barn. Det är svårt att peka på 
något yttre i hans liv som saknas. Samtidigt står det klart att han nått sina 
framgångar med ganska hiinsynslösa metoder. Hans finansiella transak
tioner har varit långa och invecklade och ofta balanserat på gränsen till 
det lagliga. Personalpolitik har inte varit hans starka sida. Å andra sidan 
har han sällan störts av dåligt samvete. 

Betrakta för det andra en ung pojke i Sao Paolos slumkvarter. I Ians 
yttre rarn ~ir utornordentligt fattig. Han lever med föräldrar och åtslcilliga 
syskon i ett plåtskjul. Han får ingalunda alltid äta sig mätt. Familjen 
plågas ständi!:,:rt av hot 001 svält, sjukdomar och stor oro för framtiden. 
Trotc; detta är pojkens dagar ständigt fyllda av aktivitet. Gemenskapen i 
slummen iir stor. Ungdomarna kämpar tillsammans för att finna syssel
sättning och förbättra sin tillvaro. Deras aktiviteter faller dock ingalunda 
alltid inorn lagens råmärken. De är ofta genom sina omfattande stöld
räder i klammeri med ränvisan. 

Betrakta för det tredje den berömde vetenskapsmannen, säg en bio
kemist. Han lever ett bokat, kravfyllt men också prestigefyllt liv. I Jan 
reser runt i världen, tas alltid väl emot och beundras och lever under sina 
resor ett guldkantat liv. Å andra sidan är tillvaron jäktig, familjen för
summas och hiilsan visar tecken på att hotas. De st~indiga kraven på 
vetenskapliga prestationer är stundtals <lirekt plågsamma. 

Betrakta för det fjärde en småbonde i Siljanstrakten i Dalarna. Han 
lever ett strävsamt och inrutat liv på sin lilla teg. Han kämpar för att 
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kunna leva kvar på sin gård och behålla både spannmål och djur. 
Regeringens jordbrnkspolitik gör det dock svårare och svårare för ho
nom. För närvarande är hans gård direkt hotad och han börjar ställa in 
sig på att få flytta därifrån till en tid som förtidspensionär i Rättvik. Hans 
tillvaro står dock inte och faller med livet på gården. Han är vid god hälsa 
och har en aktiv fritid både som jägare och som musiker i Rättviks 
spelmansbg. 

Betrakta för det femte en mycket bestämd person, nämligen moder 
Teresa. De1ma katolska nunna, gnmdaren av orden Missionaries of 
Charity, har i mer än 60 år levt i Calcuttas slum bland de sjukaste och 
mest utstötta av miinniskor. Själv lever hon i största enkelhet och i 
sFilvvald fattigdom. I Jon möter ständigt stor orättvisa, stort elände och 
misär. Hon röner ingalunda alltid uppskattning för sin insats, men hon 
arbetar hela tiden i insikt om att hon ~ir i det godas tjänst. 

Betrakta för det sjätte en döende gammal kvinna, en person som inte 
har många veckor kvar att leva. Hon kan dock glädja sig åt att ha levt ett 
aktivt och framgångsrikt liv. I lon har varit politiker i sin hembygd och 
hon har gjort stora insatser där som hon också blivit prisad för. Hon har 
en stor familj, som nu ständigt vistas i hennes närhet. Hon är väl 
omhändertagen och lever sina sista dagar utan smärta och ångest. 

Vi kan nu ställa oss frågan: vilken är dessa människors livskvalitet? Är 
den hög eller låg? Skiljer den sig mycket mellan individerna? Hur kan vi 
i så fall veta det? 

Är dessa frågor, som inte bara livskvalitetsforskare utan också politiker 
och vanliga människor ställer sig, över huvud meningsfulla frågor? Är de 
inte så omfattande att de övergår mänsklig bedörru1ingsförmåga och att 
vi därför inte kan finna några tillförlitliga svar på dem? Är de inte också så 
öppna och oklara att varje försök till svar måste förutc;ätta en mycket stor 
precisering och dänned begränsning? 

På den senare frågan måste vi svara ett mycket tydligt ja. En stor del av 
arbetet i denna bok kommer just att bestå i klarlägganden av frågekom
plexet och olika sätt att finna fruktbara begränsningar. Däremot behöver 
vi inte helt acceptera den pessimistiska klangen i de två första frågorna. 
Att ställa frågor om vari det goda livet består kommer alltid att tillhöra 
det mänskliga predikamentet. Vi kommer alltid att på olika sätt försöka 
finna svar på dessa frågor. Många av oss kanske också skulle säga att det 
är vår plikt att försöka göra det. 

Kan vi då fä tillförlitliga svar? Ja, detta är naturligtvis generalfrågan 
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som det är fönnätet att ha en bestämd mening om. Det min analys 
antyder är vad man kanske kan förv~inta. På vissa begränsade och precise
ra<.ic frågor kan vi få svar mc;;;d rimlig tydlighet och tillförlitlighet. Andra 
frågor är antingen meningslösa, så omfattande att en empirisk grund för 
deras svar inte kan ges, eller också är de föremål för sådan värdering att vi 
inte kan lösa dem med ren rationell argumentation. 

Men låt oss återgå till våra exempel. I for skall vi hantera dem? Vad 
måste vi göra för att bedöma dessa personers livskvalitet? Och hur skall vi 
k:mma göra jämförelser mellan dem? 

En sak som man kanske först slås av är att en text på tio rader knappast 
kan göra rättvisa åt en människas livssituation. Hur mycket vet vi 
egentligen om affärsmannens, gatpojkens, vetenskapsmannens, små
bondens, moder Teresas eller den döende kvinnans liv efter att helt kort 
ha fått dessa personer och deras livsföring beskrivna? Vi behöver ju i 
varje enskilt fall bara få någon ytterligare information om dem för att 
hela vår bild av dem skulle kunna bli totalt förändrad. 

Tänk om vi får veta att afHirsrnannen just drabbat" av en livshotande 
cancer. Tänk om vi får den infomrntionen att pojken i Sao Paolo just 
tagits om hand av en talangscout från stadens opera och att han fått 
påbörja en utbildning vid dess prestigefyllda skola. Tänk om vi får veta 
att vetenskapsmannen slutat sin vetenskapliga verhamhet och köpt en 
gård i södra England där han ~ir i färd med att odla rosor. Och tänk om 
berättelsen om småbonden kompletteras med att han, efter att ha levt 
ensam i hela sitt liv, hittat en kvinna som han gift sig rned. 

Med tanke på allt vi vet om livr.::ts komplexitet inser vi <ltt den »sanna» 
berättelsen om en människa ~i.r mycket lång. I en viss mening går den inte 
att berätta. A andra sidan är det klart att det films bättre eller sänu·e 
approximationer till den >>sanrn1>> berättelsen. Det finns vissa saker i den 
>>sanna>> människobilden som är mera viktiga än andra. Det finns viss<l 
komponenter som måste finnas mr.::d i en god approximation till en 
människobeskrivning. Andra ting är helt umb~irliga. 

Jag tror vi kan vara överens om att det mesta som nämnts i de 
komprimerade livsskisserna ovan kan vara viktiga ting. Däremot skulle 
det troligen vara helt oviktigt att nämna t ex att affårsmannen ibland 
bnrkar sitta med ryggen mot väggen när han är på restaurang, att Sao 
Paolopojken brukar sköta matinköpen till sin familj, att småbonden 
ibland istället frk att jaga ägnar sig åt fiske eller att moder Teresa 
dagligen förhandlar med myndigheterna i Calcutta. Det är inte säkert att 
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dessa förhållanden är tt·ivialiteter i rnänniskomas liv. Min poäng är bara 
den att varje människoliv rymmer trivialiteter som en meningsfull be
skrivning av det inte behöver innehålla. 

Men vad är då viktiga och relevanta ting för att bedöma en människas 
livskvalitet? Då kommer vi över till nästa och den principiellt mycket 
viktigare frågan. Vad för slags livskvalitet är det frågan om? 

Ordet »kvalitet» röjer omedelbart att vi har att göra med en värdering 

längs någon värdeskala som har en positiv och en negativ pol. Det som 
skiljer värdeskalor från andra skalor är just att deras ena pol betecknar 
något högt uppskattat och deras andra något starkt avskytt eller icke 
önskvärt. 

Samtidigt som vi noterar detta inser vi också att det måste vara något 
elliptiskt med själva uttrycket »livskvalitet>>. Livskvalitet i vilket avseen
de? Det finns ju flera olika tänkbara värdeskalor att applicera på ett 
mänskligt liv. T ex vilken moralisk halt har livet; vilka estetiska eller 
intellektuellt intressanta kvaliteter har det; vilken är dess rdigiöst andliga 
halt; eller hur stor grad av lycka eller tillfredsställelse innehåller det? 

Redan denna korta lista öppnar ögonen för oss vid behandlingen av 
våra exempel. Det är alldeles klart att bedömningen av olika människors 
livskvalitet varierar efter vilken skala vi applicerar. Moder Teresa torde 
hamna mycket högt på en moralisk skala; om var hon hanmar i övri,gt vet 
vi mindre. Kanske ändå hennes stora förtröstan om det goda i vad hon 
gör ger henne både frid och lycka. Om de ÖVTigas moraliska vandel vet vi 
- med undantag för afförsmamien - litet. Om den världsberömde kemis

ten vet vi något om hans intellektuella kvaliteter, och vi kanske kan anta 
att han trots hälsoriskerna ligger högt på en tillfredsställelseskala. Den 
rike afförsmanm:n och den fattige pojken är varandras materiella kon
traster, men det är ju, som exemplen antyder, inte alls säkert att deras 
lycka eller tillfredsst~illelse nmtwarar positionerna på denna skala. Kar
tan blir alltså invecklad om vi skall försöka göra denna mångdirnensio
nella bedömning av alla de inblandade. 

Nu har de flesta socialforskare som talat om livskvalitet nästan alltid 
haft ett mer specifikt bebJTepp i åtanke. De har inte tänkt sig- även om de 
ingalunda alltid tydligt sagt det - vilka värdeskalor som helst. De flesta 
har i sina livskvalitetsmått koncentrerat sig på sådana begrepp som en 
persons välbefinnande, hannoni, tillfredsställelse och lycka. Låt oss Mir 
kalla denna skala valhefinnandeskalan. Knappast någon har explicit nämnt 
tex livets moraliska kvaliteter. Detta är ju pä sitt sätt anmärkningsvärt ur 
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idehistorisk synpunkt. Det är inte i alla tider som välbefinnandets lov 
sjungits så högt som nu. 

Men även om man ofta har en ganska specifik tolkning av livskvalitet 
i åtanke är den uppenbarligen inte specifik nog för att undanröja oklar
heter och missförstånd. Är det t ex verkligen bara välbcfinnandeskalan 
som de mest använda livskvalitet<>instrumenten försöker hålla sig till? 

I många diskussioner om livskvalitet talas det om att man måste mäta 
både s k ol?iektiva och .1'ui?jektiva förhållanden i en människas eller en 
grupp mälmiskors liv. Till de objektiva förhållandena räknas sådana ting 
som hennes somatiska hälsostatus, hennes yrkes-, bostads- och familje
situation. 'l 'ill de subjektiva förhållandena räknas dels he1111es upplevelser 
av den yttre situationen, dels hennes sinnesstämning i allmänhet. (Ett 
ovanligt v~ilgjort livskvalitctsinstrument rned både sådana objektiva och 
subjektiva komponenter finns i Siri Nacss studier, se bl a Naess 1979.) 

En principiellt viktig fråga att besvara är dock: varför är det vikti!:,rt: att 
medta både s k objektiva och subjektiva faktorer? Är det viktigt därför att 
en beskrivning av såväl objektiva som subjektiva förhållanden ger en 
mera trMfsäker bedömning av en människas position på en av skalorna, i 
detta fall välbcfinnandcskalan? Eller är det viktigt därför att man menar 
att en människas liv faktiskt skall bedömas efter flera v~frdeskalor? 

Jag skall nu förklara mig närmare. Följande resonemang ifr rimligt 
och har säkert funnits i bakhuvudet på många livskvalitetsforskare. Vårt 

välbefinnande är beroende av många objektivt fastställbara förhållanden, 
både i vår kropp och utanför oss. Det är beroende av vår hiilsa, av vföi: 
yrkesliv, vårt familjeliv, våra bostadsförhållan.dcn, våt yttre miljö f()r att 
bara nämna några ting. Empiriska undersökningar eller ren sj~ilvreflek
tion visar att en viss miniminivå av dessa yttre förhållanden är nödvändig 
för välbefinnande. Liknande studier visar att en viss standardökning på 
dessa områden också i någon eller tom motsvarande grad ökar välbe
finnandet. Alltså kan vi med mer eller mindre goda sk~il använda data om 
sådana yttre förhållanden fi)r att sluta oss till en människas eller en 
gn1pps välbefinnande. Valet att beskriva yrkes-, familje- och bostadsdata 
är således då metodologiskt motiverat. Sådana data beskriver inte direkt 
människors välbefinnande utan antas enli.!:,rt: metoden utgöra villkor för 
deras välbefinnande. 

Men man kan naturligtvis tänka sig att sådana data kan spela en 
självständig och direkt roll, och inte som i dct beskrivna fallet e.n. indirekt 
roll. Man kan ju med fog hiivda att det vid sidan av välbefinnandeskalan 
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finns andra värdeskalor, tex en materiellt ekonomisk, för vilka data om 
bostad, yrke osv kan ge ett mera direkt underlag. En mätning enligt 
denna senare skala kan ge ett mycket gott resultat, dvs tilldela en person 
hög livskvalitet, medan samma person kan hamna mycket lågt på väl
befinnandeskalan. Detta motsvarar vår väletablerade kunskap att en 
1nycket hög levnadsstandard inte behöver innebära ett lyckligt liv. 

Ett instrument framtaget med flera värdeskalor för ögonen är således 
mångdimensioncllt. Det mäter olika ting; det mäter livskvalitet i olika 
betydelser av ordet. Strängt taget utesluter ett sådant instrument o<.:kså 
ett sammantaget mått. Varje innebörd måste redovisas för sig. 

Men låt oss hifr hyfsa ekvationen och förutsätta att vi söker mäta en 
människas eller en grnpp m~inniskms livskvalitet i en mening av ordet, 
enligt en värdeskala, och då välja v~ilbefinnandeskalan. Oag medger här 
att redan talet om välbefinnandeskalan innebär en förenkling. Välbe
finnande bör spaltas upp i olika underhegrepp.) Det finns goda skäl att i 
detta sammanhang koncentrera sig på den skalan, och tom hävda att den 
h~ir har prioritet. Även otn ekonomiska och olika sociala vänlcskalor 
kommit att i viss mån leva ett cgd liv är det uppenbart att uppbyggandet 
av den ekonomiskt materiella basen och skapandet av olika sociala 
ordningar haft det ursprungliga syftet att just trygga människors liv och 
välbefinnande. 

En sädan renodling till trots står vi fortfarande inför många problem, 
inte rninst metodiska. Miinniskors själsliv är inte tillgängliga för direkt 
inspektion. Vår mest direkta metod att få kunskaper om människors liv 
och sinnesstämning är att fråga de berörda människorna. Svaren på 
sådana frågor kan brista i tillförlitlighet av flera Hitt insedda skil. 

Ett viktigt skäl kan vara att det helt enkelt är ganska svårt att ge en 
samlad bedömning av ens eget sinnesstänmings.läge. Dels beror det på 
att vårt psyke har flera olika skikt som 1.rdste tas med i en bedömning. 
Dels heror det på att man måste ta hänsyn till en viss tidrymd och inte 
bara försöka karakterisera det närvarande ögonblicket. 

Det är delvis av sådana skäl som de flesta livskvalitctsinstrnmcnt -
~iven när de fokuserar den rena välbefinnnncle;1spekten - frågar om yttre 
sk objektiva förhållanden för att korrigera dl er kornplettera svar som ges 
på direktfrågor. Men den stora och intressanta frågan är då: vilka är de 
yttre förhållanden i en människas liv som har ett sådant samband med 
hennes viilbefinnande att vi i ett vetenskapligt sammanhang kan anv~inda 
dem som indikatorer på viilhefinnande? Vilken rationell bas finns för att 
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inkludera hälso-, yrkes-, bostads- och familjedata och att exkludera andra 
tänkbara data? 

Man kan naturligtvis hiir hänvisa till olika empiriska undersökningar. 
En mycket ambitiös översikt av sådana undersökningar finns hos en 
holländsk författare vid namn Ruth Veenhoven. Veenhoven har .i sin bok 
Conditions ~f Happiness (1984) gjort en sammanställning och analys av inte 
mindre än 245 studier fram till 1975, där forskare, främst psykologer, 
undersökt olika hakgrundsfaktorers betydelse för mänsklig lycka och 
livstillfredsställelse. Efter många reservationer - han har haft stora svå
righeter att tolka och framför allt göra jämförelser mellan materialen -
present<::rar han bl a följande slutsatser: inkomst har en starkt positiv 
korrelation med lycka (detta gäller framför allt studier av populationer i 
utvecklingsländerna), likaså har innehav av arbete, av partller och barn, 
liksom av många och djupa vänskapsrelationer. Stark korrelation till 
lycka har också hälsa, i synnerhet den självuppskattade hälsan, i mindre 
grad den hälsa som fastställts av läkare. Mindre stark, men fortfarande 
positiv är korrelationen mellan lycka och sådana faktorer som utbild
ning, intelligens och allmän aktivitet. 

Veenhoven påpekar dock att hans sammanfattande bedömningar 
varit mycket svåra att göra. Undersökningarna har haft olika kvalitet och 
djup, och de involverade forskarna har använt olika tcnninologi och 
begreppsapparater. Det har ibland ock'iå varit svårt att avgöra orsaksre
lationernas riktning. Är det tex nödvändigtvis ett aktivt liv som skapar en 
lycklig sinnesstämning, eller i.ir det en lycklig disposition som skapar ett 
aktivt liv eller är det en kontinuerlig ömsesidig relation? 

Veenhovens arbete är beundransvärt och ger många viktiga kunska
per, men det inbjuder samtidit,rt: till helt andra studier av inte minst 
terminologiskt och begreppsligt slag. Genom att helt enkelt studera 
logiken hos sådana begrepp som välbefinnande och lycka kan man -
enligt min mening-komma ganska långt i förståelsen av dessa fenomen 
och också i förståelsen av deras relation till olika slags bakgrundsfaktorer. 
Min egen analys av lyckobegreppet i kapitel 4 kommer i hög grad att 
bestå i en undersökning av lyckans >>logiska grammatik». Men låt oss 
först hämta lärdom från några klassiska studier. 
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2. Två klassiker olll lyckan: 
Aristoteles och Benthatn 

Några huvudpunkter i Aristoteles 
eudaimonialära 

Det högsta goda i livet har hos den grekiske filosofen Aristoteles (384-
322 fKr) benämningen »eudaimonia». Ordagrant betyder detta >>välsig
nad med en god daimon». Det senare betyder i sin tur ungefär >>gu
domlig vakt>> (Aristoteles 1982, s 48). Den ordagranna översätmingen 
kan ge föreställningen att Aristoteles med eudaimonia sl'lllle mena att den 
person lever det bästa livet som är gynnad och skyddad av gudarna och i 
allmänhet lever i lyckliga omständigheter. Detta ger emellertid en 
rnissvisande bild av Aristoteles egen teori. 

Det är svårt att översätta eudctimonia till dagens västerländska språk. 
Den traditionella översättningen till engelska ~ir dock >>happiness>>. På 

motsvarande sätt översätter man ordet normalt till svenskans »lycka». 
Det ~ir då viktigt att omedelbart inse att Aristoteles med lycka menar 
något helt annat (om ock delvis förknippat med) det vi i vår egen tid 
menar med lycka. 

En första viktig skillnad mellan Aristoteles eudahnonitl och dagens 
lycka är att eudaimonia inte är ett tillstånd hos en människa utan en 
aktivitet. Hos Aristoteles har man inte lyckan, som vi sk.'1Jllc uttrycka oss. 
Lyckan är inte heller en upplevelse. Lyckan består i en viss form av aktivt 
liv. 

15 



Å andra sidan finns en viktig likhet mellan Aristoteles eudaimonia och 
den lycka som t ex vår tids lyckomoral talar om. Båda har en likartad 
central plats i etiken. Eudaimonia och lyckan är det som hör uppnås, både 
för en själv och för andra. Eudaimonia och lyckan är båda slutmål för 
m~insklig aktivitet. Vi får dock här hålla i minnet att eudahnonia självt är 
en aktivitet. 

Vilken är då den aktivitet som Aristoteles anser vara livets mål och 
mening? Vad shll man iigna sig åt för att leva det bästa tänkbara livet? 
För att besvara dessa frågor för Aristoteles ett sinnrikt resonemang som 
förutsätter flera andra delar av hans filosofi. Aristoteles menar själv att 
han med obetvinglig logik kan visa vad detta liv innebär. Vår tids 
kommentatorer är inte lika övertygade om att han lyckats med det. Ett 
problem ir ;.1tt Aristoteles ideer på detta område är uttryckta på delvis 
olika sätt i skrifterna Nikomakiska etiken och Rudenziska etiken, vilka iir 

hans två etiska huvudskrifter. Låt oss h~ir ändå försöka lyfta fram någrn av 
de mest tydliga stegen i Aristoteles resonemang. 

En viktig ingrediens i Aristoteles teoretiska filosofi är att alla föremål 
har en funktion. När det gäller bruksföremål förfärdigade av en män
niska är denna ide enkel och lättförståelig. En kniv har fimktioncn att 
skära föremål, en yxa har funktionen att hugga, en symaskin funktionen 
att sy osv. Men Aristoteles ide är helt generell. Alla föremål, såväl 
biologiska väsen som döda ring, har någon funktion. Med en n1odern 
terminologi sk":Ulle vi kanske kunna levandegöra tanken genom att tala 
om djurs och växters funktioner i det ekologiska kretsloppet. Växter och 
djur utgör föruts~ittningar för varandras existens. Växter utgör genom sin 
fotosyntes och sin syreproduktion en generell förutsättning för animalt 
liv. Insekter utgör föda för vissa fåglar. Dessa i sin tur utgör föda för 
rovfåglar eller andra djur. 

Till Aristoteles världshild kommer sedan ock'lå den viktiga tanken att 
varje föremål har en funktion som tillhör dess väsen. Förmågan att hugga 
ved tillhör yxans väsen. På modernt spd1k skulle vi kunna säga att det 
ingår i själva definitionen av begreppet yxa att det är ett föremål som man 
kan hugga ved med. Om man inte skulle kunna hugga med föremålet, ja 
då vore det ingen yxa. På samma sätt skulle vi kunm1 resonera beträffande 
alla andra föremål, inklusive djur och människor. 

Funktionerna är därmed också särskiljande. Yxans funktion är skild 
från stenens funktion. Blåsippans är skild från orkidens, flugsnapparens 
från ormvråkens och chirnpansens från m~inniskans. 
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En aiman viktig tanke bakom Aristoteles föreställning om det goda 
livet är att syftet me<l varje föremåls existens är att utöva sin funktion. Det 
~ir alltså viktigt att föremålet används för sitt syfte eller att den levande 
varelsen jbh1erkligar sig, som vi kanske skulle säga idag när det gäller 
människor och djur. Hänned far vi en viktig premiss i Aristoteles 
resonemang: det är bättre för ett föremål att utöva sin funktion ~in att 
vara i overksamhet. Allt.c;å är <let bättre för t ex en människa att aktivt 
utöva sin funktion än att vara i ett statiskt overksamt tillstånd. Alltc;å 
måste eudahnonia, det bästa i livet, innebiira en aktivitet och .inte ett 
statiskt tillstånd. 

Syftet med människans existens måste alltc;å vara att utöva sin funk
tion. Det ligger då också nära till hands att hävda att det goda livet består 
i att utöva sin funktion väl. Det bästa tänkbara livet består i att utöva sin 
funktion på bästa tänkbara sätt. En människa har således eudttimonit:t, dvs 
är lycklig i Aristoteles mening, när hon utövar sin specifika funktion på 
hästa tänkbara sätt. 

Vilken ä.r då funktionen i människans fall? Är det bara frågan om en 
funktion? Här kornmer vi delvis in på kontroversiell mark, men några 
saker tycks vara klara.. Den eller de funktioner som ingår i människans 
väsen måste vara skilda ifrän de funktioner som tillkommer andra le
vande varelser. Annars skulle vi inte hmna skilja människor från dessa 
andra levande varelser. Människans funktion kant ex inte bara vara att 
intaga n~iring. Detta har vi ju gemensamt med både växter och andra 
djur. Människans funktion kan inte heller vara att utöva animala 
grundfonktioner som att andas, röra sig och vara sexuellt aktiv. Detta har 
vi gemensamt med alla an<lra djur. Vi måste finna något som är specifikt 
för hmno sapiens, den »visa>> människan. 

Det Aristoteles tar fasta på är att människan, till skillnad från djuren, 
kan handla efter rationella principer, något som han likställer med att 
handla enligt dygdens bud. Att leva dygdigt, vilket för Aristoteles innebär 
att leva måttfullhetens liv, är detsamma som att utöva en mänsklig 
fonktion. En dygdig människa, i den meningen att hon också är aktiv och 
ständigt praktiserar sin dygd, lever således ett liv i cudai1110nia och är 

lycklig. 
Detta är emellertid inte Aristoteles hela svar. Han tänker sig också att 

det finns olika i;,JYader av dygdigt liv och att det därför o<.:kså kan finnas 
olika grader av eudainionia. Denna gradering består dii inte bara i att en 
människa kan ha större eller mindre brrad av eudaimonitt beroende på hur 

17 



ofta eller i hur hög grad hon utför dygdiga handlingar. Nej, graden av 
eudaimonia är också beroende av vilka slags dygder som utförs. 

En särställning för Aristoteles har de dygder som kan utföras enbart av 
själen själv, nämligen det rena intellektets aktiviteter. Att handla väl med 
sin kropp, dvs utföra dygder som innehiir kroppslig aktivitet, är någon
ting gott. Men att vara aktiv med intellektet på ett dygdigt sätt, dvs vara 
aktiv med den del av människan som skiljer henne från djuren, är föurn 
bättre. I själva verket är detta det bästa ti.inkbara. Den fulländade eudai
monian består därför i kontemplation, särskilt kontemplation av över

sinnliga ting. 
Till detta kan vi göra ett viktigt tillägg som rör tidens betydelse. För 

att riktig eudaimonia skall kunna föreligga skall denna kontemplation 

prägla ett helt livslopp. Strängt taget är c.lt:t bara ett helt och d~irmed i 
praktiken ett avslutat liv som kan få beteckningen lycklit:,rt i Aristoteles 

mening. 
Så långt den grundHiggande ramen i Aristoteles tankebyggnad. Några 

fler ting bör dock sägas för att göra den mera begriplig och för att relatera 
den till modernt tänkande. 

Man kan tycka att Aristoteles lära är näm1ast absurt orealistisk. Det 

finns naturligtvis ingen människa som under hela sitt liv kan kontemp
lera övcrsilmliga sanningar. Men är det rimligt att ha en filosofi om 
lyckan som är sådan att ingen mä1misk:a kan uppnå den? Aristoteles svar 
på denna invändning är att den ständiga kontemplationen blott avser den 
högsta graden av eudaimonia. Han menar inte att alla andra liv måste 
sakna eudaimonia. Tvärtom, många människor kan, enligt Adstoteles, 

uppnå en hög grad av lycka utan att därme<l närma sig det utopiska 
idealet. En liknande tes torde nästan varje lyckofilosofi ha. Ingen män
niska kan alltid vara fullst~indigt lycklig. Detta utesluter inte att vi kan ge 
en teoretisk beskrivning av vad fullst~indig lycka skulle innebära. 

Aristoteles är också noggrann med att betona att det inte bara finns en 
abstrakt beskrivning av människans eudaimonia. Det föms också kon
kreta beskrivningar av varje enskild individs eudainwnia. Människor har 

olika höga grader av eudaimonitt i sin potens. Mäm1iskor har olika 
gnmdförut,;;;ättningar för att bli lyckliga. Somliga människor har mycket 
små intellektuella förutsättningar och har därmed små möjligheter att 

utöva de kontemplativa dygderna. Deras förmåga att utöva vissa andra 
dygder kan emellertid vara mycket stora. Omvänt kan man säga att en 
intellektuell person som är förlamad och sängbunden har mycket små 
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möjligheter till ett sådant dygdigt liv som förutsätter en kroppslig aktivi
tet. Däremot är hans möjligheter till att leva ett kontemplativt liv desto 
större. Dessa två extrema typer av människor har genom sin konstitution 
helt olika tak för sin potentiella eudaimonia. Dessa tak ligger emellertid 
långt ifrån högsta tänkbara eudaimonia. 

I all realistisk diskussion, vare sig den är i snäv mening moralisk eller 
den handlar om att klokt planera en människas liv, måste namrligtvis 
dessa gmndförutsät01ingar tas med i bilden. Man måste för varje i.::nskikl 
människa försöka karakterisera den grad och form av eudainwnia som 
över huvud taget är möjlig för henne. Det viktiga enligt Aristoteles är då 
inte att man skall försöka exploatera sä många av sina potentiella aktivite
ter som möjligt och därmed i själva verket handla pä ett dåligt och 
odygdigt sätt. Det viktiga är istället att de aktiviteter som faktiskt utförs 
utförs v~il. Det är bättre att vara en skicklig skomakare än att vara en 
medioker författare. Det är bättre att vara en skicklig st~iderska än att vara 
en halvduglig landshövding. Så lyder några av slutsatserna av Aristoteles 
lära. 

Men det är naturligtvis inte bara en människas konstitution som 
begränsar hennes förmåga att nå eudairnonia. Också yttre förhållanden 
gör detta i hög grad. Det är alldeles klart att en person som lever i 
eländiga och fattiga förhållanden inte har samma möjlighet till ett 
dygdigt liv som den rika person som lever i ett fredligt och kreativt 
samh~ille. Det går naturligtvis inte att vara en givmild person om man 
inte har något att ge; det går inte att vara en kontemplativ person om 
man är förälder till ett antal hunbri·ande barn som ständigt pockar på mat. 
Det är således inte bara lyckan i vår moderna mening som begränsas av 
eländig<1 yttre förhållanden. Också eudahnonia i Aristoteles mening be
gränsas i motsvarande gTad. 

Aristoteles var mycket klar- i själva verket .mycket mera k I ar än många 
nutida debattörer över skillnaden mellan villkoren för eudairnonia och 
eudaimonia själv. Många villkor, både yttre och inre, måste vara uppfyllda 
för att en människa skall kunna uppnå en hög grad av eudairnonia. Till 
sådana villkor hör en viss minimigrad av hälsa, ett visst minimum av 
fysiskt skydd och en viss ekonomisk plattform. Kanske hör också hit ett 
vi.sst minimum av socialt liv. Men dessa nödvändiga villkor är inte ens 
tillsammantagna tillräckliga för eudaimonia. För att en person skall ha 
lyckan, enligt Aristoteles, måste hon också handla, hon måste vara aktiv, 
och detta dessutom enligt en rationell dygdig princip. 
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Vi kan alltså med andra or<l upprepa den tes vi framförde i början. Att 
ha yttre och inre välfärd är inte detc;amma som att ha eudairnonia. Den 
lycklige måste också agera på basis av denna välf:ird. 

En stor fråga återstår nu att säga något om. Vilken är relationen 
mellan Aristoteles eudaimonia och våra moderna västerländska lyckobe
grepp? Om lycka i modem mening är en slags upplevelse eller disposi
tion till upplevelser, så är eudairnonia hdt klart något armat. Vår tnoderna 
lycka är snarast ett tillstånd och ingen aktivitet. 

I vissa moderna lyckobegrepp ingår ock5å den sinnliga lusten i lyckan. 
Så ärt ex fallet med Jeremy Benthams lyckobegrepp som jag stra.x skall 
behandla. Detta g~iller inte för Aristoteles. J fan har dessutom ett särskilt 
argument för att avvisa lusten som en del av eudaimonia. Att känna 
sinnlig lust är inte något specifikt mänskligt. Detta kan ju också, säger 
Aristoteles, många av de högre stående djuren. Alltså kan lusten inte vara 
en del av den specifikt mänskliga funktionen. Alltså kan lusten inte vara 
en del av eudairnonia som ju är människans funktion. 

Det följer heller inte per definition av Aristoteles eudaimoni11begrepp 
att en person som är mycket lycklig, i modern mening, också måste ha en 
hög grad av eudairnonia. Däremot menade Aristoteles att <let faktiskt 
förhåller sig så att den dygdigt aktiva människan också har hög grad av 
sim1lig lycka. Om man därför är intresserad av att bli lycklig i denna 
mening -vilket vi enligt Aristoteles egentligen inte bör vara - är det ett 
mycket gott recept för att nå denna lycka att gå vägen via eudairnonia. 
Den dygdige är mycket lycklig i vår mening. Allra lyckligast är den 
kontemplative filosofen, som ständigt är i kontakt med de översinnliga 
tingen. 

Vad kan vi lära oss av Aristoteles lära om eudaimonia? 
Flera drag i Aristoteles tankebyggnad ter sig förstås ganska främmande 
för modernt tänkande. Vi delar inte grunddragen i Aristoteles metafysik. 
Vi ser normalt inte världen som teleologiskt (ändamålsinriktat) upp
byggd på <let sätt han gör. Vi talar inte om att alla föremål har funktioner 
som tillhör deras väsen. Vi skiljer också, änninstone begreppsligt, mellan 
moral och lycka. Vårt lyckobegrepp som vi i stort sett <lelar med 1800-
talsutilitaristema hänför sig till ett psykiskt tillstånd, som kan tillkomma 
både onda och goda, och som inte behöver vara följden av ett moraliskt 
liv. 
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Trot.i;; detta finns det flera viktiga observationer som Aristoteles gör 
och som är relevanta också för en modcm livskvalitetsdiskussion. Vikti
gast är kanske distinktionen mellan eud11imonirts villkor och eudaimonia 
själv. I modem dish1ssion måste vi göra en helt parallell distinktion, 
mellan lyckan och lyckans villkor, liksom mellan livskvaliteten och dess 
villkor. Många villkor, ock"å många nödvändiga villkor, kan vara uppfyll
da utan att eudaimonia eller lycka är för handen. Aristoteles gör också den 
fruktbara distinktionen mellan externa och interna villkor för eudaimo
nia. Människans lycka är beroende såväl av inre konstitutionella och 
hälsomässiga faktorer som av yttre miljömässiga och ekonom.iska fakto
rer. 

En annan viktig Aristotelisk lärdom är mera indirekt. Den berör 
aktivitetens roll för mänskligvälfärd. Även om man som idag inte menar 
att lyckan består i en viss sorti;; aktivitet måste man klart inse aktivitetens 
roll som ett viktigt villkor för lycka. För att vi skall lemma uppleva lycka 
måste vi inte bara vara starka och ha hälsan. Vi måste inte bara leva i ett 
fredligt samhälle, ha ett bra johh och en god ekonomi. Vi måste också 
gora något åt dessa förhållanden. Vi m.åste använda vår styrka och hälsa, 
vi måste gå till vårt jobb och vi måste också utnyttja vår ekonomiska 
situation. Den rena passiviteten, det rena statiska tillståndet, är helt 
otillräckligt för ett lyckligt liv också enligt vårt moderna sätt att tänka. 

Kanske vi också är höjda att hålla med Aristoteles om att ett rationellt 
o<.:h måttfullt - och därmed i den allmänna aristoteliska meningen 
dygdigt liv är ett klokt recept för att nå lyckan, åb.11instone den lycka som 
vi tror att vi kan uppnå J.nera långsiktigt. Låt oss komma ihåg att 
Aristoteles inte talade om förströelser för stunden utan om den livs.långa 
lyckan. 

Jeremy Bentham och utilitaristerna 

Den aktivitetsoricntcrade teori om det goda livet som Aristoteles före
språkade har inte vunnit gehör hos de mest inflytelserika välfärds- och 
moralfilosoferna i modern tid.Jag tänker då i första hand på de moderna 
utilitaristerna som varit de ledande inom det engelska språkområdet och 
också på många andra håll i världen, inte minst i Skandinavien. 
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Utilitarismens moderne förfader är Jeremy Bentham (1748-1832) 
som i det stora arbetet An lntroduction to the Principles of !vlorals and 
Legislation från 1789 framlade sina ideer på moralens men också juridi
kens område.Jag redogör här för några av hans huvudtankar. 

Enligt Bentham styrs vårt liv av två huvudprinciper, lustens och 
smärtans princip. Vi har alla en nahirlig tendens att söka efter lusten och 
undvika sm~irtan. I själva verket, menar Bentham, är alla våra frivilliga 
handlingar ytterst motiverade av vår önskan att söka efter lust eller att 
undvika smiirta. Detta innebär inte att sådana önskningar behöver ut
göra den omedelbara orsaken till alla handlingar. (Detta skall jag strax. ge 
exempel på.) Vad Bentham menar är att det Hingst bak i varje orsakskedja 
som resulterar i mänskliga handlingar måste fömas antingen en strävan 
efter lust eller en strävan efter att undvika smärta. Bentham represente
rar dänned en extrem form av vad som ofta kallas psykologisk hedonism. 

Men så långt har vi bara talat i psykologiska termer. Vi har talat om 
vad som tycks vara en naturlig mänsklig tendens. Men vad har detta med 
moral eller människoideal att göra? Behöver den biologiskt nahttliga 
tendensen ock'>å vara den moraliskt riktiga? Bör vi alltid sträva efter lust 
och undvika sm~irta? 

Ja, detta är just vad Bentham och utilitaristerna menar. Vi skall följa 
vår psykologiska böjelse och låta <len utgöra grunden för vår moral. För 
detta ger Bentham inget aq,111mcnt. Han säger att det är både onö<lit:,rt 
och omöjlif,rt att bevisa att denna tes är sa1m. Tesen attvi bbrsöka lust och 
undvika olust är en tes som liknar axiomen i matematiken. Den används 
för att bevisa annat, men den kan inte sj~i.lv bevisas. (Bemhams lika 
berömda elev John Stuart Mill försökte emellertid bevisa den utilitaris
tiska principen. De flesta är dock överens om att han misslyckats i detta 
företag.) 

Men vilken är egentligen den utilitaristiska etiska principen? Ännu så 
länge har vi inte gett den en rimlig form. Vems lust hör vi efterstdva och 

vilken slags lust? Bentham formulerar själv sin princip, som han kallar 
1zyttoprincipen på följande sätt: 
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By thc principlc of utility is mcant that principlc which appnwcs or 
disapproves of every a<:tion whatsoevt:r, a<:cording to the tendency whkh 
it appcars to havc to augment or diminish the happincss of thc party 
whosc intcrcst is in qucstion: or what is thc same thing in other words, to 
promotc or to npposc that happincss. I say of evcry action whatsocvcr; 



and rhcrcforc not only of every action of a private individual, hut of evcry 
measure of govcrnmcnt. 

By utility is meant that propcrty in any object, wherehy it ten<ls to pro<luce 
hcncfit, advantage, pleasure, gom!, or happiness (all this in rhe present 
case comes to the same thing) or (what comcs again to the same thing) to 
prcvent t.he happening of mischief, pain, evil, or unhappiness to thc party 
whose interest is considcrcd: if that party hc thc community in general, 
thcn thc happiness is that of the community: if a particular individual, thcn 
thc happiness of that individual (Bcmham 1982, ss 11-12). 

Enligt Benthams nyttoprincip är således den handling att rekommende
ra som ökar lusten eller lyckan hos en individ eller gmpp av individer om 

alternativet är att avstå från denna handling eller utföra någon annan 
handling som inte har samma goda konsekvenser. Vilka är då de indivi
der som man skall rikta sig till med sina handlingar? Bentham anviinder 
sFllv uttrycket »the party whosi.: interest is considered>>. Han ger inte 
några regler för vilka gnippers intressen som man skall beakta. I-Hir 

skiljer sig Bentham i emfas från sin efterträdare som util.itadsmens 
banerförare, nämligen Mil!. Mill betonade nämligen att man, åtminsto
ne som ett ideal, skulle beakta hela miinskligheten. För honom skulle 

nyttoprincipen få följande majest~itiska fonn: skapa största möjliga lycka 
till största möjliga antal människor. (Skillnaden mellan de två kanske 
ändå mest är verbal. När Bcntham sk.all mäta graden av godhet hos en 
handling kommer antalet människor som får del av lusten eller lyckan att 

spela en stor roll.) 
Det finns dock fortfarande en viktig ouppklarad fråga som rör över

gången från den psykolo!:,:riska hedonismen till en etisk utilitarism av 
Benthams typ. När Bentham säger att vi alla har en naturlig strävan att 
söka lusten och undvika smärtan, kan han väl bara tala om strävan att 
söka den egna lusten och undvika den eg11a smärtan, allt'iå en slags 
egoism. Men den etiska doktrin som både Bentlum ochMill förespråkar 
talar ju om hur vi skall handla gentemot miinskligheten i allmänhet, där 

det egna jaget visserligen inte är undantaget men inte har någon s~irställ
ning. Man skall, enligt den etiska doktrinen, ingalunda prioritera det 
egna jaget framför sina medmänniskor. 

Enligt auktoritativa tolkningar (tex l lart 1982) torde Bcntham mena 
ungefär så här: en rationell person inser att han med största sannolikhet 
gag11ar sina mest långs.iktiga intressen om han omfattar en moral som 
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den utilitaristiska, vilken då och då innebär att han måste låta sina mer 
kortsiktiga intressen vika till förmån för att främja andras. Att underkasta 
sig dessa restriktioner är ju en förutsättning för att andra skall motiveras 
ansluta sig till samma moral. En universell ansluming till moralen är i sin 
tur en förutsättning för ett hanmmiskt samhälle, vilket i sin tur ~ir en 
grund för den egna tillfredsställelsen. Enligt Bentham kommer således 
en rationell person fram till att acceptera en utilitaristisk moral genom 
att föra ett resonemang som har den psykologiska hedonismen som 
utgångspunkt. 

Så lånhrt: något om utilitarismen som en etisk teori. Vi skall emellertid 
nu koncentrera oss på att skärskåda vad Bentham sägcr om lustens och 
lyckans natur och om de olika slag av lust och lycka som han anser finns. 
Vi skall också säga några ord om de mätningar av lust och lycka som han 
tänkte sig och som på sätt och vis utgör en klassisk utgångspunkt for 
dagens livskvalitctsmämingar. 

Bentham ;_fr intressant därför att han ni.innast är unik i sin noggranna 
analys och klassifikation av utilitarismens grundbegrcpp. Hans försök att 
klassificera olika slag av lust och smärta påminner nästan om Linnes 
klassifikationer inom biologin. Visserligen kan man ställa sig skeptisk till 
många detaljer i Bcnthams system. Det är dock värdefullt att något 
bekanta sig med dessa detaljer eftersom man därigenom kan få en större 
känsla för vilka olika slags företeelser Bentham hade i åtanke under de 
allmänna beteckningarna lust och smärta. 

Först något om tennen »lust>> själv. Benrham använder som teknisk 
tcrn1 engelskans >>pleasutc» fi)r vilken det är notoriskt svårt att finna en 
täckande svensk benämning. Ett vanligt lexikon föreslår som översätt
ningar »lust>>, »välbehag>> och »njuming>>. Men dct är uppenbart att 
ingen av dessa termer täcker hela användningsonu·ådct för »plcasurc», 
särskilt inte i många tekniska filosofiska afivändningar av denna term. Att 
notcra ~ir att Bentham i sin presentation av nyttoprincipen låter >>pleasu
re>> vara liktydi!:..rt: med bl a >->happiness», det ord sorn vi normalt över
sätter till svenskans >>lycka>>. >>Pleasure» används därför hos Ilcntham på 
ett mycket allrn~int sätt, som en term som sammanfattande täcker en 
mä1miskas positiva upplevelser. En sådan generell användning av 
>>pleasure» är inte vanlig i modern filosofi. Där gör man ofta en stor 
poäng av att skilja mellan »happincss>> och >>pleasure>>. Jag skall själv 
beakta den distinktionen i min egen analys av begreppet lycka. 

I min inledning till Benthams filosofi har jag tagit fasta på svenskans 
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>>lust>> föimst av pedagogiska skäl för att så tydligt som möjligt fö fram 
kontrasten till Aristoteles. Bcnthams >->plcasure>> betecknar ju helt klart 
något annat än Aristoteles eudaimoni11. Låt mig därför här behålla den 
tekniska tennen >>lust» när jag redogör för Benthams filosofi. Låt mig 
ockc.;å för motsatsen till lust behålla termen >>smärta» trots att härmed 
avses mycket mera än den rena fysiska smärtan. 

Att karakterisera och mäta lust och stnärta hos Bentham 

För Bcntham liksom egentligen för alla utilitarister är det viktigt *ltt ha 
goda redskap för att karakterisera och m~ita lust och smärta. Om god 
moral skall bestå i att skapa lust och tmdvika olust, då måste vi ha kriteri1.::r 
för att veta när och i vilken gTad dessa tillstånd föreligger. Bentham är 
mycket medveten om detta och tar åtminstone vissa första viktiga steg 
för att realisera detta syfte. Han anger bl a följande dim.ensioner enligt 
vilka en sådan mätning skall kunna göras: 

En lust- eller smärtupplevelsc skall karakteriseras med avseende på 
dess position längs följande skalor: 

a. intensitet 
h. långvarighet 
c. s~ikerhet 

d. närhet 
e. förmåga att generera nya sensationer av samma slag 
f. renhet 
g. omfamting 

Tyvärr kommenterar Bentham dessa dimensioner ganska sparsamt själv, 
varför det åtminstone för mig är ganska oklart hur man skall tolka dem. 
Oklarheten gäller i första hand dimensionerna siikerhet och nårhet. Skall 
med en lusts säkerhet tex menas huruvida en upplevelse med säkerhet 
just ~ir en upplevelse av lust? Eller har s}ikerhetcn med upplevelsens 
stabilitet att göra, hurnvida <len med säkerhet kommer att föreligga en 
tid? Skall med närhet menas huruvida upplevelsen ligger nära till hands 
i ens eget själsliv, dvs är mer eller mindre present i ens medvewnde? Eller 
avses med närhet möjligheten att lätt framkalla känslan i ens medvetan
(.le? 

Dimensionerna renhet och omfattning ges dock en klar tolkning hos 
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Bentham. En upplevelse av lust är ren om den inte är uppblandad med 
smärta eller inte (med stor samwlikhet) omedelbart följs av smärta. Med 
omfattning menas det antal mätmiskor som får tillgång till upplevelsen. 
Här bakar alltså Bentham in den dimension som är så viktig för senare 
utilitarism att antalet människor som berörs är betydelsefullt för en 
handlings etiska kvalitet. 

Vi kan notera att >>omfattning>> skulle kunna stå för en annan dimen
sion som Bentham inte berör. En upplevelse kan beskrivas som omfat
tande i den meningen att den berör en stor del av en människas själsliv. 
Lättast är det att åskådliggöra detta när det gäller rena sensationer. En 
person som är skadad över en stor del av kroppen kan sägas ha en smärta 
som är mera omfattande än en som är skadad endast på ett ställe. 

Jag skall här inte nännare analysera och kritisera Benthams val av 
dimensioner. Låt mig bara notera att det kanske bara är en av dessa 
dimensioner som försöker fånga själva >>kvaliteten>> hos lusten eller 
smärtan till skillnad från lustens rumsliga, tidslif:,:ra och kausala bestäm
ningar. Detta är dimensionen intensitet. Vad som signifikativt nog saknas 
hos Bentham, men som särskilt betonades av Mill, är en värderingsdi
mension. Bentham inför ingen värdeskala som anger vilka upplevelser 
som skall anses mera värdefulla än andra. »Värdet>> av en lustupplevelse 
skall mätas rent objektivt, enligt Bentham, genom att man bedömer 
upplevelsen efter de skalor som hans dimensioner antyder och försöker 
ge numeriska mätt på dem. 

Efter att ha introducerat livskvalitetens dimensioner presenterar 
Bentham så helt abstrakt grunddragen i sin berömda »felicific calculus>>. 
Dänncd avser han det tillvägagångssätt med vilket man skall avgöra om 
en nytta är större än en annan. Jag citerar (Bcntham 1982, s 39): 
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'I 'o take an cxact account thcn of the general tendency of any act, by which 
the interests of a community are affected, procecd as follows. Regin with 
any onc person of thosc whose interests seem must irnrnediately to be 
affecte<l by it: and take an account, 

1. Of the valuc of cach disringuishablc plcasure which appears to be 
pro<luce<l by it in the first instance. 

2. Of the valuc of each pain which appears to be produced by it in thc first 
instance. 



3. Of the valuc of cach pleasure which appears to be produced by it aftcr 
the first. This constitmcs t:he fccun<lity of the first pleasure and the 
impurity of the first pain. 

4. Of the valuc of cach pain which appears to be produced by it after the 
firsL This constirutes the fecundity of the first pain and thc impurity of thc 
first pleasure. 

5. Sum up all the values of all the pleasures on thc one sidc and thosc of all 
the pains on the othcr. The balance, ifit be on the side of the pleasure, will 
give thc good ten<lency of the act upon the whole, with respect to thc 
intercsts of that individual person; if on thc side of the pain, the bad 
tendency of it upon the whole. 

6. 'l'ake an account of thc numhcr of perserns whose interests appear to be 
concerned; and repeat the ahove process with respect to each. Sum up thc 
munbers expressive of the degrces of good tcndency, which thc acts has, 
with respect to each individual, in regard to whom thc tcndcncy of it is 
good upon thc wholc: do this again with respect to each individual, in 
reg;ml to whom the tendcncy of it is bad upon the whole. Take the 
balance; which, if on the sidc of pkasurc, will give the general good 
tcndcncy of the act, with respect to the total number or community of 
individuals concemed; if on the side of pain, thc general cvil tendcncy, 
with rcspcct to thc same community. 

Sådan är den klassiska formulering dät Bcntham beskriver den kalkyl 
med vilken en handlings moraliska halt skall kunna bedömas, en kalkyl 
son1 samtidigt på ett slående sätt föregriper dagens försök till livskvali
tetsmätningar som underlag för medicinskt eller socialt beslutsfattande. 

Vilka slag av lust eller lycka finns? 
Bentham övcrgåt så till att göra en detaljgenomgång och samtidigt en 
klassifikation av lustens och lyckans arter. Detta taxonomiska företag ger 
en god bild av det mycket breda område som Bcntham r~iknar till 
»pleasurc>>. 

Bentham gör först distinktionen mellan enkla och sammansatta 
upplevelser. En enskild upplevelse kan vara sammansatt av upplevelser 
av mycket olika slag. Bentham har ju redan i det tidigare resonemanget 
insett att lust och smärta kan vara orena i den meningen att en lustupp
levelse ock'iå kan innehålla ett moment av smifrta och vice versa. Nu 
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observerar han att en lusnipplevelse kan vara sammansatt av olika slag av 
lust, liksom en smärnipplevelse av olika slag av smärta. Nedan följer hans 
huvudkategorier av lust eller lycka: 

De I ust- eller lyckoupplevelser som är associerade med; 

1. Sinnesupplevelser 
2. Välstånd 
3. Talang eller förn1åga 
4. Vänskap 
5. Ett gott namn och rykte 
6. Makt 
7. Religiös närhet eller fromhet 
8. Välvilja 
9. Illvilja 

10. Minnet 
l l. Fantasin 
12. Förväntan 
13. Associationer 
14. Lättnad 

Den första gmppen, si1mcnas lust, är en stor kategori som har inte 
mindre än nio underavdelningar. Några av dem är ganska triviala och 
hänför sig helt enkelt på de olika sinnesorganen. Andra är mer intressan
ta, nägra t o rn förvånande. Till de mera väntade hör den sexuella lusten; 
till samma gnlpp hänför också Ilentham den lustfömimmelse som i.ir 

associerad med hälsan. Mera oväntad är dock tillfredsställel'ie av nyfikenhet 
eller som Bentham uttrycker det: >>thc plcasures <lerivcd from the 
gratification of tl1e appetite of curiosity, by the application of new objects 
to any the senses» (Bentham 1982, s 43). 

Några av de övriga kategorierna tarvar förklaringar. Med vänskapens 
lycka menas den lycka som är en följd av insikten att man står på god fot 
med människor man tycker om. Märklit,rt: nog omnämns inte k~i.rleken 
som en underavdelning till vare sig denna eller några av de andra 
kategorierna. 

Viilvifjttns lycka i.ir vid första påseendet något tvetydigt. Bentham avser 
dock den lycka som åtföljs av insikten om att en kär person har det v}il. 
(Detta kan möjligen vara en del av kärlekens lycka, men uttömmer den 
Hint.,rt: ifrån.) 
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Det är bara om man har denna tolkning av välviljans lycka som man 
kan inse innebörden av illviljans lycka. Härmed avses hdt enkelt den 
välkända skadeglädjen. 

Nlinnetr och fåntasins lycka är en slags andra ordningens företeelser. 
Bcntham påminner oss här om att vi kan glädja oss ät inte bara företeelser 
som direkt presenteras för oss utan också åt sådant som vi bara erinrar oss 
eller tom fantiserar om. Både minnets och fantasins glädjcämnen kan ju 
sedan i sin tur delas upp i alla de andra undergn•ppema. 

AJ:mciationernas lycka är också indirekt men på ett a1mat sätt. H~ir rör 
det sig om att en viss företeelse, t ex ett musikstycke, kan skänka lycka 
därfr)r att det hus nägon förknippas med en snmd av lycka i det förflutna. 
I Tär ~ir det dock inte frågan om en ren minneslycka, eftersom nmsik
stycket, associationsk:'.illan, är något reellt som presenteras i ett visst 
ögonblick och framkallar lycka hos åhöraren. 

Också smärtorna får en lika komplicerad taxonomi hos Bemham. I 
stora styckt:n .m.otsvarar denna, naturligt nog, lyckans taxonomi. Man 
behöver bara föreställa sig olika slags motsatser till de olika slagen av 
lycka . .Betraktat ex kategorierna: sinnenas smärta, oskicklighetens smär
ta, den smärta som är förknippad med fiendskap eller dåligt rykte, 
välviljans och illviljans smärta, dvs den smärta som uppstår n~ir det går illa 
för en vän eller v~il för en ovfo. På samma siitt finns nlinm:ts, fantasins, 
associationernas och förvi.intans smärta. 

Som en asynunetd i Benthams system framstår dock den spcdalkate
gori bland smärtorna som han kallar avsa/madens eller privationens smiirta. 
Hentham noterar att vi ofta känner stor srnärta därför att vi saknar ett 
foretnål som vi förknippar med lust. lnsiktt:n om existensen av en lust 
son:1 man inte besitter k~m i sig ge sm~irta. Bentham skiljer mellan t:rc 
huvudkategorier av sådan smärta: 1 • Det fall niir den saknade lusten ~ir 
starkt önskad. 2. Det fall när den var både önskad och förväntad och 
besvikelse har uppstått. 3. Det fall av sorg och förtvivlan när avsaknaden 
fr'>rknippas med insikten att man aldrig kommer .i besittning av den 
åtrådda företeelsen. 

Konunentarer till Benthan1s ~ysten1 

Hentham har ett utpräglat detaljsinne och en tydlig strävan till fullstföl
dighct i kartläggningen av detta svåra och abstrakta område. I Ian inser 
mer ~in v~il späimviddc:n av det fält som våra positiva upplevelser utgör. 
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Samtidigt måste man konstatera att hans klassifikation inte är helt 
välgjord. Det är lätt att rikta .invändningar mot hans system både på 
faktiska och logiska grunder. Det är inte bara kärlekslyckan som saknas 
bland lyckans arter. Det konstnärliga skapandets och den konstnärliga 
njutningens lycka är knappast noterad. Det finns heller ingen behand
ling av sådan ångest och förtvivlan som saknar objekt, tex t:xistentiell 
ångest eller sådan depression som inte har med avsalmad av något kärt att 
göra. 

Från logisk synpunkt kan man konstatera att Bentham sidoordnar 
kategorier som knappast är sidoordnade. Minnets, fantasins men också 
associationernas och förv~intans lycka ~ir att hänföra till en annan indel
ningsgmnd än de flesta andra kategorierna. 

Bentham gör inte heller den distinktion som jag själv uppfimar som 
avgörande och smn ger ett kraftfullt redskap för kartliiggningen av 
lyckans och lustens område. Denna distinktion kommer att bli en v~i
sentlig utgångspunkt i min egen analys av lyckan. 

Ett första steg att förstå denna distinktion är att tänka i tenner av direkt 
och indirekt .lust eller lycka. Det som Bentham kallar sinnenas lust ~ir 
urtypen för och uttömmer kanske det mesta av den direkta lusten. Med 
>>direkt>> avser jag här att en person uppfattar en upplevelse som lustfylld 
Utiln att hebötw jli'reta någon reflexion över upplevelsens kvalitet, över dess 
ursprung dler tänkbara konsekvenser. Smakens njutning, den sexuella 
orgasmens njutning iir direkta i denna mening. Men hit bör ~iven föras 
det kroppsliga välbefinnande som är en direkt följd av fysisk aktivitet och 
den direkta skönhctsupplevelsen av ett musikstycke eller ett konstverk. 

Vad som utmärker de flesta andra av Benthams arter av lust och det 
mesta som man över huvud taget kan komma på i fråga om välbefin
nande iir att de iir baserade på någon tro eller insikt som innehavaren har. 
Välståndets lycka är beroende av att man tror eller vet att man har 
tillgång till detta viilstånd. I annat fall är det helt verkningslöst. Viinska
pens, välviljans och illviljans lyckor lika så. Man måste inse att vissa för
hållanden råder i v~irlden, t ex att ens vfömer mår väl eller att tnan har 
goda relationer till sina vänner, för att lyckan skall uppstå. 

Smakens eller sexualitetens lust har en annan karaktär. Dessa lust
upplevelser tr~inger sig på och ~ir i stort sett oberoende av vilka tros
uppfattningar eller insikter vi har. (Denna tes skall inte ur1da.nskymma 
det faktum att sådana lustupplevelser kan grumlas av insikter om nega
tiva förhållanden. Men vad som då föreligger är en komplex upplevelse, 
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bestående <lcls av en grun<lläggandc sensuell lustupplevclse och av en 
reflekterad upplevelse av olycka.) 

Vi kan resonera helt parallellt när det gäller smärtan. Vid sidan av den 
sinnliga eller fys.iska smärtan har vi den emotionella smärta som, bero

ende på objektets natur, antingen kallas sorg, förtvivlan eller besvikelse. 
Dessa emotioner uppstår som en konsekvens av att innehavaren tror 

eller inser att något iir fallet. 
Fantasins lycka och smärta är ett intressant specialfall. Här är det inte 

frågan om tro eller insikt i vanlig mening. Oftast är <len fantasifulle 
personen medveten om att han just fantiserar. Detta hindrar inte att han 

kan bnna tillfredsställelse över ting som går honom väl i fantasins värld. 
Vi kan bara konstatera att detta fenomen finns, dvs att vi har förmågan att 
under korta perioder »suspendera>> vårt vanliga liv och leva oss in i ett 
annat liv, i vilket det vanliga livet<> psykologiska lagar i större eller mindre 
grad gäller. 

Istället for direkt och indirekt lycka kanske vi nu mera adekvat km tala 
01.n sinnlig och kognitiv lycka. Den förra kommer jag i fortsätmingen 
just att kalla för »lust» och den senare för »lycka». V;1rför iir då denna 

gränsdragning betydelsefull? Det betydelsefulla består i konceptionen av 
den »kognitiva>> lyckan. Vi inser nämligen då i ett enda slag vilken stor 
räckvidd lyckobegreppet har. Vi inser också då det ganska po~inglösa i att 
försöka skapa underkategorier av det slag Bentham tfö1kte sig. Risken 
med Benthams tillvägagånb:rssätt är nämligen att resultatet alltid blir 
ofullständigt. Det finns alltid någon ny kategori som man sh1lle vilja ha 
mc<l. Dcssutorn missar Bentharn möj.ligheten att det knn finnas jndividu
ella variationer. Det kan finnas viktiga lyckokategorier för <::n individ, 
vilka inte är relevanta lyckokategorier för en a1man individ. 

T min egen systematiska framställning kommer jag att i detalj försöka 
redogöra för hur iden om den kognitiva lyckan löser detta problem. T ,åt 
mig här bara antyda svaret på ett svepande sätt. Det som en människa 
gläder sig åt är sådant som hon finner gag1rn hmnes q,111a både kort- och 
långsiktiga intressen, dvs det som är förenligt med hennes önskningar 
här i livet. l\/fänniskor lwr, åtminstone delvis, olika ideal och önskningar 

i livet. Därmed är det delvis olika företeelser i världen som utgör 
förutsättningar för olika mfömiskors lycka. 
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Vad kan vi lära av Bentha1n? 
Benthams storhet är främst som moral- och rätt<;teoretiker. Han var den 
förste som i modem tid fonnulerade lyckomoralens principer och som 
dessutom gjorde det mera noggrant ~in de flesta efterföljare. Han intro
ducerade »the folicity cakulus>> som en nödvändig fönitsättning för 
moralens tillämpning. Han lade därmed grunden för dagens försök till 
livsk'Valitetsmäu1ing. 'Tyvärr har dock dagens instmmcntmakare i länga 
stycken varit omedvetna om Benthams existens, något som ofta visat sig 
i hur snävt man behandlat livskvalitetsbegTeppet. 

När det gäller behandlingen av begreppen lust och lycka har Bentham 
sin styrka i en systematisk metod och i en mycket hedervärd strävan att 
förstå och täcka in alla former av mänskliga positiva upplevelser. En 
kännedom om Benthams taxonomiska system ger därför en god över
blick över de v~isentligaste formerna av lust och .lycka som finns. 

Skillnaden mellan Benthams och Aristoteles lära ~ir enorm. Kan vi alls 
jämföra dem och kan vi alls säga att de handlar om samma sak? Är inte 
Aristoteles teori om eudairnonia och Benthams teori om >>plcasurc» lika 
skilda åt som en teori om båthyggande och en teori om brobyggande 
inom tekniken? Är det inte bara detta ytspråkliga fenomen att den 
n·aditionella översiim1ingen av eudt1hnonitl varit >>happiness>> eller 
»lycka» och att Bentham på många ställen likställt sin »pleasure>> med 
>>happiness>>, det som alltså ligger niirmast svenskans »lycka>>? 

Svaret på dessa frågor kan inte bli så enkelt och entydigt som frågorna 
retoriskt ger vid handen. Det är förvisso sant att Benthams och Aristo
teles lyckobegrepp är mycket olika. Det har i framställningen hela tiden 
varit väsent:librt att framhäva detta för att inte stora missförstånd skall 
uppstå. Å andra sidan har de båda det gcmensamt att de försöker 
karakterisera det hrig:1t11 nzänsldiga värdet. Eudaimonia är det som alla 
måste och bör sträva efter Mde för sig själv och andra som det högsta i 
livet. Lwten och lyckan (i modern mening) ~ir på samma s~itt det som 
människan, enligt Bent:lwm, naturligt strävar efter och också bör efter
sträva för sig själv och andra. På detta plan är deras teorier konkurre
rande. De försöker båda ge en teori om vad som ~ir det högsta miinskliga 
värdet. Bå<la teorierna har totalitetsanspråk. Alltså kan de inte håda vara 
helt riktiga teorier om det högsta mänskliga värdet. 

Jag skall i denna framställning inte ta stiillning i frågan om vad som är 
det högsta mänskliga värdet. Diiremot kommer jag att ta stiillning till 
Bentham i den meningen att det lycko- eller livskvalitetsbegrepp jag 
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kommer att analysera mest liknar hans. Detta val har snarast en kulturell 
och pragmatisk bakgrund. De flesta moderna analyser av livskvalitet 
behandlar något som har större likheter med Benthams lust än med 
Aristoteles eudaimonia. 

Hur kommer det sig då att Aristoteles och Bentham kom till så olika 
slutsatser? Ett riktigt tillfredsställande svar på den frågan skulle kräva en 
nog,!:,rrann filosofihistorisk genomgång. För mig ter sig än<lå ett svar som 
ganska naturligt och upplysande. Aristoteles och Bentham lägger emfas 
på ornrn element i det moraliska livet. Aristoteles inkJuderar på ett sätt 
mycket mer i moralen än Bentham. Aristoteles undersöker hur ett 
mi.inskligt livsideal bör se ut i alla sina aspekter. Han tänker bl a då på 
aspekter som många moderna moralfilosofer skulle anse falla utanför 
moralen. För Aristoteles var det viktigt att föra ett måttfullt och dygdigt 
liv även om ingen annan människa skulle ha någon glädje av detta 
måttfulla och dygdiga liv. 

Benthams hela fokus ligger däremot i interaktionen rned andra män
niskor och i de effekter ens liv har på tmdra mäimiskors väl och ve. När 
lusten blir nyckelbegreppet i moralfilosofin för en utilitarist är det 
normalt inte den egna lusten han har i åtanke. Det är normalt andra 
människors lust han syftar på, även om den egna lusten också kan ha en 
plats i moralisk argumentation. När Aristoteles talar om vår plikt att 
utveckla vår eudttirnonia är det å andra sidan i första hand det egna jagets 
eudaimonitl som åsyftas. 
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3. Ramen för livskvalitet: 
Mänsklig välfård 

I kapitel l gjorde jag en preliminär genomgång av livskvalitetsområdet, 
som det skall uppfattas i denna bok, och som det oftast uppfattas i 
modern livskvalitetsforskning. Jag sade där att livskvalitet har med väl
fä.rdens och välbefinnandets värden att göra. Jag konstaterade då ock"lå 
skillnaden mellan å ena sidan yttre välfärd, de företeelser som omger oss 
och ständi!:,:rt påverkar oss, och å andra sidan vårt inre viilbefinnande, våra 
reaktioner på vår yttervärld och våra upplevelser i allmänhet. I detta 
kapitel skall jag nu göra en mer noggra1m och systematisk genomgång av 
dessa begrepp. 

Jag kommer att som utgångspunkt för distinktionen mellan välfärd 
och välbefinnande ta de observationer som jag redan flera gånger gjort, 
dels i min inledning, dds i studierna av Aristoteles och Bentham. Jag 
talade i inledningen om objektiva och subjektiva livskvalitetsförhållan
den och jag talade särskilt i analysen av Aristoteles eudrthnoniflbegrepp 
om skillnaden mellan resurser för eudaimonia och eudaimonia själv. Låt 
mig med något andra ord åternpprepa denna skillnad. 

En människa lever a.lltid i någon miljö. Denna miljö har många 
beståndsdelar; dels är det frågan om en fysisk miljö, ett landskap m.ed 
dess naturresurser och klimat; dels är det en kulturell miljö, ett samhälle 
med dess lagar och förordningar, med dess politiska system, dess sed
vänjor och andra kulturyttringar; dels är det en psykologisk närmiljö 
med familj, andra anhöriga, vänner och arbetskamrater. 

Denna miljö påverkar vårt liv på många olika sätt, ock"iå sett från en 
logisk synvinkel. Miljön utgör plattfonnen for våra handlingar, den ger 
oss tillfallen och möjligheter till olika verksamheter. Det är uppenbart att 
dessa tillfällen och möjligh<:!ter varierar enormt i olika delar av världen. 
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( ~rönland erbjuder tillfälle till jakt och fiske men knappast till jordbruk. 
Sydeuropa möjliggör vinodling och odling av citrusfrukter, men ger inte 
tillfälle till renskötsel. Det brittiska samhället erbjuder möjligheter till fri 
åsikts bildning och partibildning. Något sådant är f n (1990) inte möjligt 
i Albanien och Nordkorea. Vi kan lätt mångfaldiga denna typ av exempel 
inom många livsområden. 

Samtidigt som miljön utgör en slags plattform för handling sätter den 
också gränserna för våra målsättningar. Vi kan inte önska oss att uppnå 
vad som helst i vilken miljö som helst. Vi kan inte skapa en fiskeflotta i 
Ungern, vi kan inte bygga en storstad på slutt11ingarna av Kebnckaise 
osv. Vi kan inte förändra våra anhöriga hur som helst. Vi kan sannolikt 
inte göra en nobelpristagare av vår son eller en prima ballerina av vår 
dotter. 

Miljön, dels som plattform för handling, dels som underlag för 
måls~ittningar är två viktiga dimensioner för påverkan. Till dessa kan vi 
lägga den direkta påverkan som miljön, särskilt den fysiska miljön, riktar 
mot oss. Vi påverkas av klimat, av väta och kyla, vi påverkas av tempe
ratur och av vattnets och luftens kemikalier. Det finns ock.så en slags 
direktpåverkan från vår kulturella och psykiska miljö i termer av t ex 
stimulans eller stress. 

Tiela denna mångfacetterade miljö påverkar oss fysiskt och psykiskt, 
kortsiktigt och långsiktigt. Den påverkar i hög grad vårt välbefomandc. 
Den utgör ett mycket viktif:,Tt om än inte ett allenarådande villkor för vår 
grad av välbefinnande eller illabefinnande. 

Jag gör således här en distinktion mellan de yttre villkoren för v~ilbe
finnande och välbefinnandet självt. (Med villkor för välbefitmandc me
nar jag tillsvidare sådana faktorer som i allmänhet bidrar till en miinniskas 
v~ilbc:finnande. Distinktionen mellan hidmgande och nridvändiga villkor 
kommer att göras längre fram.) Att ha välbefinnande är att befinna sig i 
ett positivt mentalt tillstånd. Detta tillstfod skapas, päverkas eller förin
tas av olika kombinationer av yttre tillstånd. I den mån kombinationen av 
yttre tillstånd hidrar positivt till välhefinnandet kallar vi den välfärd. I den 
mån den bidrar negativt till välbefinnandet eller skapar illabefinnande, 
kallar vi den ~f2ird. Jag kommer i forts~ittningen att huvudsakligen tala i 
termer av den positiva varianten. 

V~ilfärden motwarar alltså i stort det jag i inledningen kallade de 
objektiva livskvalitetsvillkorcn och det som utgjorde villkoren för Aris
toteles eudairnonia. 
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Nu måste vi omedelbart göra ett tillägg. Det finns ett viktigt område 
mellan välfärden, som jag hittills beskrivit den, och välbefomandet. Det 
finns inte bara yttre villkor för välbefömande utan också en rad inre 
sådana. Det är uppenbart så att inte bara yttervärlden påverkar hur vi 
mår. Vi påverkas också i högsta grad av vår egen fysiska och psykiska 
konstitution, hur vi själva är uppbyggda i fysiska och >>psykiska>> bygg
nadsstenar; vår fysiska styrka, vår hälsa, vår psykiska styrka, våra karak
tärsegenskaper, liksom våra böjelser och intressen. Våra inre egenskaper 
påverkas naturlit,rtvi.s ständigt av den yttre miljön, men det finns en viktig 
konstitutionell utgångspunkt som den yttre miljön inte kan rå på annat 
än i betydelsen att förinta den. 

Låt oss mynta uttrycket den inre välfärden för den kombination av inre 
egenskaper som leder till eller positivt påverkar vårt välbefinnande. 
Mot'lat'len hör vi då kalla den inre ofordm. 

Men detta är fortfarande inte nog. Det finns ett fält som utgör en slags 
skärning mellan m~inniskans yttre och inre miljö, som också i mycket hög 
grad påverkar vårt välbcfomande. Detta är den mänskliga aktiviteten själv. 
Om vi tänker noga efter kan vi foma att det mest typiska sättet på vilket 
såväl den yttre som den inre miljön påverkar oss är genom vår egen 
aktivitet. För att bli påverkade av miljön måste vi normalt ta miljön i 
anspråk. 

För att ekonomiska resurser skall kunna leda till välbefinnande måste 
de normalt utnyttjas. Vi måste gå ut och bruka jorden för att kunna få 
tillgång till dess grödor. För att ett redskap skall kunna vara till gagn 
måste vi använda det. Vi måste anv~inda våra vapen eller fiskeredskap för 
att få kött och fisk. Kort sagt vi måste arbeta för att ta bröd för dagen, och 
i dagens penningsamhälle måste vi arbeta för att få tillgång till nästan alla 
slags föremål. I alla dessa fall är det så att yttervärlden påverkar oss 
genom att vi utnyttjar den. Det ~ir egentligen bara i vissa specialfall som 
yttervärlden påverkar vårt välbefinnade direh, t ex den rent fysiska 
påverkan som görs på våra sinnen, i form av väta, kyla eller kemikalier. 

Det kan ligf:,ra nära till hands att säga att yttervärlden också kan påverka 
oss, genom att vi bara inser att den finns där. Man kan tex glädja sig åt att 
man har 100 000 kr på banken. Man kan sörja över nöden i torkans 
Etiopien. Inget av dessa båda fakta behöver direh eller i någon som helst 
fysisk mening påverka oss. Trots detta kan vi kä1ma både glädje och sorg 
över dern. Kanske kan vi säga att detta är ett fall av påverkan utan att 
mänsklig aktivitet är inblandad. Detta är dock en sanning med modifi-
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kation. För att påverkan skall ske i detta fall krävs att subjektet r~fiekterar 
över vissa fakta. Det är som ett resultat av denna reflexion som man 
känner glädje och sorg. 

Jag vill sammanfatta på följande sätt. Till den mänskliga välfarden 
(ofärden) räknar jag såväl människans yttre miljö, hennes inre konstitu
tion och inre rniljö som hennes aktiviteter. Alla dessa företeelser kan 
påverka hennes väl- och illabeföman<le. Dessutom föms naturligtvis en 
lång rad både logiska och empiriska samband mellan dessa tre huvud
kategorier. Jag skall emellertid inte här försöka undersöka dem. 

Jag skall däremot göra ett påpekande som gäller relationen mellan 
begreppen välfärd och välbefinnande. Med en viss individ P's välfärd 
skall jag mena inbegTeppet av de företeelser inom hans yttre och inre 
miljö samt hans aktivitet'iliv som bidrar till hans välbefinnande. En 
förutsättning för att ett föremål skall anses höra till P's villfärd är således 
att det faktiskt bidrar till P's välbefinnande. Det är alltså inte så att P's 
välfärd en gång har avgränsats på något oberoende sätt och att man 
därefter empiriskt studerat huruvida den också leder till välbefinnande 
hos P. Relationen rnellan begreppen välfärd och välbefinnande är där
med logisk och inte empirisk. 

En omedelbar följd av detta är att P's välfärd inte behöver vara 
identisk med Q's välfärd. Villkoren för att P skall må väl kan ju mycket 
väl vara skilda från villkoren för att Q skall må väl. De ting i livet som gör 
att en bankdirektör i New York mår väl är åtminstone delvis skilda från 
de ting som gör att en hemmafru i Helsingfors trivs med sin tillvaro. 

Individers v~ilfärdsklasser är åtminstone delvis olika. Men det torde 
också vara klart att alla har en gemensam kärna. Villkoren för ren 
överlevnad är till sin typ gemensamma för alla människor. Och villkoren 
för överlevnad ingår som nödvändiga element bland villkoren för väl
befinnande. Alltså tillhör dessa villkor alla individers välfärd. Det är 
sannolikt också sä att vissa villkor utöver dessa ingår i alla välfärdsklasser. 
I lit hör tex troligen ett visst minimum av sociala relationer. 

Den relativt stora skillnaden mellan individers välfärdsklasser erbju
der ett svårt och intressant problem i det stora samhällsperspektivet, 
n~imligcn när vi skall börja tala om välfärden som ett socialt begrepp. Vad 
innebär det när vi säger att vi önskar höja vä.lfärdcn i samhället? Talar vi 
om hela befolkningens välfärd eller talar vi om vissa individers välfärd 
eller talar vi om den gemensamma plattfom1en för alla individer, dvs en 
slags basvä/färtf? 
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Det senare tor<le vara det mest lovande uppslaget för en politisk 
hantering av frågan. Om det finns en klass av villkor son1 är gemens~un 
för alla människor i en befolkning i den meningen att de bidrar till allas 
välbefinnande, då bör vi som politiker koncentrera oss på att realisera 

dessa. Till denna plattform hör i första hand de yttre materiella villkor 
som jag just exemplifierat. Men hit hör ock<>å vissa inre fenomen, särskilt 
hälsan och kunskapen. Andra väsentliga drag i det inre livet hör till den 
gemensanuna plattformen men ~ir betydligt svårare att politiskt påverka. 
I lit hör vår intelligens och våra karaktärsegenskaper. 

Vi kan nu berika vår apparat med två nya begrepp: den min.11a gernen
st11n11u1 välfänl111lt1ttfonnen och den minsta gemensamma realiserbart/ väl
flirdsplttttjorrnen. 

Den minsta gcmcnsanuna välfärdsplattfonnen behöver ingalunda 
utgöra slutambitionen för politiskt handlande. Ovanför denna plattform 
finns förstås många ting som utgör viktiga villkor för en stor majoritet 
människors välbefinnande, och vilka är likgiltiga eller bara i obetydlig 
mån stör minoritetens välbefinnande. Ett slående exempel på detta är 
utbudet av idrottsprogram i radio och television. Dessa utgör viktiga 
villkor för många människors välbefinnande. Minoriteten ~ir för det 

mesta likgiltig. Orn de inte är intresserade av idrott kan de avstå från att 
tillgodogöra sig programmen. 

Observera att det också finns en annan slags minimalitct vad avser 
välfärd. Varje individ kan sägas ha en minimal välfärdsklass som är sådan 
att: den måste vara uppfylld för att h11n skall uppleva ett minimalt välbe
finnande, dvs nå den nivå under vilken han inte kan sägas ha något väl
befinnande alls. l-:I.ur denna minimala välfärdsklass förhåller sig till den 

minsta gcmensanmia välfärdsplattfonnen är en empirisk fråga som inte, 
tycks det mig, har ett uppenbart svar. 

För att besvara den frågan måste för övrigt några logiska övervägan
den göras. Vi har ännu inte stränf_,rt skilt mellan no'dvändiga villkor för 

v[ilbefinmmde och bidragande, men inte nödvändiga, villkor. Dessutom 
måste vi skilja mellan sådana som. är nödvändiga för minimalt v~ilbefin
nande och sådana som är nö<lvändig;.1 för en viss högre grad av välbe

finnande. 
Det kan vara så att den minsta ge1nensanuna plattformen inte inne

håller allt det som är nö<lvändigt för någon individs minimala välbefin
nande. Betydligt mera troligt är naturlibrtvis att den minsta gemensamma 
plattforrnen inte innehåller allt som är nödvändigt för allas minimala 
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välbefinnande. Den minsta gemensamma plattformen kan också inne
hålla ting som inte är nödvändiga för någons minimala välbefinnande, 
mr.:n som når de realiseras skulle bidra till allas välbefinnande, dvs höja 
deras nivå av välbdinnande. Möjligen kan vi bland de mänskliga för
ströelserna finna några som är så universella att dr.: faktiskt kan bidra till 
att höja allas v~ilbefinnande, utan att vara direkt nödvändiga för att de 

skall ha r.:n dräglig tillvaro. 
Från minimala välfårdsklassr.:r kan vi gå till att beskriva en maximal 

sådan. Med den maxiniala välfärdl'ldassen kan vi mena klassen av alla dr.: 
typer av fenomen som bidrar till välbefinnandet för åtminstone någon 
individ i bt:folk.ningen. 

Vi kan snabbt övertyga oss om att denna klass - förutom att den i 
praktiken är omöjlig att specificera är helt ohanterlig som politiskt 
beslutsu.nderlag. Den måste framför allt innehålla mängder med ofören
liga element. Vad som är ett nödvändigt element i en viss miinniskas 
välfård måste kanske uteslutas i en annan människas. President Gor
batjov är bctydclsfull som president förvissa smietmedborgare, men han 
måste omedelbart ersättas av en annan politiker för att rnånga andra 
medborgare skall stå ut. Öresundshron anses närmast oundgänglig av 
näringslivsföretdidare i Sydsverige. För miljövänner är den däremot ett 
av de största hoten mot svensk miljö. 

En komplikation är också att den maximala välfardsklassen innehåller 
stora utbytbara alternativklasser. (Hur stora dessa är beror delvis på den 
abstraktionsnivå på vilka de är beskrivna.) En människa kant ex ha glädje 
av en semesterresa till antingen Bahamas, Mallorca eller Maldivr.:rna. 
Hon kanske dock inte har glädje av (eller orkar med) att göra alla tre 
resorna. I en specifikation av den maximala välfärdsklassen ingår emel
lertid alla tre företeelserna. 

Vi kan om vi så önskar utföra en avancerad exr.:rcis kring dessa och 
liknande hegrepp för att karakterisera olika individuella och kollektiva 
välfärdsbegrepp, alltifrån de nödvändiga villkoren för en viss individs 
minimala viHbefinnande till in begreppet av alla de ting som åtminstone i 
något fall kan bidra till att höja det mänskliga välbcfömandet. 

Jag avstår dock h~ir från denna exercis och övergår istället till att 
analysera livskvalitetens kärna: mänsklig lycka. 
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4. Mot en analys av 
lyckobegreppet 

Välfård urgör grunden för livskvalitet men är inte detsamma som den 
livskvalitet som skall definieras i denna bok. För det första fann vi ju så 
många arter av välfärd. Den kollektiva välfärden, nämligen den välfärd 
som ger en majoritet av människor välbefinnande, innehåller sannolikt 
mycket som inte leder till välbefoman<le för just mig. Men även om vi 
skulle tala om min individuella välfärd, dvs alla de föremål j min om
givning sorn ger mig välbefinnande, så är det knappast dessa föremål i sig 
som är intressanta. De är viktiga för mig genom sin egenskap att skänka 
mig va/befinnande; det i\r välbefinnandet, sist och slutligen, som utgör det 
yttersta kriteriet för deras betydelse. 

Jag tänker ta det här resonemanget som skäl för att koncentrera mig 
på välbefinnandet och där försöka finna livskvalitetens kärna. Jag kom
mer därvid att nästan uteslutande koncentrera mig på en av välbefin
nandets arter, nämligen ~yckan (engelskans »happincss>>). 

Jag tänker mig att välbefomande i och för sig täcker hela spektrum av 
positiva mänskliga upplevelser, alltifrån sensationer till ernotioner och sin
ne.1Jtämningar. Modern filosofisk psykologi brukar inom den allmänna 
klassen känslor just skilja mellan dessa tre kategorier. Scnsationerna 
uonifrks av att de är lokaliserade till en särskild punkt på kroppen. De är 
oftast fysiskt välavgränsadc. Typfall av sensati.oner är smärta och klåda. 
Man har ont i ett knä eller det kliar på näsan. Emotioner och sinnes
stiimningar har inte denna kroppsliga avgränsning. Man är inte k~ir i 
magcn eller känner ångest med benen. Det som i sin tur är utmärkande 
för emotionerna, till skillnad från de rena sinnesstämningarna, är att de 
är riktade emot ett objekt, som normalt befomer sig utanför det egna 
jaget. Det finns många exempel på sådana emotioner. Kärlek, hat, glädje, 
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sorg, hopp, förtvivlan osv. Alla utmärks de av att de har ett objekt. Man är 
kär i någon, man hatar någon, man är glad över något, man är ledsen över 

något osv. (För en nännare analys av emotionsbegreppet, se Kenny 1963 
och Nordenfelt 1987, ss 82-83.) 

Exempel på sinnesstämningar, å andra sidan, är lugn, nedstämdhet 
och ångest. Dessa saknar objekt och de ~ir inte heller lokaliserade till 

någon bestämd punkt i kroppen. De är känslor, som orn de alls förläggs 

till kroppen, utgör en bestämning till kroppen som hclhc::t. (För att 

undvika rnissförstånd måste jag här betona att dessa teser om emotio

nernas och sinnessti.i.nmingarnas lokalisering inte är inlägg i läran om 

känslornas neurofysiologi eller biologi i allmänhet. Dessa teser handlar 

istället orn känslornas fenomenologi, om hur vi som vardagsmänniskor 

betraktar våra känslor och hur vi som en konsekvens av detta använder 
känsloorden i språket. Att säga att vi i vårt vardagsmedvetande inte 

förlägger en känsla av harmoni till en bestämd del av kroppen är därmed 
helt förenligt med en naturvetenskaplig hypotes om att det är vissa 

lokaliserbara neurofysiologiska och endokrina processer som utgör be

tingelser för en känsla av harmoni.) 
Det som är intressant beträffande emotionernas objekt är att <le 

normalt kan ges en ganska exakt avgr~insning. Jag menar då på följande 

sätt. Man kan normalt ge en abstrakt beskrivning av de företeelser som 
en person i rent logisk mening kan hata, kan förakta eller kan hoppas på. 
Man kant ex inte förakta en person om man inte samtidigt är övertygad 

om att denna person betett sig på ett fegt eller moraliskt skändligt sätt. 

Det skulle vara ett missbruk av begreppets logiska grammatik att tala om 

förakt i en sådan situation. Man kan hysa en annan negativ emotion mot 

personen, men det kan vara förakt bara om vissa villkor är uppfyllda. 

Med dessa distinktioner som bakgnmd kan vi nu återvända till de 

olika arterna av välbefinnande. I lur skall de karakteriseras enligt denna 

indelning? Som kandidat till att vara en sensation kan vi finna åtminstone 
en, nämligen lwten. Smak-, lukt- och kkinselreceptorer kan förmedla 

lustfyllda sensationer. I vårt medvetande förlägger vi också dessa lust

sensationer till de enskilda delarna av kroppen, till munnen, näsan eller 

till huden. 
Till sinnesstämningarna kan vi räkna flera former av välbefinnande. 

Hit hört ex lugn, ro och hannoni. Vi förlägger inte dessa känslor till 

någon bestämd del av kroppen. Vi k!anner varken lugn eller harmoni i 
benen, magen, hjärtat eller hjärnan. 
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Lycka och glädje är inte heller lokaliserbara känslor, men de skiljer sig 
från de tidigare nämnda formerna av välbcfomande genom att de är 
riktade mot objekt. De är således emotioner. Man kan vara lycklig och 
glad över en prestation, eller i allmänhet, över en framgång. Man kan 
vara gfad över någon yttre händelse, över det vackra vädret, över börs
uppgången dler över att ens hustru fött ett barn. till världen. Jag skall i 
nästa avsnitt i detalj studera naturen hos dessa objekt för lycka och glädje. 

Lycka och glädje intar, utöver detta, en särställning bland välbefin
nandets arter. Begreppen lycka och glädje är i en mening de mest 
generella av välbefinnandebegreppen. De kan på ett sätt ock<lå sägas 
inkorporera de andra formerna av välbefinnande. Genom sin ställning av 
emotioner - dvs av riktade känslor - kan de riktas också mot andra delar 
av välbefinnandet. Man kan vara glad och lycklig över att man kommit 
til.I ro; man kan vara lycklig över en upplevelse av lust som man har och 

man kan l<linna glädje över att man lever ett liv i trygghet. 
Ett annat sätt att uttrycka detta är att säga att lycka och glädje i.ir ett 

slags andra ordningens v!ilbefinntmdeformer. Lycka och glädje följer av att 
man reflekterar över sitt liv. Man observerar och reflekterar över en 

företeelse i livet och som ett resultat härav gläds man. I extremfallet kan 
man reflektera över hela sin tillvaro och känna lycka över den. Man kan 
vara lycklig över tillvaron som helhet liksom över alla dess delar. 

Ock'iå genom dc1ma generalitet skiljer sig lycka och glädje från 
sensationerna och sinnesstämningarna bland välbefinnandets arter. M;m 

kan inte känna lust, ro och lugn mot något eller över något, därmed inte 
heller mot tillvaron som helhet. 

(Observera att det är viktigt att skilja mellan känslors objekt och 
känslors orsaker. Också sensationer och sinnesstämningar har försds 
orsaker. Ett yttre förhållande kan skapa lugn och ro. Detta innebiir dock 
inte att den resulterande ron är rihad mot detta yttre förhållande.) 

Är då lycka och gli.idje samma sak eller skall också de åtskiljas? Det iir 
uppenbart att lycka och glädje ligger mycket nära varandra och att de två 

termerna i många sammanhang är utbytbara. Detta hindrar inte att mera 
subtila analyser kan påvisa skillnader mellan de två. Lycka förknippas i 
allmänhet med en starkare känsla av välbefinnande än glädje. Te1men 

>>lycka>> föredras också som en mera generell beskrivning av en männis
kas tillstånd, som när man säger att hon är lycklig över livet som helhet. 
(För närmare utredningar om möjliga distinktioner inom cmotionsom
rådet, se C.D.Broad 1954 och Ingmar Pörn 1986.) 
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l denna bok kommer jag dock att företa den förenklingen att jag slår 
samman de två begreppen och jag kommer uteslutande att använda 
termen >>lyck.N, huvudsakligen därför att den har den längsta n·aditio
nen i välfärdsteorins historia.Jag kommer således att föreslå en karakte
ristik av ett begrepp lycka som motsvarar vardagsspråkets >>lycka» men 
som säkert också i stora delar är tillämplig på vardagsspråkets >;..gHidje>>. 
Det jag formulerar blir därmed delvis ett rekonstruerat, tekniskt, bc
gTepp. Det är dock min förhoppning att det skall kunna fungera klargö
rande för denna boks syfte. 

Den grundläggande iden 

](an vi då på ett abstrakt sätt karakterisera objektet i lyckans logiska 
grammatik? Vad kan vi vara lyckliga över? Det undersökningar på det 
här området brukar framhålla är det följande: Lycka är begrepps.ligt 
kopplat till mäimiskors önskningar och rn~Hsättningar. Det man är 
lycklig över är att ens b'nslmingar och mr:llsiittningar är förverkligade eller 
håller på att förverkligas. Man är lycklig över att kmma utföra vad man 
föresatt sig att utföra; man ärt ex lycklig över en studieprestation eller ett 
.idrottsresultat; eller man är lycklig över någon yttre händelse som bidrar 
till att en önskan går i uppfyllelse, som när man oväntat får ett arv som 
möjliggör en Australienresa. Om ens liv som helhet präglas av att ens 
viktigaste målsättningar går i uppfylldsc eller har goda förntsätn1ingar 
att uppfyllas, då är med stor sannolikhet detta liv ett liv i lycka eller 
harmoni. Det är viktigt att framhålla att de mål som det talas om här 
varken behöver vara medvetna för individen, behöver förutc;ätta presta
tioner eller ens behöver ilmcbära nägon förändring. Till våra viktigaste 
mål hör ofta att behålla och bevara status quo, att behålla våra nämuste 
omkring oss, att behålla hus och hem, över huvud taget att bara behålla 
våra grundläggande livsvillkor. 

Dc1ma observation om lyckans relation tm vår medvetna eller 
omedvetna livsplans realiserande ger oss omedelbart ett fruktbart upp
slag för att bedöma olika slag avytn·e villkors roll i livsk'valitctsmätningar. 
Låt oss först se saken individuellt. De yttre förhållanden som direkt har 
med min lycka att göra är sådant som bidrar till - eller förhindrar - att 
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mina mål realiseras. Ett yrke som innebär handlingsfrihct och stora 
resurser bidrar naturligtvis i mycket hög grad till lycka.. En familjekris 
som. hotar min grundläggande trygghet och binder all energi förhindrar 
många delar av min livsplan att förverkligas och reducerar lyckan avse
värt. 

Nu har ju olika människor delvis olika livsplaner. Några har myckt:t 
ambitiösa och expansiva mål; andra, de mer försiktiga, ligger läb1TC och 
kräver mycket litet av sitt liv. Några önskar utveckla viss~1 sidor av sin 
personlighet; andra helt andra sidor. Villkoren för lycka kan däm1ed 
växla enormt mellan, låt oss betrakta några extrema par: en tnunk och en 
discjockey, en matematiker och en höjdhoppare, en univcrsitetsrektor 
och en ma1111ekäng, en alpinist och en backsn1f,rusittare. 

Vad säger en observation som denna? Den säger bladetta att vi kan 
a.ldrig försöka kartlägga lyckan hos en person - på det individuella planet 
- genom att beskriva vissa delar av dmma persons livssiniation, om vi inte 
vet vilken relation denna situation har till hennes livsplan eller till hennes 
önskningar i allmänhet. Det finns därför inte, sl'lllle jag vilja säga, något 
generellt och hanterligt livskvalitetsinstrument, som kan sakna kopp
lingen till personers önskningar och samtidigt ha ambitionen att väl 
kartlägga deras lycka. 

Med detta resonemang som bakgmn<l skall jag nu ge en prclimin~ir 
karakterisering av lyckan. 

P är lycklig över liv som helhet, om och om P önskar att vill-

koren i hans liv skall vara just som han finner dem vara. 

Ett mera formellt och exakt sätt att uttrycka denna tanke är den följande: 

P är vid t fullständigt lycklig över sitt liv som helhet, om och om, 

(i) P önskar vid t att (x 1 ... xn) skall vara fallet vid t, 

(ii) (x 1 ... x 1
,)t utgör totaliteten av P's önskningar vid t, 

(i1i) P finner vid t att (x 
1 

... xn) är fallet. 

Ytterligare ett sätt att uttrycka min inruition är att säga att det råder 
equilibrium (jämvikt) mellan P's önskemål och den av P uppfattade 
verkligheten. Det lyckohegrepp jag försöker klarlägga här kallar jag 
därför lycka som equilihrium. 
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Enligt denna tanke är således lyckan knuten till att livet gestaltar sig så 
som man önskar. Iden om lycka och iden om tillfredsställelse av önske
mål ligger varandra således mycket n~ira. Det förtjänar emellertid redan 
här att påpekas att önskemål skall ses i en mycket vid och abstrakt 
mening. Önskemålen behöver inte vara egoistisk.i och knutna till en 
persons egna inttesse;:n i en snäv mening. Man kan mycket väl önska 
utföra sina plikter mot en medmäimiska, och man kan vara lycklig över 
att faktiskt ha utfört dessa plikter. 

En följd av den grundläggande karakteristiken är att lyckan måste vara 
en dimension och inget absolut tillstånd. Man kan vara mer eller mindre 
lycklig och detta är beroende på i hur hög grad sakernas tillstånd står i 
överensstämmelse med ens önskemål. Fullständigt lycklig är man bara 
om total överensstämmelse råder mellan det faktiska tillståndet (som 
man finner det vara) och ett önskvärt tillstånd. 

Ett tänkbart negativt extremfall är att ingenting i världen är som man 
önskar att det skall vara. Om detta gäller föreligger hos subjektet full
sti.indig olycka. Vi kan därmed se att det finns ett kontinuum av tillstand 
mellan fullständig lycka och fullständig olycka. Lyckan som en dimen
sion måste särskiljas från varje enskilt tillstånd av lycka eller olycka. 

Hurudan är övergängen mellan lycka och olycka? Är dessa konträra 
eller konn·adiktoriska begrepp? Finns det tex en mellanregion mellan de 
två, som varken är lycka eller olycka? I så fall är bef:,"reppcn konträra. Eller 
övergår lyckan tvärt i olycka? I så fall är begreppen kontradiktoriska. 

Jag tror inte att en begreppsanalys helt entydigt kan hjälpa oss här. I en 
rekonstruktion som denna får vi därför företa ett val som passar våra 
syften Mst.] ag kommer i det följande att betrakta lycka och olycka som 
kontradiktoriskt motsatta. Jag kommer bl a att införa ett begTepp mini
'mal ~ycka, som motwarar det lägsta lyckotillståndet för en människa. En 
person som inre uppnått detta tillstånd är åtminstone i någon grad 
olycklig. 

Till lyckan över livet måste vi nu också foga det viktiga begreppet 
lycka över ctt enskilt ft1ktum. Detta är det begrepp som vi till vardags har 
mest kontakt med. Vi är lyckliga över något som har hänt oss, tex att vi 
tagit en examen, att vi funnit en livsparn1er, att vi fått barn eller barnbarn, 
eller helt enkelt över att solen skiner och våren nalkas. Vad är vi då 
lyckliga över? Vad har de olika lyckoobjekten gemensamt som gör att de 
framkallar denna fo1111 av välbcfinnadc? Här blir mitt svar analogt med 
det allmänna svaret på frågan om lyckans natur: examen, livspartnern, 
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barnet och det vackra vädret har det gemensamt att de tillfredsstiiller en 
önskan hos oss. Jag är lycklig över att ha funnit en livspartner, eftersom 
hä1med en djupt känd önskan hos mig är tillfredsställd.Jag är lycklig över 
det vackra vädret, eftersom jag efter flera dagars regn gått och längtat 
efter sol och en blå himmel. 

I lur förhåller sig då lyckan över enskilda fakta till lyckan över livet 
som helhet? Det ligger nära till hands att tänka sig det senare som en 
slags summa av enskilda fakta. Man är lycklig över livet som helhet om 
man är lycklig över varje enskilt faktum sorn berör en. Denna den högsta 
graden av lycka reduceras sedan i takt med varje enskilt faktum som går 
emot ens önskemål. 

Ett ögonhlick5 reflexion visar dock att lyckan över livet som helhet 
inte utgör en enkel summa av de enskilda >>lyckorna>>. Den. samlade lycka 
eller olycka man känner över livet har istället att göra med vilka slags 
önskemål som hlivir tillfredsställda, framför allt med om sådant som man 
anser vara vikt(qt i livet blivit förverkligat. För de allra flesta är det en 
viktigare händelse att bli förälder än att vädret en dag är vackert. I ,yckan 
över barnet präglar den samlade lyckan oerhört mycket mer än lyckan 
över vädret. Allt detta skall jag nä1mare belysa i ett senare avsnitt om 
preferenser och önskemål av högre och läf_.,J'rc prioritet. 

Lyckans referens till olika tidpunkter 

Jag sade att Pär lycklig nu om tillståndet i världen nu är som han önskar 
att det skall vara. Denna referens till närvarande tid är väsentlig och bör 
kommenteras ytterligare. 

Man skulle ju kunna tänka sig följande: om lyckan är kopplad till att 
önskemål tillfredsställts borde ju lyckan snarast ha att göra med förfluten 
tid. Den person är lycklig som har fått sina önskemål i det förflu111a 
(inklusive förstås det närmaste förflutna) förverkligade. Jag skall nu visa 
att de1ma rimliga tanke inte alls är tillräcklig för att förklara lyckans 
nanlf. Betrakta tex följande fall: 

En liten pojke har under en lång tid önskat ett elektriskt tåg. Han har 
önskat intensivt och g;lvit uttryck för detta till sina föräldrar som till sist 
finner det tillrådligt att ge honom ett sådant tåg i julklapp. När pojken 
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öppnar sitt paket på julafton blir han glädjcstrålande och börjar omedel
bart leka med det. Efter en kort tids lek finner han emellertid att leksaken 
inte kan åstadkomma särskilt mycket. Tåget går egentligen bara runt och 
nmt och det saknas nästan helt variationsmöjligheter. Pojken tråkas ut 
och blir till sist helt besviken på sin leksak. T Ian är .inte längre alls lycklig. 

Vad har hänt om vi skall försöka beskriva situationen mera abstrakt? 
Jo, pojken fick först en önskan tillfredsställd. Som ett resultat härav blev 
han lycklig. Kort därefter kvarstår emellertid inte lyckan. Fortfarande är 
det dock sant att pojken fått en betydelsefull önskan tillfredsställd. En 
tillfredsställd önskan i det förflutna är givetvis ingen garanti för lycka nu, 
~iven om objektet för den tillfredsst~illda önskan skulle kvarstå. 

Det som nu är väsentligt i pojkens fall är om han har en kvarstående 
önskan att behdlla sitt elektriska tåg. Om <let inte förhåller sig så, e.ller om 
han t o m betraktar tåget som en belastning, då bidrar inte tågets existens 
till hans nuvarande lycka. 

Den viktiga och välk~inda lärdomen här är således att tillfredsställelse 
av en önskan kan följas av sådana emotioner som besvikelse, utttåkning, 
eller t o m ånger. De önskemål vilkas förverkligande konstituerar lycka 
måste således referera till nuet. 

Att koppla önskningarna till nuet löser ett annat problem som ibland 
framförs i avhandlingar om lyckan. En person kan hävda följande: Jag är 
lycklig över många saker som jag aldrig önskat mig.Jag är lycklig över en 
present jag fått, 111en jag hade aldrig väntat mig och inte heller önskat mig 
den. Likaså kan jag vara lycklig över dagens vackra väder trots att jag inte 
tidigare önskat mig något särskilt väder. 

Nej, det kan mycket väl vara sant att jag inte tidigare (inte ens 
omedvetet) haft några sådana önskemål. Däremot, när jag nu fått dessa 
nådegåvor önskar jag hålla fast vid dem och ha dem hos mig. Så länge de 
då också föreligger gläds jag över dem. 

Men hur förhåller det sig med de fall när vi gläder oss åt händelser i 
framtiden eller i det förflutna. Och hur är det med önskemål som är 
riktade långt fram i tiden? Dessa kan ju per definition inte vara tillfreds
ställda nu. Men innebär detta att vi alltid när vi har otillfredsställda 
önskningar som riktar sig mot framtiden måste vara olyckliga? Ett sådant 
antagande skulle ju leda till absurda resultat. Låt oss försöka reda ut dessa 
fall. Vi börjar med framtiden. 

Vi tänker oss en ung människa som gör upp avancerade planer for sitt 
liv. Ilan planerar att gifta sig inom tio är. Han planerar att genomgå en 
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lång utbildning som tar minst lika lång tid. Han tänker sig också att han 
skall skaffa sig barn och göra en viss karriär inom det yrke han utbildar 
sig. Kort uttryckt han formar sig en lång rad önskemål för framtiden. Av 
självklara skäl är dessa önskemål inte tillfredsställda nu. De gäller ju just 
framtiden. Men även om de inte är tillfredsställda är pojken inte olycklig. 

En slarvig karakterisering av lyckan som t ex total önsketillfredsstäl
lelse gör inte rättvisa åt detta viktiga fall. Det är klart att lyckan inte är 
beroende av total önsketillfredsst~illelse, eftersom alla önskemål avsee
ende framtiden inte kan, och ofta inte heller får~ vara tillfredsställda nu. 

Däremot är önskemål inför framtiden av betydelse för lyckan av andra 
skäl. Det kan inför framtiden vara viktigt att vissa saker gäller nu. Det är 
tnöjligt att en fömtsättning för att ett visst önskemål skall 1..·u.nna för
verkligas om forn år är att något gäller nu. För att tex kunna bli läkare om 
ca fem år är det sannolikt nödvändigt att man nu kommer in på en 
läkarutbildning. För att man skall kunna göra en utlandsresa imorgon är 
det nödvändigt att en kontakt tas med en resebyrå idag. För att krnma 
genomföra det framtida projektet måste man också realisera något nu. 
Och är man medveten om detta samband måste man också vilja för
verkliga detta villkor nu. Orn, å andra sidan, detta villkor inte blir 
förverkligat nu, då leder detta till en viss grad av otillfredsställelse eller 
olycka. Ett önskemål riktat mot framtiden har alltså konsekvenser för 
önskemål riktade mot nuet. På detta sätt kan den önskade framtiden 
påverka nutidens lycka eller olycka. 

Hur är det då med lyckans förhållande till det jbeflutna? Vi kan ju vara 
olyckliga över något som hä.nt tidigare. Vi kan vara olyckliga över hela 
vårt tidigare liv. 

Anta att mitt förhållande till min far var dåligt. Anta att han och jag 
under hans levnad aldrig lyckades förbättra denna relation. Efter hans 
död är jag djupt olycklig över detta. Jag kan således vara olycklig nu 
därför att jag nu skulle vilja att mitt förflutna vore annorlunda. Det 
förflutna finns kvar i minnet som en nuvarande realitet. 

Eftersom det förflutna i princip är opåverkbart kan en olycka (eller 
lycka) som hänför sig till en förfluten händelse bli bestående. Å andra 
sidan kan minnesbilden, vår nyckel till det förflutna, starkt påverkas. M.in 
bedömning av min föräldrarelation kan starkt förändras; jag kan göra en 
omtolkning av den och framför allt kan betydelsen av de förflutna 
händelserna förblekna. 
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Lyckans beroende av tro och kunskap 

För att man skall kunna önska sig något förutsätts att man är en åt
minstone minimalt intelligent varelse. Man kan inte önska sig en bil om 
man inte kan föreställa sig en bil; på liknande sätt kan man inte önska sig 
en utlandsresa om man inte kan inse hur en sådan skall förverkligas. Att 
vilja eller önska något fi:>rutsätter således existensen av hmskap eller 
åtminstone vissa föreställningar och trosuppfattningnr hos den som vill 
eller önskar. 

Denna sanning har omedelbara konsehcnser för det lyckobeg1·epp 
som jag här försöker rekonstruera. Jag kan inte vara lycklig över något 
om jag inte åtminstone troratt detta något föreligger. K.ällorna till denna 
tro kan vara av alla möjliga slag, direkta eller indirekta, de kan vara följder 
av direkt varseblivning eller av boklig inlärning; de kan vara rationella 
eller irrationella, de kan vara sofistikerade eller primitiva och de kan vara 
snnna eller falska. 

Den insikt eller tro som den lycklige skall ha kan nu beskrivas mera 
exakt. För att en människa skall vara lycklig över något (inklusive livet 
självt) krävs att hon åtminstone tror att detta något utgör förverkligandet 
av en önskan som hon har. Som vi redan sagt behöver denna tro inte 
överensstämma med verkligheten. En persons lycka är i denna mening 
helt beroende av hennes egen varseblivning av verkligheten. 

Men hur är det då om en mämuskas varseblivning är alldeles falsk? 
Tänk om en moder till några av Saddam Husseins fångar i Bagdad fått ett 
besked om att dessa just skall friges och sändas till Sverige. Självklart 
känner hon då stark glädje. 

Anta nu att beskedet är falskt, men att modem är okunnig om detta 
faktum under ett helt dygn. Är det rimligt att säga att hon trots detta är 
mycket lycklig under detta dygn? 

Jag menar att det vore absurt att säga något ann<lt. Vardagsspråket 
talar i ett fall som detta också mycket tydligt om att leva i ~ycklig okun
nighet. Det är klart att modem är starkt lycklig under detta dygn; på 
samma sätt är det klart att hennes lycka förbyts i en minst lika statk olycka 
när det negativa beskedet kommer. 

Det är, menar jag, teoretiskt enbart förvirrande att frånskriva henne 
lyckan un<lct det dyg11 då hon trodde att tillvaron var bättre än den var. 
Däremot finns det alla skäl att påvisa hur sårbar hennes lycka var. Det 
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finns också alla skäl, när vi kommer in på praktiska rekommendationer, 
att varna för falsk information som ett enkelt recept för att höja männis
kors lycka. Risken för en m~ingfolt större motreaktion är i de l1esta fall 
mycket stor. 

Om lycka och lust 

Jag skall nu försöka säga något om lyckans relation till andra element i 
vä.lbefinnandet. Hur förhåller sig lyckan till lust, njutning, ro, harmoni 
och flera andra av välbefinnandets sensationer och sinnesst~imningar? 

Låt mig göra detta genom att betrakta vad som kan utgöra skäl för att 
önska sig något. Varför önskar man sig något här i världen? Varför 
önskar man sig en hustru? Varför vill man ha barn? Varför vill man ha ett 
hus att bo i? Vi kan ge mångahanda svar på dessa varförfrågor. De kan 
vara olika för olika människor. Men det finns ett typiskt svar på flera av 
dessa varförfrågor, nämligen: jag önskar mig x, därför att x ger rnig 
omedelbar njutning eller lust. Därmed avslutas just den varförfrågan. Ett 
svar i tenner av något slags välbefinnande utgör ett tillräckligt slutgiltigt 
skäl för att man skall önska sig något. 

Det finns en berömd teori som heter p.~)ikologisk hedoniwn, som hävdar 
något så starkt som att alla våra önskemål ytterst kan h~införa sig på en 
önskan om att uppnå lust eller någon annan form av välbefinnande för 
oss själw. (Den psykologiska hedonismen är en variant av psykologisk 
egoism som i sin allmänna fonn funnit många kritiker i filosofins 
historia. Se t ex Broa<l 1979.) Visserligen är kanske inte lusten det 
omedelbara skälet till en viss önskan. Kedjan har kanske mer än en länk. 
Jag önskar mig tex vid ett tillfälle att jag har en bil till hands för att kunna 
ta mig till teatern. Jag önskar mig till teatern för att se en intressant pjäs. 
De1ma pjäs i sin tur vill jag se för att helt enkelt förnöja mig. 

Jag tror själv att <len psykologiska hedonismen är felaktig som en 
generell teori.Jag tror inte att allt vi gör ytterst har en önskan till lust som 
motiv. Däremot är jag givetvis införstådd med att många av vära hand
lingar har sådana motiv. Dessutom menar jag att det finns en intressant 
begreppslig relation mellan begreppen lust och önskan. Att något är 
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lustfyllt för mig innebär, åtminstone primafade, att jag finner detta något 
önskvärt. 

Men hur är det då med relationen mellan de olika övriga välbefinnan

deartema och lycka? Innebär en njutning som jag just nu upplever 
automatiskt att min lycka också är förhöjd. Nej, en n,jutning eller en 
lustupplevelse är en sensation som är distinkt från den (kognitivt relate
rade) lyckan. Däremot är det mycket sa1molikt att jag också blir lycklig 
över min njutning, att njutningen är ett tillstånd som jag önskar ha och 
hålla fast. 

Men det foms ock<>å undantag. Det kan finnas situationer när vi inser 
att en viss njutning är farlig eller är tecken på något som är farligt. Vi kan 
inse att ett narkotikarus egentligen är ett tecken på att en livsfarlig 
process pågår i vår kropp så att vi därför i sj1ilva verket känner sorg eller 
tom skriick inför tillståndet. På ett helt analogt sätt kan det förhålla sig 
med olycka och smärta. Smärta är förstås något som man normalt ät 
olycklig eller ledsen över. Smärtan är oönskad i sig. Men det kan ju 
förhålla sig så att smärtan är ett tecken på en positiv utveckling eller ett 
positivt tillstånd. Och om man tror att detta är fallet kan man också glädja 

sig åt smärtan. 
Att känna lust innebär således inte automatiskt att man också är lycklig 

över lusten; att känna smärta i1mebär inte automatiskt att man är olycklig 
över smärtan. Lyckan eller olyckan inträder först vid en reflexion över 
lusten respektive olusten. Detta är en viktig aspekt av att lyckan är en 
andra ordningens välbefinnandeform. 

Att vara lycklig och att känna sig lycklig 

Den observante hisaren har noterat att min framställning om lyckan 
hittills har saknat en diskussion om lyckan sorn kiinsla. Min utgångspunkt 
är ju att lyckan iir en emotion, en kategori som i sin tur tillhör klassen av 

känslor. 
Min underlåtelse är medveten och utgår från observationen att lycka, 

i likhet med de flesta andra emotioner, kan föreligga utan att den i varje 
ögonblick ~ir förknippad med en upplevelse eller förnimmelse av lycka. 
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Vid en närmare eftertanke kan vi kanske övertyga oss om detta. 
En lycklig människa har ofta många ting att glädja sig åt. I Ion kan vara 

lycklig över egna framgångar, över familjens hälsa och över en föreståen
de utlandsresa. Detta innebär emellertid inte att hon vid varje tidpunkt 
har tre distinkta föm itnmelser korresponderande till vart och ett av dessa 
fakta. Hon behöver i ett visst ögonblick över huvud taget inte ha nägon 
lyckoförnimmelse alls. 

Det kan gå långa snmder, då denna person inte alls uppmärksammar 
sina glädjeämnen. Hon kan vara fullt upptagen med att syssla med annat, 
med att betala räkningar eller ägna sig åt middagsdisken. I dessa ögon
blick har hon sannolikt inga lyckoförnimmelser alls. Om någon däremot 
skulle påminna helllle t ex om den förestående utlandsresan, och hon 
aktivt skulle hörja tänka på den, då är sannolikheten stor att hon också 
erfar en förnimmelse av välbehag, dvs får c.::n >>lyckokänsla». 

Frånvaron av en lyckokänsla indikerar dock inte att personen upphört 
att vara lycklig över sin utlandsresa eller över de andra ting vi nämnde. 
Lycka är nämligen inte beteckningen på en förnimmelse som kan 
komma och gå från ögonblick till ögonblick. Lyckan är definierad (som 
vi beskrivit den ovan) som ett equilibrium mellan önskemål och en insikt 
eller n·o att dessa är uppfyllda. Detta equilibrium kan föreligga utan att 
någon förnimmelse föreligger. Däremot kan vi säga att detta equilibrium 
utgör en disposition för en förnimmelse. Under hela den tid då Pelle är 
lycklig är han disponerad att erfara c.::n lyckokänsla. Denna disposition 
utlöses typiskt i det ögonblick han medvetet fäster uppmärksamheten på 
ett visst gynnsamt förhållande. 

Jag utesluter dock inte möjligheten av att en människa kan känna sig 
lycklig utan att (medvetet) veta varför. För att emotionen skall kvalifi
ceras som lycka, och inte.:: som någon annan form av välbefinnande, 
förutsätter jag dock hela tiden att det finns något förhållande som Pelle 
finner gynnsamt för sina önskemål, och att denna insikt eller tro ~ir orsak 
till Pelles välbefinnande. 

Helt analogt kan vi resonera beträffande att vara olycklig och att 
känna sig olycklig. Det förra är ett tillstånd som definieras av att det 
föreligger en oöverensstämmelse mellan önskemål och deras förverkli
gande. Samtidigt är det en disposition till en negativ förnimmelse, som 
kan, men inte behöver, vara utlöst. 
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Om olika grader av lycka 
Vi har talat om lyckan som en ditnension eller skala. En person kan vara 
mer eller mindre lycklig. Hur skall vi då nämure förstå innebörden i 
denna skala och hur skall vi finna ett mått för att 6'Tadera den? 

Eftersom lyckan begreppsligt är kopplad till överensstfönmelsen 

mellan en persons önskningar och den av henne uppfattade verklighe
ten, ligger det nära till hands att relatera graden av lycka till rmtalet 
önskningar som är förverkligade. Anta att P har 100 önskemål och att 90 
av dem ä.r förverkligade nu. Anta, å andra sidan, att Q har lika många 

önskemål men att endast 10 av dem är uppfyllda. En simpel aritni.etisk 
uträkning skulle då ge vid handen att P's lycka är 9/10 av den möjliga 
totala lyckan, medan Q endast når upp till 1/10 av denna lyckograd. P 
måste därför varc1 mycket lyckligare än Q. 

Det är uppenbart att ett resonemang av detta slag innebär en karikatyr 
av en bedömning av människors lycka. Detta beror delvis på att det är 
alldeles oklart om vad som skall anses vara ett isolerat önskemål. Det är 
oklart på vilken grund man skall hmna räkna önskemål. Mc.:n rcsone
rrnmgets absurditet beror också på att den enkla aritmetiken bortser från 
att olika önskemål har olika vikt. Det är kanske viktigare för P att för
vc.:rkliga önsken1ålen 1-.10 ~in önskemålen 20-50, trots att de förra är 
färre ~in de senare. Det ~fr tex viktigare för P att det går väl för hans familj 
~in att han kommer iväg på en semesterresa till Mallorca. Der är viktignre 
för honom att lyckas med sitt arbete ~in att hinna med att måla garaget. 
Om de förra önskemålen förverkligas påverkas P's lycka .i hög grad, om 
de senare förverkligas blir han bara obetydligt lyckligare. 

Låt mig nu penetrera de här frågorna något. Betraktn fbrst probleo:1et 
mc.:d att riikna önskc.:mål. Varför är det principiellt sv~frt att räkna vifra 
önskemål? 

En svårighet har att göra med de logiska relationer som råder mellan 
önskemål. De:isa är nämligen relaterade ti!I varandra som i hierarkier. Se 

på följande exempel: Anta att du önskar skaffa dig en hammare. I lamma
rc.:n vill du ha (förför att du önskar snickra ihop en brygga. Du vill snickra 
ihop bryggan, därför att du önskar ha en förtöjningsplats för din båt. 
Denna förtöjningsplats önsbr du ha, d~irför att du önskar fiska. Fiska vill 
du göra för nöjets skull. 

Hur mångn önskemål representerar denna situation? Är de fyra som 
vår beskrivning rent verbalt antyder? Eller är det bara frågan om en 
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grundläggande önskan, nämligen den att fiska, och att <le övriga bara får 
ses som delar eller följder av denna grundläggande önskan? 

F.tt annat problem med att räkna önskningar är det följande: anta att 
en person vid ett visst tillfälle önskar göra flera skilda saker, tex resa till 
Göteborg, gå på Liseberg och hälsa på en gammal moster. Dessa tre (och 
de skulle kunna vara betydligt fler) önskemål kan alltid sammanfattas 

som ett komplicerat önskemål hos personen ifråga. Han kan säga att han 
inför sommaren har en stor önskan, nämligen den att resa till Göteborg, 

gå på Liseherg och hälsa på moster. 
H~ir kan vän av ordning kontra med att s~iga följande: om vi håller oss 

helt till enkla (osammansatta) önskemål <lå löser vi dett~1 problem. 
Komplicerade önskemål skall alltid analyseras i1man vi börjar dikna dem. 
Denna invfö1dning tar dock inte i beaktande att enkelhet i detta sam

manhang ;ir en skenbar fbreteelse. Är tex önskan att gå på Liseberg 
självklart ett enkelt önskemål? Kan man inte mc<l fog hävda att denna i 
sin tur innehåller som element önskan om att åka berg- och da.lbana, åka 
i Pariserhjulet, åka med spöktåget m m, beroende på hur önskeprofilen 
faktiskt råkar vara hos personen ifråga? 

Att försöka lösa dessa problem med att finna den ideala önskeenheten 
för livskvalitetsbedömning skulle föra oss mycket långt in i en teoretisk 

filosofisk diskussion.Jag avstår här från den diskussionen, eftersom mitt 
eget förslag till att bedöma lycka eller livskvalitet inte kommer att för
utsätta ett räknande av antalet tillfredsställda önskemål. Men jag har 
kanske visat tillräckligt för att man skall se att varje jiimförclse av antalet 
önskemål mellan olib individer kräver en mycket genomtiinkt princip. 
Man rn~iste lösa problemet med önskehierarkier och man måste lösa 

problemet med den enkla önsh:enhcten. Dessutom bör man reflektera 
över att en generell och schabloniserad princip för räkning kan missa 
något mycket väsentligt. 

Anta niimligen att den princip för räkning man väljer kräver att endast 

s k grundläggande önskemål får tas .tned i bedömningen. I mitt tidig;1re 
exempel skulle detta gälla önskan att fiska. I så fall skall man alltså bara ta 
med i beräkningen den önsketillfredsställelse som g~illcr fisket och inte 
den som gäller hammaren, snickrandet eller förtöjandet av en båt vid 

b1yggan. Men det kan ju mycket viil förhålla sig så att några av dessa 
medel för att förverkliga fisket, t ex snickran<lct av bryggan, i sig ger 
personen stor tillfredsställelse. I detta fall utgör medlet dessutom ett mål 

1 sig. 
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Denna observation antyder att individens egen bedömning av vad han 
anser vara vil:rentligt· i sin önskeprofil måste vara ett helt avgörande krite
rium för hur den skall bedömas.Jag skall utveckla den tankegången i det 

följande. 

Om önskemål av högre och lägre 
prioritet 

Anta att vi vid två olika tillfällen frågar P om hans lycka i livet. Han säger 
kanske vid det senare tillJlillet att han är mycket lyckligare än vid det 
förra. Men när vi frågar om detta skulle vara beroende av att han f n har 
förverkligat Aer önskemål än tidigare blir svaret nej. Det kant om vara så 
att antalet nu, enligt någon aritmetik, är mindre. Vad som är avgörande 
för P ~ir istället att han nu förverkligat något som han uppfattar som 
synnerligen viktigt. Han har just fått sitt första barn. I ljuset av de1111a 
tillfredsställda önskan förbleknar det mesta annat och smärre irritations
moment kan btt fördras. 

Jag tror vi hiir är en mycket tydlig intuitiv ide på spåren. Vissa av våra 
önskemål har en iiittdbetydelse för oss. Det är för de Resta av oss mycket 
viktigt att vår familj mår väl och har framgång; det är också viktigt att vår 
egen h~ilsa är i ordning, att vår yrkessih1ation fungerar och kanske också 
att den politiska sih1ationcn iir uth~irdlig. Att dessa förhållanden gäller 
har, som vi säger, betydligt högre prioritet ~in mycket annat vi kan önska 
oss i ett givet ögonblick, som tex att resa till Mallorca under nästa 
sctncster eller jaga ~indcr n~ista helg. 

Vi måste alltså t~inka oss att det finns en prioritets- eller väscntlig
hetsskala, enligt vilken vi kan rangordna våra önskemål. De1111a rang
ordning ~i.r bara i sina huvuddrag tydlig för oss och den är s~illan 
detaljerad eller sofistikerad. Det är helt klart att vi inte »naturligt» har 
någon föresdillning om numeriska relationer. Vi kan normalt inte s~iga 
att det är fem gånger viktigare för oss att vara vid hälsa iin att lyckas med 
en viss prestation, eller att hälsa skall tilldelas ett visst mnrn.:riskt värde på 
en kardinal m~itskala. 
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Men hur skall vi då kbrgöra denna intuitiva ide om prioritet eller 
väsentlighet? Och hur kan vi vettt att en viss önskan för P har en högre 
prioritet än en annan? Jag föreslår här följande precisering: 

Önskan x har för P större prioritet än önskan y, om och c..-..ri:>c-r om P vid 

ett val mellan x och y, i en situation där inte båda kan realiseras, skulle 

föredra att ha x. 

Med denna formulering kan jag behålla kopplingen till min grundanalys 
av lyckobegreppet.Jag sade att Pär lycklig över livet, om och endast om 
P önskar att livet<; villkor skall vara just som han finner dem vara. Vi kan 
nu säga att Pär mera lycklig över en situation som innehåller x ~in en som 
innehåller y och förklara det genom att helt enkelt säga att P föredrar 
situationen med x framför situationen med y. 

När P i vårt exempel säger att han nu, när han fått sitt första barn, är 
lyckligare än tidigare, kan detta ~1lltså Hl. följande tolkning. P föredrar den 
totalsituation i vilken det nyfödda barnet finns framför den tidigare 
totalsituationen där det inte fanns. För enkelhetens skull förutsiitter vi 
också hifr att preferensordningen är konstant över tid. Vi antar att P 
redan tidigare föredrog att ha ett nyfött barn framför att inte ha det. 
(Situationen kan kompliceras om P vid den tidigare tidpm1kten inte hade 
några önskemål beträffande egm1 bam.Jagskall introducera detta fall n~ir 
jag i nästa avsnitt introducerar rikedomsdimensionen av lycka.) 

Genom iden om en prioritetsordning för en människas önskemål 
tycks vi nu ha ett principiellt redskap för intrapersonell jämförelse av 
lyckotillstånd. Men har vi h~irigenom något redskap för en jfönförclsc 
mellan olika m~inniskor? Hur skall vi kunna säga att Andersson ~ir lyck
ligare än P<.!ttersson eller för den delen att Andersson är lika lycklig som 
Pcttt:rsson? 

Den analys som vi hittills har gjort tillat<.!r oss bara att göra detta under 
mycket speciella villkor. Låt oss tänka oss att P och Q har ex<lkt samnrn 
önskeprofil; de har exakt samma önskemål och dessutom exakt samma 
prioritering mellan önskemålen. Vi vet således att båda föredrar x 
framför y (där x och y ~ir totalsihiationer). Anta desutom att P befinner 
sig i x och att Q befinner sig i y. Det följer då att Pär lyckligare än Q. 

Vi set att en jfönförelse också kan göras under ett något svagare villkor 
som inte föruts~itter total övr.;t<.!nsstfömnelse tn.ellan målprofiler. Det kan 
ju vara så att P's och Q's olika målprofiler ändå ger det utfallet att båda 

56 



föredrar x framför y. On1 då P är i x och Q i y, då måste P vara lyckligare 
änQ. 

Ett pragmatiskt kriterium f<ir en jämförelse mellan två människors 
lycka skulle alltc;å vara att i detalj för båda presentera deras livssituationer 
och studera vad de skulle föredra. lm1an man skrider till verket med en 
sådan metod bör man dock hålla i minnet att >>föredra» i vårt resone
mang hittills är en teoretisk tenn. Vi talar om en slags ideal beslutssitua
tion där individen har total självkännedom, och där hon kan förut<>e 
sådana saker som risk för besvikelse, uttråkning osv. I många reella 
beslutssituationer saknar personer denna självinsikt. 

Det är också viktigt att bli klar över att man måste jämföra just 
tota/situationer för att resultatet säkert skall kunna spegla personernas 
lyckotillstånd. P som är i x behöver inte vara lyckligare än Q som är i y 
(även om båda föredrar x framför y) om x och y inte täcker totala 
livssituationer. Om x och y bara berör någon del av livet, tex yrkesliv eller 
hälsa, så är det ju alltid möjligt att P drabbats av någon stor olycka inom 
en annan aspekt av tillvaron. P kan ju ha förlorat någon nära anhörig, 
något som, vilka gåvor han än i övrigt har, försänker honom i den 
djupaste sorg och olycka. 

Det är alltså lätt att gå fel när man drömmer om en annan människas 
livssituation och föredrar den framför sin egen. Det är lätt gjort att t ex 
föredra Aristoteles Onassis tillvaro framfi:)r ens egen. Men man måste: då 
komma ihåg att till Onassis livssituation hörde inte bara hans pengar och 
hans lyxjakter. Dit hörde också hans sjukdomar och hrleksproblem; dit 
hörde hans bekymmer för ålderdomen och för familjens välgång. 

Men hur är det då med alla de fall, när dels målprofilerna ~ir olika, och 
när dels en jämförelse mellan två personers livssituationer inte ger 
resultatet att båda är överens om vilken situation som är att föredra. Kan 
vi då någonsin säga att en person är lycklig<1re än en annan? 

Min allmäima slutsats måste bli att det finns många fall när männi
skors lycka är inlwnmtenszrrabla (ojämförbara) storheter. Vi kan i dessa fall 
helt enkelt inte - inte bara av praktiska utan också av teoretiska skäl- säga 
att den ene är lyckligare än den andre. 

Det finns dock en viktig situation, som inte heller är ovanlig, och som 
utgör ett undantag från denna inkomrnensurabilitet. En människa P kan 
finna sin livssituation oacceptabel, medan Q finner sin situation aa-eptabel. 
I detta fall ~ir Q avgjort lyckligare ~tn P. Och vi kan s~iga detta även om Q 
skulle föredra P's situation framför sin egen, och även om. P skulle 
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föredra sin framför Q's livssituation. 
Jag antyder h~ir den viktiga gränslinjen på lyckoskalan mellan lycka 

och olycka.Jag vill allt<;å hävda att det- hos varje människa- finns en nivä 
på lyckoskalan som markerar en övergång mellan lycka och olycka. 
Under denna nivå är situationen så långt ifrån tillfredsställande att den 
inte är acceptabel; personen är olycklig.Just på den eller strax över denna 
nivå är situationen acceptabel; hon är minimalt lycklig. 

Vi kan preliminärt och abstrakt beskriva skiljelinjen mellan lycka och 
olycka på följande sätt: För att P skall vara åtminstone minimalt lycklig 
måste alla de villkor som har ho;v; prioritet för P (i en absolut mening av 
ordet) vara tillgodosedda. (Observera att vi hittills bara karakteriserat 
komparativrelationen hb'gre prioritet än.) 

Var gränsen mellan lycka och olycka går i praktiken varierar stort 
mellan olika människor. Människor har härvidlag olika karaktärsdrag 
och temperament som spelar in. Den otålige eller bortskämde är sådan 
att han vid minsta motgång blir olycklig och vägrar att acceptera tillva
ron. För honom har praktiskt taget alla önskemål hög prioritet. Den 
tålige eller stoiske personen är sådan att han kan möta de flesta mot
gängar utan att falla under strecket. För honom har mycket få villkor i 
tillvaron hög prioritet. 

Denna observation om lyckans beroende av hur vi prioriterar våra 
önskemål innehåller en viktig nyckel till lyckan som vi hittills inte 
uppmärksammat. Att påverka människors lycka innebär inte bara att 
söka förverkliga tillstånd i deras situation. Det innebär minst lika mycket 
att påverka en människas önskeprofil, framför allt att försöka reducera 
antalet högprioriterade önskemål. Den människa som har en låg profil, 
människan mc<l <lct minsta antalet högprioriterade önskningar har, i en 
viss mening, störst chans att bli lycklig. 

Att det ligger en god portion sanning i detta tror jag de flesta intuitivt 
kan hålla med om. Samtidigt tyck'> det ock'iå finnas något paradoxalt
förntom att många skulle anse det vara politiskt farligt - i detta diktum. 
Skall vår strategi för livskvalitet alltså gå ut på att reducera människans 
ambitioner till ett minimum? Skall vi sträva efter en så reducerad tillvaro 
som möjligt? Är detta verkligen den lyckligaste tillvaron? 

Att jag inte generellt menar detta framgår av <len utveckling av 
lyckohegreppet som jag presenterar i nästa avsnitt. 
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En annan dimension av lycka: 
Rikedomsdimensio11en 

Betrakta en pojke som levt hela sitt liv under enkla förhållanden i de 
skotska högHinderna. Han har varit helt nöjd med sitt liv. Han trivs bra 
med sin familj, han uppskattar den vilda naturen och njuter av det 
emellanåt ganska bistra livet däruppe. Vi kan med fog säga att pojken 
hittills under sitt liv varit fullständif,11: lycklig i den innebörd vi just 
analyserat. Pojken har haft vad han har velat ha i både stort och smått. I 
en viss mening av ordet skulle han inte kunna hli lyckligare. 

En dag besöks familjen av en turist sorn dikar vara en berömd musiker. 
Turisten känner sig attraherad av platsen och slår sig ner permanent. 
Delvis för att få underlag till uppehället börjar han undervisa pojken i att 
spela fiol. I Ian upptäcker då att pojken har en makalös musiktalang och 
att han mycket snart skulle hmna bli en skicklig musiker. Denna upp
täckt förändrar fullkomligt pojkens liv. En helt ny värld öppnar sig för 
honom och han skaffar sig helt nya mål i livet. För att uttrycka saken i 
våra tekniska termer: han har fött en mängd nya önskningar, som han 
inte hade förut, och han anstränger sig för att tillfredsställa dem. 

Men hur skall vi nu förklara pojkens tillstånd? Han var ju tidigare, som 
vi sade, fullkomligt lycklig. Men är han inte lyckligare nu, nifr allt detta 
positiva hänt honom? Men har vi i så fall några redskap för att beskriva 
detta? I Iur skall vi hmna förklara att en person är lyckligare vid tidpunkt 
t
2 

iin vid t
1 
otn han redan vid t

1 
hade allt han ville ha? 

Innan vi försöker karakterisera denna nya situation skall vi m1h1rligtvis 
inse att den skotske vallpojken inte nödvändigtvis behöver bli lyckligare 
av en livsföri.indring av det slag vi skisserar. Det kan förstås vara så att 
musikerns intrång i den skotska idyllen innehi.fr en allvarlig störning 
också för pojken, tex genom att hans föräldrar blir misstänksamma och 
svartsjub, och att dän.ned det goda förhållandet rnclhn pojken och 
familjen blir mycket sämre. 

Vår utgångspunkt för resonemanget är dock den både teoretiskt och 
psykologiskt follt möjliga situationen att pojkens tidigare glädjefönnen 
inte grumlats samtidigt som han fått börja ett nytt och fantastiskt liv som 
musiker. Om vi skall försöka uttrycka saken i kvasinumeriska termer så 
kan vi kanske säga att pojken nu har 20 önskem~il uppfyllda, istiillct för 
tidigare 10, och i båda fallen gäller att alla befintliga önskningar, eller 
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å011instone alla av hög prioritet, är tillfredsställda. 
För att kunna beskriva detta fall antar jag här en ytterligare lyckodi

mension, som jag kallar rikedomsdinumsionen av lycka. Den skotske poj
ken är nu lyckligare än tidigare i rikedomsdimensionen, men är stdngt 
taget lika lycklig som tidigare i önskcequilibriumdimensioncn. 

Rikedom behöver dock inte bara avse en ökning av antalet önskemål. 

Den kan också bestå i att mera modesta önskemål utbyts mot mera 
r1mbitio~111 sådana. Låt mig exemplifiera ett sådant fall med en yngling P 
som börjar sitt yrkesliv med ganska lågt ställda förv~intningar och am
bitioner. Han önskar bli kontorist pä en bank liksom sin fader och startar 
på ett lokalt bankkontor och lever där sitt liv helt i enlighet med sina 
ambitioner. P är sål.edes helt lycklig i equilibriummeningen. Han över

talas sedem1era av en vän att ställa högre mål i livet. I Ian börjar genomgå 
en hö!-_..rte kurs i ekonom.i och siktar snart på en topposition inom banken, 
vilken han efter några år också får. Som ett resultat av denna livsför
ändring har han blivit, som han själv också s~iger, mycket lyckligare. 

I detta fall behöver det inte vara så att antalet önskningar blivit större. 
Den väsentliga skillnaden mellan tidpunkt 1 och tidpunkt 2 ~ir att de 
tidigare modesta önskcmåk:n ersatts med ett antal (ur P's synvinkel) 
betydligt ambitiösare sådana. Lihom i fallet med att anta.let önskningar, 
som blir tillfredsställda, blir större, s1..'11lle således ett fall där mindre 
ambiti.ösa mål utbyts mot mera ambitiösa, och där dessa ock<>å tillfreds
ställs, kunna leda till större lycka i rikedomsmeningen. (C )bservcra att 
ambition här inte är ett objektivt begrepp. Det behöver inte alls motsvaras 
av en konventionell uppfattning orn en karriärstege. Det som är viktigt är 
att subjektet själv uppfattar övergången som mera ambitiös och mera 
önskvärd.) 

Även om den här beskrivna höjningen av lyckan inte kan förklaras i 
termer av relationen mellan antal önskningar och antal tillfredsställda 
önskningar, kan <len fortfarande förstås inom ramen för vår grundläg
gande konception. När <len skotske pojken blivit musiker låter vi honom 
jämföra sitt nuvarande liv som helhet med sitt tidigare liv som helhet. 

Han finner då att hanfrkedmrdet nya livet framför det gamla. På samma 
s~i.tt föredrar P sitt liv som bankdirektör framför det som kontorist. I 
efterhandsperspektivet kan de båda alltså säga att det .nya .livet överens

stämmer mer med hur de önskar att livet skall vara. 
(Det är dock viktigt att påpeka att preferensordningar kan föriindras 

över tid. En person kan vid t
1 

föredra det liv han nu har framför det liv 
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han hade vid t0• Detta innebär dock ir1te nödvändigtvis att han är lyd<li
gare vid t

1 
än vid t

0
• Hans preferensurdnfr1g vid t

0 
kan ha varit armorlunda 

iin den vid tI' så att han vid t0 skulle ha föredragit tillvaron vid t0 framför 
den som han faktiskt senare skulle fa vid t

1 
.) 

Vi skulle alltså Mr kunna siiga alt varje människa har en klass av 
potentiella önskemål som hon skulle kunna omfatta om hon vore idealt 
informerad. Det är bland denna klass av önskemål som hon har plockat 
n~ir hennes lycka i rikedomsmeningen har höjts. 

Hur förhålh::r sig då en höjning av lyckan i rikcdomsmcningcn till 
förnimmdsen av lycka? Är det också så att den skotske pojken och 
bankdirektören klinner sig betydligt lyckligare efter förvandlingarna av 
deras liv? 

En större lycka i rikcdomsmeningen behöver inte medfi'fra en högre 
grad av lyckokänsla. En människa kan ha ett stort antal önskningar 
tillfredsställda utan att fasta någon uppmärksamhet vid dem och därför 
inte känna något alls. Å andra sidan, eftersom lycka generellt är en 
disposition att känna sig lycklig, så måste en lycka över en stor mängd 
ting i viirlden innehiira en disposition att ocks~i känna sig lycklig över 
många ting. Sannolikheten för att ki.i.nna sig lycklig har därmcd höjts på 
ånninstorn.: två s~\tt: a. chansen att över huvud taget bnna sig lycklig är 
större, eftcrso111 det iir betydligt fler saker i livet som på ett positivt sätt 
kan väcka ens upprnätksamhet och utgöra tillHillen till att känna sig 
lycklig; b. chansen att känna sig mycket lycklig (i en intensitets- eller 
frekvensmening) är större, eftcrsmn det finns fler saker som man sam
tidigt kan känna sig lycklig över. 

"Några egenskaper hos rikcdon1sdin1ensionen av lycka 
Kan det finnas en högsta grnd <lV lycka i rikedomsmeningen? När det 
gäller den gnmdläggandt equilibriummeningen av lycka iir begreppet 
>>högsta grad av lycka» begripligt. Man har nått fullkomlig lycka i denna 
mening ni.ir man finner att världstillståndet helt övcrensst~ilnmcr med 
cns önskemål. 

Någon sädan teoretisk griins för lycka i rikedomsdimensionen kan vi 
inte formulcra. Kfasscn av l.!11 persons potentiella önskemål iir, om inte 
oändlig, dock så stor att den aldrig kan närnus av n~)gon individ. Den 
övre gri.ins för en mi.inniskas lycka som finns ~ir av ett tmpiriskt slag och 
måste helt relateras till varjc cnskild individ. Det finns en psykologisk 
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gräns för hur mycket en individ kan fä. en intellekniell förståelse för och 
vad hon d~inned kan ha önskningar om. En annan - och mera avgörande 

griins s~itts av vad en människa l<nn åstadkomma med egen aktivitet och 
av vad hon kan orka med. 

Olika människor har mycket olika grad av förmåga att intellektuellt 
förstå verkligheten, att intressera sig för olika aspekter av den och att 
sedan förverkliga dessa intressen. Det finns en konstitutionell skillnad 
mellan olika miinniskor vad avser deras förmåga att hli lyckliga. Drr finns 
således en djup visdom förborgad i det Hitt banala uttrycket: denna 
människa är så lycklig hon kan bli. 

ForYttsdtter ~ycktt i rikeclom.1•mr:ningen ~yrka i equilihriunnneningen? 

Finns det någon relation mellan lycka i equilibriummcningen och .lycka 
i rikedomsmeningcn?( Låt oss kalla dem lycka c och lycka r.) Måste man 
tex vara fullständigt lycklige for att hmna erfara en höjning av lycka r? 
Norskan Siri Naess som starkt polemiserat mot en tillfredsställelseteori 
om livskvalitet s1iger följande: 

En person som har 90 av 100 önskt:mi\1 tillfredsstiillda kan ha det mycket 
hii.tt.rc än en som har alla sina I 0 önskemål tillfredsställda (l 979, s 20). 

I våra termer s~iger Nacss således h~ir att rikedom utnn equilibrium kan 
innebära en högre grad av lycka fö1 fullstiindigt equilibrium. 

Detta ~ir ett förhållande som ;fr fullt m.öjligt också enligt vårt sätt att se 
(i den mån som en interpersonell jämförelse kan göras). Men hlt oss för 
enkelhetens skull tänka oss att vi jämför en och samma individ vid två 
tidpunkter. Den skotske pojken har full lycka e vid t

1 
men ett fattigt re

gister av önskemål. Anm <ltt han vid t2 har ett rikt register av önskemål 
men kanskt: inte fullst~indig lycka e. Det helt avgörande ~ir om pojken 
faktiskt fb'redrar situation 2 före situation l. Om detta giil1er är han 
lyckligare i siniation 2. 

Det iir inte psykologiskt svårt: att förest~illa sig en persern - troligen har 
de flesta av oss något av detta - som fbredrar ett innehållsrikare men 
något m.er komplikationsfyllt liv frainför ett fullkomligt tryggt men 
betydligt innehållsfattigare liv. Man kan t o m t~inka sig att man h.ar en 
andra ordningens önskan att ha vissa första ordningens önskningar 
otillfredsst~illda. 
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Ar den pe1,:mn som har stor lycka r rnertl sdrbar lin den som har !tig slidan ~yck11? 
A1· det .1tiJ'tre risk att han sl.:all jb'rlora sin /yd<a? 

Man skulle kanske kunna hävda att lyckan i rikedomsmeningen iir meta 
sårbar än den anspråkslösa lyckan. Om man har många önskemål att 
tillfredsstiilla är sannolikheten större för att n~igot skall gå fel och om man 
h.ar många önskemål med hög prioritet är sannolikheten för direkt 

olycka mycket stor. 
Från en rent matematisk synpunkt kan detta tyckas vara en sanning, 

men också hiir kan matematiken förvilla oss. Det reella hotet mot lyckan 
måste snarare ligga i naturen hos de önskemål man har. Anta att P, som 
har ndnga önskemål, har önskemål som är helt realistiska och som han 
normalt kan förverkliga; Q, å andn1 sidan, har få önskemål, men niigot 
eller några av dem som har hög prioritet för honon1 är helt orealistiska. 
T fan kommer aldrig att kunna förverkliga dem. I detta fall iir självklart Q 
den mera sårbara av de två. 

En persons sårbarhet bestäms således inte av omfattningen av öns
kemål utan av deras grad av realism, av sannolikheten att de skall 
förverkligas, an6ngcn direkt genom viirldens gång eller genom egen 
handling. 

Återigen skymtar vi ett recept för dc:::n m~inskliga lyckan, ett recept 
präglat av stoisk visdom: lägg dina krav på livet på en sil realistisk nivii 
som möjligt. Se till att du sätter dina prioriteringar så att du faktiskt kan 
förverkliga dem. Men återigen måste denna stoiska tes balanseras mot 
betydelsen och värdet i en anspföming, i ett visst risktagande. Ett viktigt 
önskemål för många människor ~ir att fä delta i en kamp, att fä utföra 
något under viss anstriingning, cfär en lyckosam utgång inte ~ir bdt given. 
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Teorin om lycka under debatt. 
Några testfall 

Under denna mbrik skall jag diskutera några fall som på olika sätt kan 
kasta tvivel på vår teori om lyckans natur eller dess st~illning som 
huvudkandidat för livskvalitet. I fall 1 iir tesen den att den enda reella 
lycka som finns är konstant och intensiv njutning. I fall 2 argumenteras 

för att det finns en ytterligare dimension av välbefinnande, skild från 
lycka, som vi kan kalla upplevelse ttv meningsfullhet. I fall 3 hävdas att in
levelsen i en sublim aktivitet, somt ex rclif,riös kontemplation och kult, 
är välbefinnandets verkliga essens. 

Fall I. I~ycka som konstann?Jutning. För inte så länge sedan intervjuades 
en svensk pojke om vad han ansåg konstituerade lyckan i livet. Hans svar 
var hart och arrogant: Lycka för mig det är att ligga på en badstrand på 
Kanarieöarna och ha en kontinuerlig seJruell orgasm. 

Vi kan finna detta svar fantasilöst och frånstötande, men det finns 

något typiskt över det. Liknande om ock på annat sätt exemplifierade 
idcer finns i den filosofiska litteraturen. Därför bör det kommenteras av 

varje person som försöker ge en teori om lyckan. 
Från vår teoris synpunkt kan vi först ge ett formellt svar. Som ett 

huvudexempel på lycka har pojken angivit en sensation, den konstanta 

njutningen. Lycka, som vi karakteriserat den, är inte helt enkelt en 
sekvens av sensationer. Pojken skulle dock kunna omformulerc1 sin tes 
inom viir tcods ram: Han kan hävda att han för att kunna bli lycklig måste 
tillfred1:11iill11 sin iinskan att fä tillgång till den sensation som utgörs av den 
sexuella njutningen. 

Teoretiskt sett kan det förhålla sig så att detta är hans högsta önskan, 

att den sexuella njutningen har den högsta prioriteten i hans hierarki av 
önskem~il. Pojken kan ernellcrtid barn då tala för sig själv. JTan ger inte 

någon teori om lyckan. Han presenterar bara ett väsentligt element i sin 
individuelh1 önskeprofil. Det finns dock alla shil att tro att pojken inte 

ger ett genuint svar, att han faktiskt inte riktigt inser hur hans önskeprofil 
ser ut. Ett ögonblicks reflexion sh1llc ge honom insikten att dc.:t vore rena 

helvetet att ligga på denna badstrand mer iin en halvtimme. Han skulle 
snart bli törstig och hungrig; hans kamrater skulle snart höra av sig och 
påminna on:1 tmnistiden cilcr on1 utflykten de skul.le göra till en närbe
lägen stad; snart skulle han dessutom bli fullkomligt utmattad av den 
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cnergikonsumerandc orgasmen. 
Därför, om vi talar realistiskt, kan han inte önska bibehålla detta 

tillstånd. Eftersom världen är som den är, eftersom hans egen mänskliga 

natur är som den är med sina behov och intressen, kan han inte önska 

vidmakthålla en evig orgasm. 

Då kan tiden vara inne att presentera en sofistikerad version av denna 
förbryllande ide. Anta attvi inte talar om någon välkänd sensation som är 

förbunden med en speciell kroppsfimktion. Anta istället att vi uppfinner 

en nrnskin, som hos oss kan inducera en synnerligen njutbar sensation av 

ett nytt slag. Anta också att hela världsscenariot och hela vår natur har 
lmnnat forändras så att vi inte behöver tillfredsställa några ytterligare 

behov, att det faktiskt är så att en person inte önskar något annat än att 

uppleva denna njutbara sensation. Anta då också att denna person 
uppnår det åtråvärda tillståndet. Är då inte denna person extremt lycklig? 

Ja, denna person skulle uppfylla också våra kriterier på att vara .lycklig, 
men hon skulle göra det till priset av att inte läng1·c vara en tnänsklig 

person. Exemplet ~ir så artificiellt och så tömt på realistiskt innehåll att 

det inte har någon styrka för karakteriseringen av villkoren för mänsklig 

lycka. (För en diskussion om denna lustrnaskin, se Nozick 1974, ss 

42-45.) 

Fall 2. En ytterligare innebörd av viilbefinnande. Upplevelse av menings
/ut/het. En länd svensk journalist fick cancer och fick uppleva en lång och 
extremt smärtsam sjukdomsperiod. Hon blev under sjukdomen helt 
för~"indrad både utseende- och personlighetsmässi1:,it. Hon fick också 

stora svårigheter att tala. Detta oaktat gav hon mot slutet av sitt liv 

uttryck för en mycket förvånande hållning. Hon sade att hon, trots att 
denna period hade varit den smärtsammaste i hennes liv - ibland hade 
smärtan varit helt outhärdlig - var mycket tacksam för att ha flitt denna 

erfarenhet. Det hade varit den viktigaste perioden i hermes liv, som hon 

nu inte skulle ha vebt vara utan. Den hade givit henne djupa insikter i 

livets villkor; hon kunde nu tydligt se värdet och meningen i sitt eget liv. 
Har vi här att göra med livshalitet i en helt ny mening? Kvi1man hade 

stark smärta, något som prima facie borde leda till stor olycka. Å andra 
sidan hade något extremt positivt hiint henne. I lon hade fått den dju

paste insikt om meningen med sitt liv. 
Deml är ett extremt fall. Å andra sidan behöver vi inte, såvitt jag kan 

se, konstruera en helt ny välbefömandckategod för att teoretiskt förstå 
det. Som exemplet ~ir beskrivet bör kvinnan, inom ramen för vår teori, 
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förstås som en mycket lycklig person. Låt oss närmare granska situado
nen. 

Kvinnan inser (vid det tillfälle då hon gör sin reflexion) att den smärta 
hon har och den sjukdom hon genomgår är nödvändiga medel för att 
uppnå den betydelsefulla insikt hon nu har fi'itt. Alltså, även om hon inte 
önskade smärtan i sig, betraktar hon nu den som i högsta grad önskvärd. 
I fon menar därför att hon har befmmit sig, och nu befinner sig, i ett 
tillstånd som har högsta prioritet i hennes önskehierarki. Hon är alltså en 
mycket lycklig person. 

Att lycka är förenlig med sm~irta (liksom att olycka ifr förenlig mc<l 
nju01ing) betonade jag redan i min abstrakta introduktion. Vårt exempel 
är en extrem illustration av detta förhållande. Vi behöver därmed inte 
tillföra en kategori, sidoordnad lyckan, för att beskriva den fonn av 
välbefitmande som kvinnan har. Förståelse och upplevelse av menings
fullhet är tillstånd som är önskv~frda för de flesta av oss. När vi uppnår 
dem erfar vi därför ock;;;å lycka. Förståelsen behöver därför inte (och bör 
heller inte enligt min mening) beskrivas som en särskild art av välbefin
nande. 

1'111! 3. Det 1~e!igiösa livets vtil1·ignel<1e. Några kanske fortfarande vill 
hävda att den här presenterade teorin som gör anspråk på att vara en 
generell teori om lyckan - endast är en teori om enkel tillfredsställelse. 
I ,ycka ~ir ju likställd med önsketillfredsställelse. Men, säger kritikern, 
lycka och mänskligt välbefinnande i allmiinhet är något mycket mera 
komplicerat och djupt. 

Vi kan t~inka oss en h}ingiven kristen som argumenterar på följande 
sätt: Det lyckligaste livet ~ir inte ett liv i önsketillfredsställelse; det är ett. 
liv i ( -iuds niirhet, i miissan, i den hdiga nattvarden eller i bön. Vi kan på 
liknande sätt t~inka oss en vetenskapsman och en konstnär som hävdar att 
det verkligt lyckliga livet är livet i vetenskapen eller det som består i 
konstnärligt skapande. Sådana liv har baliteter som gör dem väl värda 
att leva, i jämförelse med de byråkratiska och grå liv som de flesta av oss 
tnåste leva. 

Låt oss först ge ett preliminärt svar på detta: de religiösa, vetenskap~ 
liga och konstniirliga liven ~ir lyckliga liv för dem som har intresse och 
talang för <lem. För <len hiingivne kristne är det religiösa livet storslaget 
och för konstnären och vetenskapsmannen är deras valda livsformer de 
mest v~irdefulla. Men genom att vi nu har introducerat intre.1:1·ebcgreppet 
har vi i själva verket åter smugit in begreppet ifnskan. Det iir en gnmd-
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läggande önskan hos den religiöse att leva i Guds närhet. Allt annat har 
en mycket lägre prioritet. Om den re.ligiöse nästan helt kan fylla sitt liv 
med mi.issa, lovsång, bön och studium av de heliga texterna har han 
förverkligat de önskningar som har högsta prioritet för honom och han 
måste därför vara en synnerligen lycklig person. På ett helt analogt sätt 
kan vi resonera om vetcnskapsmmmen och konstnären. 

1 för insti.iller sig nu en gnmdhiggan<le invändning. Den hängivne 
kristne menar inte bara att han, som råkar vara kristen och som har den 
explicita önskan att leva religiöst, blir lyckligare av dettn liv. Han menar 
att varye människa, intresserad eller inte, skulle bli lyckligare av ett liv i 
Guds närhet. 

Denna invändning är egentligen hara trovärdig i det religiösa fallet. 
Det är ju en fundamental hypot<::s i de flesta religioner att någon form av 
religiöst liv är möjlig för alla, människor. Det blir absurt att säga att alla 
miinniskor, oberoende av begåvning och böjelse, skulle kunna leva ett 
vetenskapligt eller konst:närlit,rt liv. 

Vi kan för ett ögonblick bortse från om vi tror att den religiöse har 
ditt. Det allmänna antagandet kan ju vara rimligt nog. Det ~ir ju fullt 
tänkbart att det finns en livsform som i.ir sådan att praktiskt taget alla 
mfömiskor kan ta del av den, och som är sådan att alla som gör det finner 
den synnerligen upplyftande. Bara 1.::11 minoritet av befolkningen känner 
till denna· 1ivsfom1. Därför är det bara denna minoritet som medvetet 
önskar uppleva den. 

Genom denna analys kan vi nu se hur vår teori kan appliceras på 
situationen. Den religiöse, som jag har beskrivit honom Mr, är lyckligare 
i rikedomsdirnensionen av lycka. Den religiöse har en önskan eller en 
klass av önskningar som. går utöver vad människor i allmänhet har. 
Dessutom gäller att denna eller dessa önskningar har högsta prioritet för 
honom. När han har förverkligat dessa önskningar är han således en 
pcrscm som är lyckligare än de flesta i rikcdomsdimensioncn. (För 
reson<::mangets skull förutsiitter jag här att det råder jämförharhet mellan 
den religiöses och andras lycka.) 

Nu kan den religiöse invända att <ktta svar fortfarande iir inadekvat. 
Det är inte bara så att han har tillfrcdssti.illt sina religiösa önskemål. Det 
viktigaste är att hela hans liv är så fyllt med fantastiska känslor av 
sublimitt.:t och n~irhet. Detta ~ir den verkliga lyckan. 

Vår teoris svar på denna invändning är att en skillnad skall göras 
mellan den lytka sorn beledsagar den religiösn upplevelsen och de 

67 



positiva sensationrtr och sinne.1:rtämningar som ingår i den religiösa upple
velsen och som alltså motsvarar lust och njutning i tidigare exempel. De 
positiva upplevelserna (som förvisso innebär ett slags välbefinnande) är 
inte en del av lyckan. D~iremot kan subjektet känna lycka över att han är 
i besittning av dem. 

Jag förnekat således inte den höga grad och höga kvalitet av välbe
finnande som <len religiöse kan ha. Att erkänna detta innebiir dock inte 
att det krävs en helt ny teori om lycka för att kunna karakterisera hans 
tillstånd. 

Något om vägarna till lyckan 
Mitt resonemang har hittills syftat till att karakterisera livskvalitet<>be
greppet, att ge oss en förståelse av <less innebörd. Mitt förslag har varit 
att identifiera livskvalitet med lycka och jag har därför skisserat en analys 
av lyckobegTeppet. Men jag har hittills sagt mycket litet om den så viktiga 
praktiska frågan om hur vi som människor faktiskt når lyckan. Kan en 
livskvalitetsteori av det slag jag skisserat ge oss någon insikt i denna fråga? 

Jag tror att det finns vissa allmänna lärdomar att dra redan av den 
abstrakta teorin, även om den konkreta informationen hör till psykolo
gens och socialpsykologens bord. Den psykologiska behovsteori som jag 
kort kommer att skissera i ett senare kapitel utgör en sådan viktig kun

skapskälla. 
Grundiden i min lyckoteori är att lycka består i önsketillfredsst~illelse. 

Denna ide kan i förstone ge negativa associationer, eftersom önsketill
fredsställelse i dagligt tal ofta förknippas med omedelbar driftstillfreds
st~illelse eller annan omedelbar tillfredsställelse av tillfälliga hugskott. 

Min teori ger dock inget underlag för att rekommendera ett sådant 
beteende. Omedelbar driftstillfredsställelse kan naturligtvis ge en 
ögonblickets lycka, men så fort vi är intresserade av en bmående lycka, en 
lycka som inte direkt följs av besvikelse, uttråkning eller ånger, krävs det 
andra strategi.er. Då krävs frarnfl)r allt goda insikter både om omvärlden 
och om den e,gna personligheten. Det krävs insikter om vilka mera djupt 
liggande målsättningar och önskemål man har och också om vilka 
företeelser här i världen som man på lång sikt skulle kunna uppskatta. 
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Av detta följer något principiellt mycket viktigt och som också kan 
komplicera livskvalitetsforskningen. Inte alla mfoniskor, kanske inte ens 
de flesta, har en så god kunskap om världen och sig själva att de kan tigga 
upp en effektiv strategi för en långsiktig lycka. Dessutom är vissa kunska
per, isynnerhet om världen utanför, ofta principiellt omöjliga att nå. 
Ingen kan med bestämdhet förut5e vilka politiska kriser som skall kom
ma; ingen kan säkert fön1tse om vi skall bli förskonade från naturkata
strofer i detta land; ingen kan heller säkcrt spå om utvecklingen av sin 
privata situation, om man själv och ens anhöriga kommer att leva och ha 
hälsan, om man får behålla sitt arbete osv. 

Mot denna bakgrund finns naturligtvis aldrig en helt säker strategi för 
lyckan. Detta hindrar inte att det finns kloktJ strategier som kan hålla väl 
i standardsituationer. Dessa kloka strategier föruts~itter kunskaper som 
ofta i princip är tillgängliga, men som många enskilda individer ofta 
saknar. För att dessa personer skall kunna nå en hög grad av lycka krävs 
därför att de blir utsatta för god rådgivning. Andra människor kan veta 
mer om vad som är bäst för dem än de själva. Föräldrar och lärare ser ju 
ofta sin roll på detta sätt. En förälder tillser att bamet får näringsrik mat 
och att han eller hon sover minst åtta timmar på nätterna, detta för att 
lägga en grund för barnets långsiktiga hälsa och lycka. En lärare för
medlar kunskap inom skilda livsområden för att göra det möjligt för en 
elev att väl orientera sig i tillvaron och d~irmed öka chanserna för elevens 
långsiktiga lycka. 

Har dessa observationer konsekvenser för själva teorin om lycka? Är 
det inte personen själv som bedömer när han är lyddig? Har vi i sj~ilva 
verket t)ärmat oss från en tolkning av lyckan i termer av personens egna 
målsättningar och förverkligandet av dessa? Nej, och detta är en viktig 
punkt att framhålla. Den rådgivning jag här har exemplifierat är en 
rådgivning som hela tiden har subjektet i åtanke; det är en rådgivning 
som utgår frän subjcktcts kända (mera djupt liggande) önskningar och 
ki.inda psykologi. Det som rådgivningen eftersträvar är att subjektet 
(barnet, eleven) skal.I uppnå ett bestående tillstånd som han eller hon är 
nöjd med och föredrar framför de flesta andra närliggande alternativ. 
Den som sist och slutligen bedömer om rådgivningen varit lyckosam 
eller inte är och måste vara subjektet själv. 

Det föms andra tänkbara former av uppfostran och rådgivning som 
har helt andra syften. Syftena kan vara politiska, moralistiska eller rent 
konventionella. En statsledning kan ti.inkas rekommendera en viss livs-
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form bland medborgarna en bart därför att den förv~intas öka den politis
ka stabiliteten i landet. En moralHirare kan förkunna avhållsmnhct från 
frosseri, dryckenskap och otukt, inte pritnätt av omtanke om elevernas 
framtida lycka, utan helt enkelt för att inpdigla den sanna moralen. Dessa 
former för rådgivning har ingenting med vår diskussion att göra. 

Den abstrakta visdom för att uppnå lyckan som vi hittills har extra
herat ligger mycket n~ira den sokratiska: lär känna dig sjiilv. Du hör ta 
reda på vad du djupast sett vill med ditt liv och vad som långsiktigt gagnar 
dina intressen mest. För detta behöver du ofta goda rådgivare, som vet 
mer om världen och ofta mer om dig själv än vad du själv gör. Men den 
som sist och slutligen kan bedöma om ett råd iir gott är bara du själv. Det 
är din lycka saken gäller. 

De mest vidlyftiga och ambitiösa bland oss bör nog besinna inte bara 
den sokratiska visdomen utan också den stoiska: Om det står i din makt, 
sänk dina önskningar och målsiittningar till en realistisk nivå. En stiindigt 
otillfredsställd ambition eller otillfredsställd önskan som har hög priori
tet innebär med nödvändighet olycka. 

Dessa slut-,atser är vetkligen inga nyheter. M.en korn ihåg vad som är 
denna skrifts huvudsyfte. Den skall tjäna som en analys om lyckans 
innebörd. Ett tecken på att en sådan analys är pä rätt väg är ju att vi 
känner igen oss i den. Analysen måste stå i överensstämmelse med och 
helst viil förklara sanningar som är väl bepröwde. 
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DEL Il 

Den medicinska kontexten. 
Att mäta hålsa och livskvalitet 



5. Om hälsobegreppet 

Vad betyder det att vara frisk? Vi har alla en lång rad föreställningar 
förknippade med detta. Att vara frisk är att fungera väl. Det är att kföma 
sig stark och vital. Det är att slippa smärta och invalidisering. Det ~ir att 
kunna arbeta, att kunna sköta sitt dagliga liv eller att helt och fullt kunna 
ta vara på livet. 

Ungefär så där kan det låta ttär man ffåg~1r en medmänniska om 
hälsans natur. Hon har på ett plan mycket klart för sig vad hälsa ~ir och 
kan ofra på ett målande si.itt beskriva dess innebörd. Och detta är att 
förvänta. >>l fälsa>>, »ohälsa», >>frisk>> och >"~sjuk>> är några av de oftast 
använda tcnnerna i vårt språk. Vårt engagemang för fcnom<.::ncn hälsa 
och sjukdom ät också, inte minst i dessa dagar, utomordentligt stort. 
Undersökningar som nyligen företagits visar att hälsan for de flesta är ett 
av de viktigaste värdena i livet. (Sejeffner 1989.) 

Men det är inte bara filosofer som vet att också mycket välkända 
fenomen kan vara svåra att karakterisera och väl definiera. >>Hälsa» och 
dess på olika. s~itt beslälw1de begrepp som »stmth>, »frisb och olika 
motsatser som >>ohälsa», »sju.kdom>> visar sig vara svåra att fånga och v~il 
karakterisera. Att det ät så är inte bara ett akademiskt problem. Det kan 
fä stora praktiska konsekvenser och det kan i hög grad påverka mförnis
kors välfärd. Låt mig tu några exempel. 

1. Fn2gtm orn riuk- respfri1·kskrh.ming. En Hikare står mycket ofta inför ett 
beslut om att förklara en människa för frisk eller sjuk. Detta är ett 
myndighetsbeslut som ligger till grund för människans rättigheter till 
vissa saker, framför allt till befrielse från Jet dagliga arbetet. Men det 
ligger ocksä till grund för vissa skyldigheter. Patienten ärt ex skyldig att 
söka vård för sin sjukdom. Han ~ir skyldig att följa läkares föreskrifter 
rnm. 
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Ett sådant myndighetsbeslut måste grundas på en uppfatming om 
gränsen mellan hälsa och sjukdom eller hälsa och ohälsa. Vilken iir då 
den uppfattning som tillämpas? Finns det för övrigt en enhetlig sådan 
uppfatt11ing? Om det inte films, är detta i så fall allvarligt? 

Dessa frågor bör utgöra grundval för breda empiriska studier. För 
mina syften här räcker det med att konstatera att problemen finns och att 
de d~irför motiverar en studie om de grundläggande begreppen hälsa och 
sjukdom. 

2. ·!Hålet fiir häl.m- och d'ukvården. I Hälso- och sjukvår<lslagcns portalpa
ragraf står det följande: Målet jb;r hälm- och .efukvården är en god hälla och en 
vård på lika villlwrfiir hela befolkningen. I en kommentar till denna mål
s~ittning s~igs dessutom att detta mål inte får förstås så att man bara skall 
försöka lindra eller bota sjukdomar. I fölsa skall förstås som något mer än 
avsaknad av sjukdom eller skada .. Men vad mera är då hälsan? Vad skall 
den medicinska personalen här rätta sig efter? Och hur iir deras utbild
ning formad för att fånga dessa ytterligare villkor? 

3. Det stora oklara griinso111rt2det. Förutom de allmänna problem vid frisk
och sjukskrivning som jag just nänmt finns mera vetenskapliga kontro
verser om karakteriseringen av vissa kategorier av tillstånd. Ofta gäller 
dessa kontroverser psykiatrins gränsområden. Det kan g~illa frågan om 
psykopati iir ett patologiskt tillstånd eller inte, det kan gälla frågan om 
alkoholismens ställning, om avvikande sexuella böjelser eller t o m om 
avvikande politiska uppfattningar. I dessa avseenden har olika hilturcr 
haft olika uppfatmingar. Dessa har också delvis förändrats över tid. 
Särskilt sedelärande är historien om hur vi i västvärlden betraktat feno
menet homosexualitet. 

Homosexuella handlingar, liksom de flesta andra uttryck för sexuella 
avvikelser, har i de flesta v~isterländska stater i århundraden betraktats 
som allvarliga lagbrott. Det ifr fötst under de senaste decennierna som 
denna syn modifierats eller t o m fått ge vika för en >>upplyst>> opinion 
som menat att homosexualitet är ett patologiskt tillstånd. Dc1Ula för
ändring i synsätt har haft många bakomliggande betingelser. Men de 
starkaste teoretiska argumenten härrör från den psykoanalytiska teorin. 
Enligt denna teori är homosexualitet en sjuklig förändring som är 
beroende av en tidig störning i pcrsonlighetsutvecklingen. 
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Denna bedömning har emellt:rtid i sin tur utsatts för stark kritik och 
övergivits i tongivande psykiatriska kretsar. The Americttn PJychit1tric As
socituion beslutade år 1973 att utesluta' homosexualitet från listan på 
psykiatr.iska störningar. Detta beslut var starkt påverkat av påtryckningar 
från de homosexuellas kamporganisation i USA, nfönligcn./lrneriettn Gt~y 

Liberation Front. Men mitt i denna sociala kamp fördes också en rationell 
argumentation för att rättf.1rdiga beslutet. Den som tydligast argumen
terade för att avvisa sjukdomsstämpcln på homosexualitet var psykiatern 
R.L. Spitzer. 

Spitzer formulerade nämligen en rad nödvändiga och tillsammans 
tillräckliga villkor för sjukdomsbegreppets tillämpning. Dessa villkor är; 
menade Spitzcr, ingalunda alltid för handen vid homosexualitet. Efter
som psykfatersamfundet kunde enas med Spitzer om villkoren måste de 
rimligen också i konsekvensens namn stryka homosexualitet från listan 
på patologisb tillstånd. (För en inträngande framställning om denna 
dish1Ssion, se Bayer 1981.) 

I ,åt oss därför nu gripa oss frågan an. Vad skall vi mena med hälsa och 
sjukdotn? Kan vi ge en rimlig allmän teori om dessa förttedscr? 

Om hälsa och sjukdom. 
Två perspektiv 

I vårt vanliga t~inkande om hälsa och s,jt1kdom pendlar vi ofta meI.lan två 
olika perspektiv. Från det ena perspektivet tänker vi på människan som 
en hel individ och undersöker huruvida hon är frisk eller inte. Detta 
innebär att vi ställer oss frågor som: Hur mår denna människa? Vad 
förmår hon att utföra? K.an hon fungera i ett sodalt sammanhang? 

Från det andra perspektivet riktar vi vår uppmärksamhet mot enskilda 
delar av den mill1skliga organisrnen och studerar deras struktur och 
funktion. Vi frågar oss då sådant som följande: Är detta organ normalt? 
Vilken är pulsen hos den11a person? Vilken lungkapacitet har hon? I lur 
ser hennes levervävnad ut? 

Det första perspektivet, som fokuserar på människan som helhet, 
kommer här att kallas det holistiska perspektivet. 

En studie som bedrivs utifrån detta pcrspcktiv anv~inder sig av be-

74 



grepp som härmas från vanligt språkbruk och från psykologi, sociologi 
och antropologi Exempel på sådana begrepp ~ir handlingsfön11åga, 
anpassning, v~Hbefinnande, smärta, ångest och handikapp. 

Det andra perspektivet, som koncentrerar sig på organismens insida 
och dess delar, kallar jag det analytisk11 ( i fortsiitmingcn också det 
biologish-statistisk11) perspektivet. En studie som tar utgångspunkt i detta 
perspektiv använder huvudsakligen biologisk<!, kemiska eller statistiska 
begrepp. En sådan studie i1mcbär undersökningar av enskilda organ och 
vävnader ur både strukturell och funktionell synvinkel. 

Vad motiverar dessa båda perspektiv och varför har de båda en så 
v~isentlig plats i vårt tänkande? Källan till det holistiska perspektivet är 
uppenbar. Det handlar om den vanliga mä1miskans grundliiggande 
engagemang och intresse för sin hälsa. I lon är primärt intresserad av 
holistiska fakta: hur mår jag egentligen idag? Har det slutat att göra ont? 
Kan jag gå till arbetet? Kroppsmaskineriets inre fonktion och utseende 
är egentligen ointressant för henne, om hon inte direkt kan peka ut 
någon del av detta maskineri som ansvarigt för hennes h~ilsa eller ohälsa 
och som hon därigenom har en möjlighet att påverka. 

Ursprunget till det andra perspektivet är läkekonsten och den medi
cinska vetenskapen. Medicinen har en huvuduppgift: att lindra och bota 
sjukdom och försöka återställa hälsan hos dem som söker hjälp. För att 
kunna åstadkonnna detta tnåste medicinen undersöka mekanismerna 
bakom hälsan och sjukdomarna. Som ett resultat härav ligger huvudde
len av dess koncentration på kroppens delar, ofta på dess minsta delar 
och på dessas mest subtila funktioner. 

De två perspektiven utesluter inte varandra. Man kan inte heller få en 
rimlig fötståelse av dimensionen hälsa-oh~ilsa om man bara utgår från 
det ena av de två. Dc1ma insikt har norma.lt både lekmannen och bkaren. 
Det ~i.r en insikt som också en Mlsoteoretiker måste ha. En rimlig 
hiilsoteori måste kunna göra reda både för holistisk hälsa och för parti
kul~ir sjukdom. 

Så långt iir allt gott och väl. Men hur skall man kunna få de två per
spektiven att förenas i en begrcppsstruktur? Vilket: perspektiv skall man 
välja som det mest basala? Varifrån skall man välja s.ina grundbegrepp? 
Det är intressant att från Mlsoteorins historia notera att de ffasök som 
har gjorts har gjorts från diametralt skilda utgångspunkter. Somliga har 
börjat från en holistisk plattform och försökt definiera de partikulära 
sjukdomarna och skadorna utifrån denna. Andra har börjat med sjukdo-
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mar och skador och utifrån en förståelse av dessa karakteriserat hiilsans 

natur. 
Jag skall börja min undersökning med att kort redogöra för en variant 

av den senare sortens biostatistiska hälsoteori. 

En biostatistisk teori om hälsa 

Grundvisionen här är den följande: Den biologiska evolutionen har 

frambringat ett antal arter varav rnänniskan är en. Evolutionen har 

inneburit vissa förändringar, m<::n den har också inneburit en fixering 

och konservering av de mest livsdugliga arterna och deras s~irdrag. 

Människan h~1r visat sig van1 en sådan livsduglig art. Denna art har vissa 

karakteristiska k~innetecken både i fråga om struktur och funktion. Vi kan 

observera hur dessa strukturella och funktionella särdrag genom en 
komplicerad v~ixelverkan bidrar till individens och artens överlevnad. Ett 

mönster för hur människan som art skall fungera och hur hon skall vara 

uppbyggd framträder därmed. 
Genom denna vision iir grunden lagd frir en biologiskt orienti:rad 

teori om hälsa och sjukdom. En m~inniska anses vara vid h~ilsa om hennes 

kropp och hennes psyke fung<::rar i enlighet med det för arten typiska 
mönstret. I lon ifr vid oh~ilsa eller har en sjukdom om någon av hennes 

funktioner på ett subnormalt sätt avviker från den arttypiska. 
Den mest genomarbetade dagsaktuella biostatistiska teorin, presen

terad av arncrikanen Christopher Boorsc (1977), tar fasta pä denna vision 

om mfömiskan som biologisk varelse. Boorse definierar sjukdomsbc

greppct på följande sätt: en .~ukdom dr ett tillrtånd hos en individ som 
inte1j(~rerar med (ldlcr j(h·hindrm~ nonna/jttnktioncn hos nllgot organ eller 
rulgot otgtln,1ystem hos tillrtlbzdets bärare. Med denna definition som bak

grund kan Iloorsc sedan gå vidare och ange tillfönpningen för de all

männa uttrycken att vr1,r11 .efuk och titt 7.Jrwa frisk. Hans enkla anvisning ~ir 

då den, att den människa som har minst en sjukdom är sjuk. Den 

människa som saknar wrje sjukdom, dvs den mfömiska, vars samtliga 

funktioner faller inom normalintervallen, är en frisk människa. 

I lur skall man då gå tillväga för att fastställa rnfoniskans artspecifika 
mönster? Boorse anbefaller en statistisk metod. Det arttypiska mönstret 
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är det .1tt1tistiskt typisk111nönstret. M~inniskans arttypiska längd utgörs av 
det intervall inom vilket de allrn flesta människors kroppslängd faller. 
Människans arttypiska hjärtfrekvens utgörs av det intervall inom vilket 
de allra flesta mä1miskors hjärtfrekvens faller osv. Den allmänna filosofi 
som Boorse hiir förespråkar liknar därmed mycket den som kliniska 
fysiologer och kliniska kemister baserar sig på då de försöker ta fram 
normal- eller referensvärden för olika mänskliga funktioner. (Boorse för 
dock ingen som helst teknisk statistisk diskussion om exakt hur dessa 
normalvärden skall beräknas.) 

Boorse grundar således helt klart sin teori på den analytiska (eller 
hiostatistiska) plattformen. Men han anger ocks{i ett recept för hur denna 
plattforrn skall kopplas till den holistiska i hans system. Boorse skiljer 
nämligen mellan två olika slags sjukdom, vilka på engelska ges benäm
ningarna ~N.liscasc» och »illness». Den innebörd som jag hittills karakte
riserat är den som betecknas av »disease». Låt. oss på svenska kalla den 
>>sjukdom T>> (sjukdom i teoretisk mening). 

Sjukdom T täcker inte hela det verksamhetsområde som vardagsbe
greppet sjukdom t~icker. Sjukdom T kant ex fördigga utan att bäraren av 
sjukdomen är medveten om den. Den behöver inte innebära n~igon som 
helst invalidisering och den behöver inte motivera någon behandling. 
Dessa senare karakteristika är emellertid typiska för ~»illness>> eller sjuk
dom K (sjukdom i klinisk mening). Boorses mera precisa definition av 
sjukdom Kär den följande: En person är sjuk K, om och endast om hon 
har en sjukdom 'l' som är allvarlig nog att invalidisera henne, och som 
därför dels iir oönskad av he1mc, dels också motiverar behandling. 

Att märka hiir är att sjukdom K förutsätter sjukdom T. lnvalidiscring 
eller andra oönskade tillstånd som uppstår ;1v andra orsaker än sjukdom 
T kan inte kallas sjukdom i Boorses system. Den biostatistiska plattfor
men är alltsll. grundläggande också för den andra formen av sjukdom. 
(Det iir att märka att Boorses tolkning av engdskans »illnc..:ss>> inte g~Hler 
universellt inom engelskt språkområde. Se t ex M. Marinkers anv~ind
ning av »illncss>> s01n vi något skall diskutera i niista avsnitt.) 

Boorses teori är på flera s~itt enkel och elegant. Den innebär en sorts 
vetenskaplig operationalisering av begreppen hälsa och sjukdom (åt
minstone vad gäller sjukdom T). Enligt teorin kan vi i princip numeriskt 
best~imma griinsema för de friska och de sjuka kroppsfunktioncrna. 
Proceduren att avgöra huruvida en viss individ iir frisk eller sjuk består dä 
bara i att tilhimpa dessa värden på ett enskilt fall. 
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Teorin ~ir också mycket generell. Den är tillämpbar inte bara på 
människan utan på alla biologiska arter. För varje djur- eller växtart kan 
vi kalkylera fram statistiska normalintervall och på basis av dessa avgöra 
humvida en individ är frisk eller sjuk. Detta gäller dock främst be
g-reppsparet hälsa och sjukdom' l '. Det iir tveksamt om sjukdom K a I Is är 
ett tillämpbart begrepp utanför arten människa. I varje fall kan sjukdom 

K inte tillskrivas växter. 

Mot en kritik av den biostatistiska 
teorin 

T Tar varje organfunktion bara ett norrnalintervall? Min förenklade 
framställning av Boorses teori ger illusionen att det för varje organ och 
organsystem skulle finnas ett och endast ett normalintervall som iir 
typiskt för arten människa. Att det inte fi1ms sådana unika intervall iir 
uppenbart redan i Boorses framställning. Boorse noterar att normal
värdena varierar med kön och ålder. Särskilt viktigt är det, menar han, att 
åldersrelatera organfunktionernas värden. Om man inte gjord<.: det 
skulle alla normala åldersförändringar kunna ges status av sjukliga för
ändringar. 

Men kön och ålder iir inte de enda vari<ibler till vilka 01·ganfi.mktio
ncrna måste relateras. En myck<.:t viktig faktor som knappast beaktas i 
Boorses teori ~ir orngivningens betydelse. En annan faktor är in<lividc:ns 

ttktivitet.1xrtld. 
Flera unckrsökningar har visat att de numeriska värdena för många 

organfunktioner kan variera avsevärt beroende på den naturliga eller 

kulturella miljö i vilken individen bcfinn<.:r sig. Otto Klineberg har i ett 
klassiskt arbete gjort en jämförande studie av ett antal fysiologiska 

funktioner hos kin<.:scr och amerikaner. T fan har också sruderat vad som 
hänt med sådana kin<.:ser som flyttat till USA och bytt ut den orientaliska 
livsfbringen mot ett hektiskt västerländskt liv. Det har då visat sig att de 
inflyttade kinesernas värden tenderat att närma sig de infödda am<.:rika
ncrnas (Klineberg 1950). 

Pil liknande sätt är dct ju uppenbart hur många av kroppens funktio-
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ner starkt p~\verkas av individens aktivitet. Det tydligaste exemplet är 

kanske hur hjärt- och lungfunktionen omedelbart och i mycket hög grad 

påverkas av härt fysiskt arbete. Normalpulsen efter ett 100-meterslopp 

ligger kanske vid 160 slag i minuten, en siffra att jämföra med normalpul

sen vid vila som ligger kring 60 slag i minuten. 
Den Boorsianska teorin ställs här inför sin första stora påfrestning. 

Den numeriska bt:stärrmingcn av nonnalvärden kan inte göras en gång 

för alla. Den måste strängt taget relateras till varje t1inkbar s.ituation och 

till varje tiinkbar aktivitet<;grad hos en mänsklig individ. Enkelheten i 

Boorses program har därmed visat sig förledande. Istället för ett nor

malvärde för varje funktion måste vi räkna med ett mycket stort antal, för 

att inte s~iga ett o~"indligt antal, normalvärden. (1 insikt om detta förhål

lande väljer dagens kliniska fysiologer och kemister att hellre tala om 

1Tjercn.1vä.rden (alltså värden refererande till en viss typsituation) isti.illet 

för nornutlvärden.) 
Å andra sidan är kritiken ~innu inte avgörande. Boorses teori kan i 

princip modifiei-as sa att den tar h~insyn till normalintervallens relativitet. 

I Ian kan s;_iga att den person är frisk, vars kroppsfunktioner har de 

nornrnlvärden som giiller för honom givet hans ålder, kön, ras, mathåll

ning, omgivning, aktivitet<;grad m m. 

Men kan vi driva denna påkallade relativiscring hur låni::,rt som helst? 
Kan vi verkligen s1iga att den person är frisk som har normalvi.irdena för 

varjt: t~inkbar situation? I ,{it oss betrakta de situationer som själva är, som 

vi säger, sjukdoms- eller skadefrmnkallande. Se på den situation som just 
består i att en människa utsätts för en bakterieinvas.ion, dvs att hon 

>>smittas>> av en sjukdom. För denna typ av situation films mycket vä.l 

beskrivna normalreaktioner. Den statistiskt normala reaktionen är att 

personen mobiliserar sitt immunförsvar, att tex antikroppar bildas och 
att kroppstcmpcraniren höjs. Detta ~ir alltså den nornulla kroppsreak

tionen givet omgivningsfaktorn bakterieinvasion. Det problematiska 

med denna norm,1lre;.1ktion är emellertid att den just utgör ett para

digmfall av sjukdom. Den som är bakterieinfekterad och har mobiliserat 

sitt immunförsvar så att vissa försvarsreaktioner kommit till stånd iir en 

.~ul< persern. Det paradoxala resultatet av detta resonemang är &irmed att 
(en viss form av) sjukdom ät ett specialfall av en frisk funktion mot 

bakgrund av den Boorsianska teorin. 
Om denna paradox skall undvikas måste den biostatistiska teorin 

modifieras. Vi kan inte tillåtas tala om normalfunktionei- i förhällande till 
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varje tänkbar omgivning. De direh..1: skadliga och sjukdomsframkallande 
miljöerna måste uteslutas. Problemet med en sådan avgränsning ifr dock 
att den kräver intellektuella redskap som ~ir helt andra iin de rent 
biostatistiska. Ett problem är också att undvika att avgränsningen blir 
drh1lär. Vi får tex inte förutsätta att vi redan vet vad som är en 
sjukdomsframkallande eller skadeframkallande miljö. Då förutsätter vi 
redan sådana begrepp som vi just är i färd med att definiera. 

Till den typ av invändning som jag redan riktat mot den biostatistiska 
teorin kan jag nu foga en med kanske ännu mera slagkraft: en viss 
reducerad funktion i en mfömiskokropp kan kompenseras genom en 
mman .1Ytpernorrnal funktion varvid slutresultatet blir ekvivalent eller 
kanske t o m bättre än om de båda funktionerna varit normala. 

En lever som är skadad av kraftiE,rt: alkoholmissbruk kan i somliga fa Il 
fullgöra sina funktioner på ett helt normalt och tillfredsställande sätt. 
Förklaringen till detta kan ligga i att leverns oskadade delar har en 
supernormal kapacitet och väl kompenserar för de skadade delarnas 
reducerade förmåga. Något som vi intuitivt uppfattar som en skada eller 
sjukdom behöver således inte ra omedelbara konsekvenser på organ

fimktionsplanet. 
Exemplet visar att funktioner aldrig kan betraktas isolerade. Männi~ 

skokroppen medger möjligheter för oanade kompensationsmekanismer. 
En funktion kan t o m vara helt utslagen och helt e.llcr delvis kompen
seras av en annan funktion. 

Men en intressant fråga inställer sig då: kompensation för vad? Vad 
avser vi när vi säger att en kroppsfimktion kompenserar en annan? I 
relation till vad? T förstone kan man tänka sig att svaret blir: i relation till 
en högre, mer integrerad funktion. Men anta då att vi skulle föra 
resonemanget vidare och anta att också denna högre funktion är redu
cerad, men att den i sin tur kompenseras av en atman funktion på samma 
integrationsnivå. Vi drivs då till att fråga: vad är det som sist och slutligen 
avgör om en människas kropp fungerar normalt? Och svaret måste bli: 
det är om individen som integrerad helhet fungerar normalt. Vårt 
resonemang tycks driva oss till att det är först på de1ma nivå som vi med 
säkerhet kan tillskriva människor hälsa och ohälsa. Men då tyck'i fältet för 
den Boorsianska sjukdomsHiran vara helt upprivet. Vi måste pröva en 
helt annan utgångspunkt för analysen. 
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Mot en holistisk equilibriumteori om 
hälsa 

Jag skall i detta avsnitt knyta an till det andra Milsoperspektivet, det 
holistiska, dvs det som utgår från människan som en handlande varelse i 
sociala relationer. Med denna människosyn som bakgrund förstås hälsa 
och sjukdom väsentligen som fenomen som påverkar mä1miskans 
handlingsförmåga eller på annat sätt har med hennes handlingsfönn:1ga 
i en social kontext att göra. 

Som jag redan antytt är detta för vardagsmfömiskan det mest naturliga 
perspektivet. Det har också en urgammal tanketradition. Redan Galenos 
(från 200-talet e Kr) definierade hälsa som »ett tillstånd i vilket vj varken 
lider ont eller är förhindrade från det dagliga livets funktioner» (se 
Temkin 1963, s 63 7). Många sentida teoretiker har gjort liknande 
karakteriseringar. En berömd samtida representant för de1ma tradition 
är läkaren och filosofen Georges Car1.b111ilhem som i sin bok On the 
Nomial and the Pathologiatl säger att hälsan ~ir »en känsla av siikerhet i 
livet>->; sjukdom eller det patologiska är >>den direkta konkreta känslan av 
lidande och oförmåga, känslan av att livet gått snett>» (ss 77 och 118, min 
översättning). En ännu tydligare betoning av handlingsfö1111ågan görs av 
sociologen Talcott Parsons i det f'()ljandc: >>Hälsa kan definieras som en 
individs tillstånd av optimal handlingsförmåga för att effektivt 1..1.mna 
fullgöra de uppgifter och fylla de roller för vilka han har socialiserats>> 
(Parsons 1972, s 117, min översättning). 

De flesta k<.1rakteriseringar av hälsa som gär i denna holistiska riktning 
tenderar att betona två förhållanden: för det första en känsla, en kfasla av 
välbefinnande i fallet hälsa, och en känsla av lidande i fallet ohälsa; för det 
andra,fo'rmågtl eller ofiimu2ga till handling. 

Välbefinnande, lidande och handlingsformåga är naturligtvis på flera 
sätt förbundna med varandra. Det finns ett tydligt orsakssamband. En 
känsla av välbefinnande bidrar starkt till individens hancllingsförmäga. 
Den som känner sig stark bidrar till sin egen styrka. Smärta, ångest och 
depression, däremot, ~ir kontraproduktiva kiinslor och sänker handlings
förmågan i hög grad. 

Vissa filosofer skulle vilja hävda att det också finns ett begreppsligt 
satnh\rnd mellan väl- och illabefinnande, ä ena sidan, och grnd av hand
lingsförmåga, å den andra. Enligt detta s~itt att t~inka ligger det i själva 
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begreppet välbeföman<lc att subjektets förmåga till handling stärkts. På 
liknande sätt ligger det i tex begreppet smärta att subjektet är i en viss 
grad invalidiserad. Det vore, enligt denna analys, inte korrekt att an
vända ordet >>smärt<.1>.> om en person, som är follstän<ligt oberörd och 
fullständigt oförhindrad till varje slags handling. Smärta föreligger först 
om den fått vissa konsekvenser på handlingsplanet. 

Vi behöver här inte binda oss vid denna suhti.la tolkning av sambanden 
mellan de olika kategorierna. Dt:t räcker med att notera det starka 
orsakssambandet, särskilt i fallet ohälsa: En typisk orsak till nedsatt 
handlingsförtnåga iir smiirta och andra former av lidande. Även ett 
ganska obetydligt lidande leder till någon form av kapacitetsne<lsättning, 
tex när det gäller mera avancerade intellektuella prestationer. 

Däremot är det omvända inte alls en universell sanning. En person 
kan vara invalidiserad, t o m vara helt handlingsoförrnögen, utan att 
bnna någon sorn helst smärta eller annat lidande. Detta gäller många 
förlamade p<..:rsoner och det gä.ller förstås de totalt medvetslösa. 

Vi kan allt'iå dra följande förenklade slutsats: lidande leder alltid till 
någon invalidisering. lnvalidisering kan dock förekomma utan lidande. 
Denna asymmetri visar framför allt m sak för teoribyggaren inom 
h~ilsoomd1clet. Om vi önskar finna ett så generellt krit<..:rium på ohälsa 
som möjligt, <lä ~ir, bland dessa två faktorer, invalidisering elkr oförmåga 
till handling dtn lämpligastc kandidaten. Att lidande ofta iir en orsak till 
denna ofi.)m1åga är en viktig sanning, som dock knappast hör hemma i 
själva definitionen av ohälsa. Detta sa!:,.rt för att legitimera den holistiska 
teori om hälsan som jag nu övergår till att skissera. 

Jag skall kalla denna teori om hälsan för equilibriumteorin. Det är en 
teorityp som lanserats av flera författare, först av amerikanskan Caroline 
Whitbcck, senare av finHindaren Ingmar Pörn och av mig sFilv. 

Först ett ord om termen equilibrizmi i detta sammanhang. I medicin
teorin är det vanligt att associera denna tt:rm till kroppslig balans i 
betydelsen horneo.1tas (det tillstånd som kroppens r<..:glerfunktioner ten
derar att upprätthålla oberoende av yttre påverkan). I lomeostasbe
greppet har närmast sin plats inom dm biostatistiska hälsotraditionen. 
Den balans som åsyft;1s i equilibriumteorin iir en helt annan, nämligen 
den som råder mellan en persons handlingsförmåga och hennes mål för 
handling. Grun<ltankcn är nämligen att en person är vid hiilsa om hon 
kan uppnå sina handlingsmål. lnb1111ar Pörn uttrycker sin intuition på 
följande siitt: 
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Health is the state of a person which obtains exactly whe11 bis repertoire is 
adcquarc relative to his profilc of goals. A person who is healthy in rhis 
sense carries with him the intrapersonnl rcsources that arc sufficient for 
wh;lt his goals rcquire of him (Pbrn 1984, s 5). 

Om personen inte fullt ut kan förverkliga sina mål då har hun någon grad 
av ohälsa; om hon inte ens kan närma sig en sådan måluppfyllelse då har 
hon en mycket hög grad av ohälsa. I Hilsan är därmed ett svåruppnåeligt 

f.,rrfö1Svärde; ohälsan utgör en dimension inom vilken en omfattande 
gradering kan förekomma. 

All koppla handlingsförmågan till en viss uppsättning individuella mål 

är nödv~indigt för att denna ide skall bli rimlig. Vi kan därigenom skilja 
h~ilsan från alla andra former av ren kapacitet, t ex fysisk styrka, intelli
gens och andra talanger. Såväl <len starke som den svage, den intelligente 
som den obegåvade, kan vara vid full hälsa. 

En mycket viktig konsehens av denna gnmdi<lc är att ohälsa och 
sjukdom inte bara blir olika begrepp, utan ochå betydligt mindre relate
rade än vi normalt förestiiller oss. 

OMilsa och sjukdom kommer nämligen att tillhöra olika kategorier. 
En mfömiska som helhet kan ha hög1·e eller lägre grad av ohälsa, dvs vara 
mer eller mindre handlingsoförinögen relativt sina mål. En sjukdom 
däremot är en kroppslig eller mental process som tenderar att hos sin 
biirarc 01:111ka ohiilsa. Hz .dukdom ~ir således, enligt detta synsätt, en typisk 
01:r11!.: till ohälsa, men utgör inte sjiilv ohälsan. En cancer är inte en art av 
ohälsa. Den iir en sjukdom, därför att den ~ir en hoppsprocess som 

tenderar att begr~insa sin bärares h.andlingsfönnåga och därmed orsaka 
ohälsa. 

Sjukdomar har likheter med sl.:ador och dej(~kter. Alla kan <le ge upphov 
till ohälsa. Men de har också vissa olikheter. Om sjukdom är en process 
kan vi se skador och defekter som till.rtdnd. De senare är till skillnad från 

de förra medfödda tillstånd. Om alla tre kategorierna gäller emellertid 
att <le tenderar att begränsa han<llingsförmågan hos sin bärare och 
därmed orsaka ohälsa. 

Teorin säger emellertid inte att ohälsa nödvändigtvis måste vara 
orsakad av sjukdom, skada eller defäkt. Man kan tänka sig att en individs 

handlingsförrnåga har begränsats av andra inre faktorer hos henne iin 
just av sjukdom, skada eller defekt. Ett personligt problem t ex kan t~inkas 

orsaka oh~ilsa. 
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Teorin säger inte heller att sjukdomar, skador eller defekter alltid 
måste leda till ohälsa. I ,atenta sjukdomar, helt obetydliga sjukdomar och 
andra sjukdomar i tidiga skeden kan föreligga utan att deras bärare 
behöver vara det minsta påverkade i sin förmåga till ett socialt liv. 

En precisering av equilibriumteorin 

Efter <le1ma allmänna introduktion av equilibriumtankcn skall jag nu 
presentera och analysera ett försök till en precis definition av hälsobe
greppet: 

Hälsa: P har full hälsa, om och endast om P har förmågan att, givet 

standardornsländigheler, förverkliga alla sina v1La/a måJ 

Ohälsa: P har någon grad av ohälsa, om och endast om P, givet 

omständigheter, inte kan förverkliga alla sina vitala mäl eller endast delvis 

kan förverkliga dem. 

I fär har jag alltså övertagit synen på hälsan som ett idealbegrepp. Full 
hälsa antas föruti;;ätta att individen kan förverkliga alla sina vitala mål. 
Denna tanke ~ir dock helt förenlig med att vi också inför en h~ilsonivå, 
som vi kan kalla acccptrtbel hiil.1·11, som ligger klart under full h~ilsa, men 
som ändå uppfyller individens grundHiggande krav. Var denna nivå exakt 
skall läggas kan inte avgöras genom en ren begTeppsanalys. Det ~ir en 
fråga för beslut, primärt av individen själv. (Acceptabel hälsa kan natur
ligtvis också bli ett tekniskt begrepp för samhällets heslut'lfattare. Vid en 
viss tidpunkt definieras en viss miniminivå av hälsa, som varje sarnhälls
medhorgare skall anses ha rätt till, i den meningen att hon om hon 
befinner sig under nivån skall vara hedttigad till hälso- och sjuhard.) 

Min definition av hälsa kräver klargöranden på åtskilliga punkter. Låt 
mig först särskilt beakta de två nyinförda begreppen vitttlt rn/i1 och stan
dardo111stiindigJJet. 

Vitalt må/: x är ett vitalt mål för P, om och endast om x är ett tillstånd som 

är nödvändigt för P's minimolo lycka. 
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I den gnmdHiggande beskrivningen av equilibriurnteorin talade jag 
om individens förmåga att förverkliga sina mål. Den stora frågan är nu. 
Vilka är dessa mål? Handlar det helt enk.elt om vad individen vill eller 
önskar vid en viss ti<lpw1kt? Eller handlar det om vad en individ i någon 
objektiv mening behöver? 

En människas vitala mål sammanfaller i stort med de mål hon med
vetet uppställer fbr sig eller vad hon medvetet önskar sig. De samman
faller dock inte helt och det finns åtminstone två olika skäl för att hävda 
detta. Betrakta först den mycket ambitiösa men totalt orealistiska män
niskan. Det är en person som ställer skyhöga mål för sig; hon kansl<e vill 
bli olympiamästare; hon kanske vill göra en enastående politisk karriär. 
Mycket fä av dessa avancerade mål kan förverkligas, men detta bekom
mer inte denna person särskilt mycket. I lon forrs~itter att vara lika pigg 
och vital och st~iller nya orealistisb mål. 

Om man skulle identifiera vitala mål med sådana mål som medvetet 
uppställs av e::n orealistisk person clil skulle alltså, enligt v{ir teori, denna 
person automatiskt anses ha mycket låg hälsa. Detta är en helt kontrn
intuitiv slutsats. Detta fakn1m att den exernplifierade personen inte bryr 
sig om att målen inte förverkligas, är just ett tecken på att hennes mål inte 
är vitala mål. De har inte en biig prioritet i den mening som jag försökte 
förklara i kapitel 4. 

Om däremot den uteblivna olympiamedaljen eller den uteblivna 
politiska kardiiren skulle försätta den här personen i stor olycka, då vore 
de för henne också vitala tnåL D~irmed vore od<så hennes oförmåga att 

realisera dem ett kriterium på ohälsa. (Att ställa denna diag11os innebär 
dock inte nödvändigtvis att man anser det vara något >'•fch> på personens 
basala handlingsförmåga. Den terapi som skall anses befogad i ett ohäl
sofall som detta bör nog snarare riktas mot hennes målprofil.) 

Vitala mål bör skiljas frän medvetc:t uppställda mål av ett annat sbl. 
Det finns, som vi redan uppmärk'iammat, personer som har mycket lågt 
ställda medvetn~1 mål. Dessa mål kan vara så lågt st~illda att en uppenbar 
allvarlig skada inte förhindrar dem att förverkliga målen. Å andra sidan 
bm vi observera att en viss person rned så låga ambitioner ändå far illa, att 
hon faktiskt lider under sin skada. Enligt min tcrm.inologi lir det diirmed 
också så att ett eller flera för henne vitala mål inte h<lr förvetkligats. I 
detw fall ligger alltså de vitala målen på en högre nivå än de medvetet 
uppställda målen. 

Genom att introducera begreppet vitalt mdl har jag således nått en 
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punkt där mina två huvudbeg1·epp h~ilsa och lycka blir sammankopplade. 
Att vara vid hiibYt lir detsrtnnna som att ha frirmågan att under stmulttrclom
ständigheter fo"rverldiga sin 7nini7naltt ~yd:a. Detta kan ses sorn cn mycket 
stark koppling mellan de två begreppen. Det är dock viktigt att observcra 
exakt vad den innebär. Denna begreppsrelation är nfönligcn helt förenlig 
med att en person kan ha full hälsa och samtidigt vara mycket olycklig. 
Den är också förenlig med att en människa med låg hiilsa kan vara 
mycket lycklig. Dels kan dc mnständigheter under vilka en frisk person 
lever vara extremt ogynnsamma. Den friske person som lever under 
krigsförhållanden eller som just förlorat en nära anhörig är inte en 
lycklig människa. Dels kan en person vid hiilsa avstå från att utnyttja sin 
förmåga och diirmed inte nå sina vitala mål. 

En m~inniska med låg hälsa och liten förmi1ga till handling kan, å 
andra sidan, kompensems för sin oförmtiga, så att hennes vitala mål ~indå 
uppnås. Detta kan helt enkelt ske i vård och omsorg, niir vårdgivaren 
tillser att personen för vad hon behöver både vad gäller enkla dagliga ting 
och nifr det g~iller rnera speciella önskemål. Kompensationen kan också 
ske genom att den behövandc fär en rad tekniska hjälpmedel, med vilkas 
hjälp hon kan utföra vad som är viktigt för hc.::nne. 

Jag har här alltså givit exempel på situationer där en gränslinje måste 
dras mellan ett vitalt mål och ett medvetet uppställt mål. Denna dis
tinktion för emellertid inte undanskymma det grundHiggande faktum •\tt 

de två m{Htypcrna i praktiken ofta sammanfaller. De flesta människor är 
någorlunda realistiska. De flesta miinniskor känner någorlunda viil till 
sitt eget bästa. De mål som de m.cdvctct höbrprior.iternr kmnmer därmed 
oftast i praktiken att sammanfalla med det vi kallar vitala mål. 

Observern hiir att h~ilsan kopplas till en minimal nivå av lycka och inte 
till någon slags fullständig lycka. Detta senare begrepp har jag ju tidigan.: 
visat vara synnerligen problematiskt, i ljuset av rikedomsmeningen av 
lycka. Att ha hälsan ~ir, enligt min am1lys, att ha förm~1gan att åstad
komma det som iir högprioriterat i ens liv. (f fr den definition jag gav av 
minimal lycka i kapitel 4.) Den friske behöver ingalunda kunna göra allt 
han vill. 

Låt oss nu ock'iå betmkta det andra tekniska begrepp som jag infört i 
definitionen av hiilsa, niimligen standardwnstiindighct. Ett ögonblicks re
flexion visar att den handlingsförmåga som skall konstituera hälsm1 
måste vara relaterad till en viss klass av omständigheter. 

Varje förmåg<1 är en förmåg~1 under vissa betingelser. När vi är riktigt 
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noggranna i vårt uttryckssätt anger vi också dessa betingelser. Vi säger 
t e;:x att vi kan ta oss till en viss plats, 0111 vi för lfoa en bil, eller att vi kan 
skriva ett affärsbrev på franska, oni vi tar hjälp av ett lexikon. I många fall 
tillskriver vi <lock en mä1miska en förmåga utan att ange några speciella 
villkor för denna förmåga. Vi säger tex om ett tvåårigt harn att det nu kan 
g~i och säga vissa enkla meningar. Att vi inte anger villkoren för två
åringens förmågor innebär dm.:k inte att det inte finns några villkor. Det 
iir ist~illet så att vi betraktar villkoren som sjiilvklara och uppenbara. Vi 
menar att t:vååringen kan gå under normala omständigheter, om under
laget ~ir plant, om det inte finns några oväntade hinder på nrnrken e cl. Vi 
menar kanske också att hon kan uttrycka sina t:nkla meningar, om hon 
uppmuntras av de kringstående och det inte föms nåi:,JTa distraherande 
faktorer i omgivningen. 

På liknande sätt m.åste det förhålla sig med den frirmåg\1 som konsti
tuerar h~ilsan. När man shger att man är så frisk att man kan arbeta 
föruts~ittcr rnan förstås att det gäller det vanliga arbetet och under de 
vanliga betingelserna. Den friske kan givetvis inte arbeta under vilka 
betingelser som helst. Han kan t ex inte arbc.:ta om en utHindsk ockupa
tionstmpp skulle bes~itta hans arbetsplats. Han kan inte heller ~1rbeta om 
några personer direkt sh11le hindra honom från att utföra arbetsupp
gifterna. 

Men hur ser ,1tandardomständigheterna n~i.rmare bestämt ut? (Jag väljer 
ordet »standard>> istället för >>nonnah> &irför att jag vill undvika associ
ationen till vad son1 är statistiskt normalt.) Detta ~ir inte så lätt att siiga 
c.Hirför att det i sFilva verket måste röra sig 01n en mycket stor klass av 
omst~indighctcr. I vårt vanliga medvetande ~ir denna klass också mycket 
wgt avgriinsad. Den torde också ha karakt~iren av en disjunktiv mängd 
inon1 ett stort intervall. För~indringar, både av personligt, kulturellt och 
polidskt slag, kan ske inom detta intervall utan att individens otnstiin~ 
digheter behöver länma klassen av standardomständigheter. 

En viktig observation att göra iir dock att den totala m~ingden av 
standardomst~indigheter som g~iller för en viss persern P vid en viss 
tidpunkt iir relativ en viss kulturell situation. Standardomstiindigheterna 
iir niimligen inte riktigt desamma för dem som lever i det konnnunistiska 
Kina, det kapitalistiska USA, det tropiska Kongo eller på Antarktis. Det 
en person behöver kunna göra för att klara sig i dessa synnerligen skilda 
miljöer varierar stort. Betrakta följande exempel: 

Att sköta hushållet innebär i ett land som USA ur biomekanisk 
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synvinkel ganska enkla operationer. En amerikan behöver kunna gå till 
den lokala butiken, han behöver kunna sköta en spis, trycka på knappar 
och vrida på reglage o<..:h han behöver kunna lyfta föremål av en viss 
måttlig tyngd. Däremot kan det förutsätta ganska avancerade teoretiska 
kunskaper. En hushållerska i v~isterlandet måste vara läskunnig, måste 
kunna tillgodogöra sig ganska invecklade matrecept och ibland också 
komplicerade instruktioner till köksmaskinerna. Detta är således en 

v~isentlig de.I av västerlänningens standardomständigheter. Att hmna 
sköta hushället i USA, Sverige eller andra västerländska stater innebär 

bl a att hmna skapa måltider mot bakgrund av just dessa omständighe
ter. 

Att sköta hushållet bland eskimåer i Grönland eller bland pygmcer i 
Sydafrika inneh~ir delvis något helt annorlunda. Den manuella förmåga 
som krävs ~ir större o<..:h mer varierad. Att överleva där kräver inte bara en 

förmåga att gå till en butik utan oftast en förmåga att reellt kunna delta i 
jakt och fiske. Å andra sidan kan behovet av teoretiska kunskaper vara 

betydligt Higre. 
Standardomst~indigheterna i USA och Sverige inkluderar således 

numera avancer<Kle maskiner och andra hjiilpmedel i hushållet. Stan
dardomständigheterna på Grönland och i det tropiska Afrika kanske 
fortfarande i hög grad saknar dem. Som ett resultat av detta inneb~ir en 
formåga att skh'ta hushållet delvis olika ting i de olika kulturerna. Eftersom 
en vuxen rnförniskas hälsa, enligt vår analys, bl a utgörs av hennes 
förmåga att sköta hushållet, följer att också hiilsobegreppct blir i denna 
mening kulnJrrclaterat. En och samma person, med samma uppsiittning 
kroppsegenskapcr och mentala egenskaper, kan i en miljö anses vara frisk 

men i en annan miljö anses vara vid oh~ilsa. 
En kritik som kan tänkas riktas mot min karakterisering av h~ilsa med 

hjiilp av begreppet standardomstiindighet iir den följande: Det är oklart 
vilka de exakta ramarna for en viss kulturs eller en viss regions standard
omständigheter är. En definition av hälsa som utnyttjar detta begrepp 

kan därför knappast bidra till en exakt teori om Mlsans nanu·. 
Den som riktar denna kritik bör besinna skillnaden mellan att analy

sera e;;tt givet begrepp å ena sidan, och, å andrn sidan, att stipulera en 
precisering av det för vissa vetenskapliga eller tekniska ändamål. l denna 

bok har jag hittills försökt ge en rimlig rmalys av hälsobegreppet. En så
dan ger, enligt min mening, inget underlag fi)r en mer exakt precisering 
än vad begr1.::ppet standardomständighet förmedlar. Min mening ~ir 
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således att vår vardagliga (men också medicinska) användning av h~ilso
begreppet speglar samma vaghet. 

Detta hindrar förstås inte att vi kan sbrpa vårt språkbruk genom sti
pulation. I många fall bör vi s~ikert ock'lå göra det, inte minst för att 
underlätta vetenskaplig kommunikation eller konummikation för kli
niska syften. Ett viktigt tillämpningsområde är rehabiliteringssektorn 
inom medicinen. Där måste vi ofta veta ganska exakt under vilka om
ständigheter en person kan utföra en viss prestation. Kan Pettt:rsson t ex 

gå uppför trappor utan stöd av en annan person och utan stöd av käpp 
eller andra hFi.lpmedcl? Vilka övriga villkor måste vara uppfyllda? Om vi 
saknar specifika svar på dessa frågor kan inte meningsfulla rehabilite

ringsinsatser s~ittas in. 

Om sjukdom och hälsa. 
Konsekvenser för medicinen 

Vi har sagt att sjukdomar, skador och defekter är sådana inre processer 
och tillstånd hos en människa som tenderar att begränsa hennes hälsa. 
l lälsa, i sin tur, är ett begrepp som jag definierat i termer av en enskild 

individs förmåga att förverkliga vitala mal. Från min horisont borde 
d~inned följa att klassen av sjukdomar helt borde byggas upp med 
utgångspunkt i vilka kropps- (och sjiils)processer som faktiskt hegriinsar 
en människas handlingsförmäga (eller får henne att formera orealistiska 

vitala mål). 
Men har det gått till på detta vis i medicinhistorien när enskilda 

sjukdomsbegrepp vuxit fram? Och är verkligen !CD (Manual of the ln
tctwttionrtl Statistietll Clt1ss!fitation ~f Difeases) uppbyggd enligt denna 

princip? Eller står mitt förslag i bFirt kontrast tnot medicinska realiteter? 
Jag tror att mitt förslag är fullt förenligt med v~iscntliga realiteter i 

medicinsk vetenskap och medicinsk praxis. De flesta erkända och 
namngivna sjukdomar iir just sådana inre mänskliga processer som, om 
dt: fär pågå en tid, kan leda till lidande och invalidisering. Sjukdomarna är 
då emellertid inte identifien1de på basis av någon enskild månniskas 
vitala tn~il. De är identifierade enligt principen vad som hos miinniskor i 
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allmänhet leder till lidande och invalidisering. Detta är naturHgt efter
som medicinen med sin sjukdomslära vill ge oss generell kunskap. 

Men hur är generell kunskap i c.ktta sammanhang möjlig om männis
kor delvis har olika vitala mål? Den enkla förklaringen till detta är att de 
flesta sjukdomar drabbar människor på ett mycket basalt och generellt 
sätt. De typiska syrntomen på sjukdom är smärta, obehag, trötthet och 
invalidisering. I samtliga dessa fall är p~1tienten allmänpåverkad och har 
en generellt fägre handlingsfönnåga. Han har mindre möjlighet att 
agera, helt oberoende av vad han skulle vilja göra, dvs helt oberoende av 
vilka hans specifika vitala mål råkar vara. En snickare och en professor 
som drabbats av lunginflammation är lika oförmögna till konstruktivt 
arbete, trots att deras arbeten och i allmiinhet mål i livet kan vara av 
mycket olikartad ka.raktär. En målare och en skådespelare som drabbas 
av depression blir lika störda i sin dagliga verksamhet, trots att de ~ignar 
sig åt helt skilda ting i livet. 

Praktiskt taget alla tänkbara vitala 1nål har det gemensamt att <le 
fömtsättcr någon form av koncentrerad aktivitet. Därför kan man lugnt 
h~ivda att de flesta universellt crldinda sjukdomar, mn de drabbar en 
människa, skulle reducera hennes förmåga att förverkliga ckssa rnål. 
General.iteten i sjukdomsläran är således avhängig av att sjukdomarna 
normalt drabbar de basnla förmågor som utgör fömtsättningar för de 
flesta människors m~iluppfyllelse. 
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6. Begreppet subjektiv hälsa 

Alla har vi varit med om att vakna en morgon och känna oss krassliga. Vi 

kan ha ont i halsen, vi kan i största allmänhet k~inna trötthet och olust. Vi 
har diirrned en första indikation på ohälsa. Men vi nöjer oss s~illan med att 
bara konstatera detta eller att helt lita på våra upplevelser. Vi väljer gärna 
att företa någon forn1 av »objektiv>> kontroll. Vi tittar oss i halsen med 
hjiilp av en spegel eller vi kontrollerar vår l<roppstemperamr. 

Om kontrollen inte visar något tecken på sjukdom eller skada är vår 
normala reaktion att vi skakar av oss vår olust. Vi säger: det där var 
tydligen »ingenting». Jag ignorerar mina symptom och går till johhet.. 

Situationen är en typisk konflikt mellan subjektiva symptom och 
objektiva tecken. Ett vanligt s~itt att beskriva situationen i socialmedi
cinsk och sociologisk litteratur är att säga att personen är subjektivt sjuk 
men objektivt frisk. 

Denna observation bildar upptakten till ett avsnitt som jag här skall 

~igna åt begreppet subjektiv hälsa och dess relation till hälsa. Jag tror att 
här finns ett viktigt begrepp att explikcta, även om min begreppsbildning 
i slutändan något kommer att avvika från den konventionella. (Av stilis
tiska skäl kormner jag att alternera mellan uttrycken >>hälsa>> och »objek
tiv hälsa>>, lik<:>om mellan >>oh~ilsa>> och »objektiv ohälsn>>. Dessa uttryck 

är parvis liktydiga. Observera att jag också kommer att använda ut
trycken »att vara sjub> och »att käima sig sjuh> som synonymer för >>att 
ha ohälsa» och >>att ha subjektiv ohmsa>>. Denna, delvis av stilistiska skäl 
motiverade, konvention innebär inte att jag antar att den person som är 

sjuk eller känner sig sjuk måste ha en .~'jukdorn i den mening som definie
rats i det föregående kapitlet.) 

Jag hörjar med att göra en observation som direkt följer från mitt eget 
hälsobegrepp. Den fonn av >>objektiv>> kontroll som temperaturtagning 
innebär iir strängt taget inre en kontroll av om hälsa i min mening 
fördigger eller inte. En sådan komroll shllle ju innebära att man under-
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sökte om patienten kan förverkliga sina vitala mål. Den kontroll som 

man konventionellt företar (och för vilken det finns många goda skäl) 
gäller ju istället om vissa typiska tecken på infektionssjukdom föreligger 

eller inte. Man jfönför här således inte subjektiv ohälsa med objektiv 

ohälsa utan subjektiv ohälsa med objektiva tecken på sjukdomsföre

kornst. 
I min teori måste därför distinktionen r:nellan objektiv och subjektiv 

hälsa göras något a1morlunda. Detta kan göras medan man fortfarande 
bibehåller n~fra kopplingar till gängse sociologisk teori på området. Låt 
mig· ta min utgångspunkt i en viktig distinktion som bl a gjorts av M. 

Marinker i]ottnlal ofMediml Rthics 1975, ss 81-84. 

a. Disease is a pathulogiGll pwcess, must uften physkal as in throat 
infcction, a cancer of thc hronchus, somctimcs un<lctcrmincd in origin, as 
in schizophrenia. The quality which identifies disease is same deviation 
from a biological norm. 

b. Illness isa feeling, an experience of unhealth which is entirely personal, 
intcrior to thc persern of thc patient. Sometimes illness cxists where no 
disease can be found. 

Marinker gör således här en skillnad mellan två olika sjukdomsbegrepp, 
på engelska kallade >>disease» och »illness». »Disease» står för sjukdo

men som biologisk process. »Illness» cfaremot betecknar en psykologisk 

aspekt, nämligen individens upplevelse av ohälsa. Denna upplevelse av 

oMilsa kan föreligga även om ingen >>disease» ~ir för handen. ( Madnker 
avviker således här från Boorses användning av termen >>illm:.:ss>>, som 

presenterades i kapitel 5.) 

Liknande tankegångar förekonuner när termen »subjektiv oh~ilsa>> 

definieras i framför allt sociologisk litteratur. Den som är subjektivt sjuk 

känner sig dålig och uppfattar sig som sjuk. (För en översikt, se Falkum & 
I ,arsen 1986.) 

Jag skall ta dessa ideer som utgångspunkt i ett försök till en egen 

karakterisering av begreppet >>subjektiv ohälsa». För det första kan vi 

notera att iden tycks innehålla två element som bör särskiljas, å ena sidan 

en kiinslti eller en klass av känslor och å andra sidan en med'Vetenhet eller· tro 
att mtni iir .~ittk. T ,åt mig därför först behandla dessa element separat. 

1. Suijektiv ohdll"tl som .1'ufdektetr medvetenhet eller tro at:t han är .~uk. l Lir 
har vi att göra med ett rent kog11itivt tillstånd. En person har uppfatt-
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ningen att han ärvid ohälsa. Dc1ma uppfattning kan vara sann och utgöra 
kunskap. Personen kan vettl att han har ohälsa. I så fall gäller det ocbå att 
han saknar förmågan att förverkliga sina vitala mål. När, å andra sidan, 
hans tro att han har ohälsa är falsk, har han subjektiv ohälsa, men objektiv 
hälsa. 

Men vi kan också notera att det helt omvända förhållandet är möjligt. 
Personer som saknar »sjukdomsinsikt» tror att de är friska, men är i 
själva verket vid ohälsa. De kan inte förverkliga sina vitala mål. Däremot 
~ir de förstås subjektivt vid hälsa. 

Alla fyra kombinationerna av hälsa, ohälsa, subjektiv hälsa och sub
jektiv oh~ilsa ~ir fullt 1.nöjliga och rimliga enligt denna tolkning av be
greppet subjektiv ohälsa, precis som de är det i gfölgse sociologisk 
teoribildning. 

När P har subjektiv ohälsa i denna rent kognitiva mening har han 
normalt ett antal skäl för sin tro. P kan ha känt smärta eller han kan ha 
observerat vissa kroppsliga tecken. Han kan också direkt ha noterat sin 
oförmåga att klara av de saker han behöver klara av i det dagliga livet. Ett 
ytterligare alternativ ~ir att P har blivit informerad av någon annan 
person, tex en medicinsk auktoritet, om att han har en sjukdom. Han kan 
tro att denna sjukdom redan resulterat i ohälsa. 

Dessa olika typer av skäl för hans tro utgör inte en del av hans 
subjektiva ohälsa i den innebörd som utreds här. Subjektiv oh~ilsa .i 

mening 1 utgörs enbart av tron att man har ohälsa. Denna subjektiva 
ohälsa kan alltså föreligga utan att man har några symptom, i form av 
sensationer eller andra känslor. 

Typiska skäl för att hysa tron att man har ohä.ls~1 il!' dock de välkända 
sjukdoi.nssymptomcn sm1frta, illamående, trötthet, ångcst osv. Diirmed 
har vi utgångspunkten för det jag kallar innebörd 2 av begreppet sub
jektiv ohälsa. 

2. Suldel:tiv ohäLra som en klass av mentala ti!Lrtånd so111 är m:wcienule med 
ohil1wi. När en person känner sig sjuk ~ir han inte bara varse (eller tror att 
han har) någon gn1d av ohiilsa. Han har också en rad förninundser. Han 
k*inner smärta, han bitmer sig- trött, han k~inncr s.ig varm .i samband med 
att kroppstemperaturen stiger. I vissa allvarliga fall kan han också ha 
mera ovanliga förnimmelser. Han kan hallucinera, han kan ha en overk
lighetskänsla och han kan känna sig djupt deprimerad. De exempel som 
ges här är exempel på sensationer, perceptioner och sinnesstfönningar 
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som vi mera typiskt associerar med ohiilsa. De är ofta i praktiken våra 
bästa skäl för att tro eller att hävda att vi är sjuka. 

Att vara subjektivt sjuk i mening 2 är nu, föreslår jag, detsamma som 
att vara i något av dessa mentala tillstånd som typiskt associeras med 
oh~ilsa. Att ha ont i bröstet, att må illa eller att hallucinera det ~ir 

detsamma som att vara subjektivt sjuk enligt denna tolkning. 
Att vara subjekdvt sjuk .i mening 2 leder normalt till subjektiv ohillsa i 

mening 1. När man har mycket ont i bröstet tror man också normalt att 
man ~ir sjuk. (Förutsatt förstås att man inte kan finna t1ågon annan 
omedelbar förklaring.) Men det är också uppenbart att förbindelsen 
m.ellan innebörd 2 och innebörd 1 inte är en logisk nödvändighet. 
Märmiskor kan ha sensationer, som är typiska symptom på ohälsa, utan 
att kunna identifiera dessa sensationer sorn just ohälso- eller sjukdoms
symptom. Detta gäller särskilt tydligt små barn, som iinnu inte känner 
begreppen sjukdom eller ohälsa. De kan ha mycket ont, men de kan av 
förklarliga sk~il inte identifiera dessa symptom. Innebörd 1 och 2 av 
subjektiv ohälsa är därför inte bara teoretiskt möjliga att skilja. De 
behöver heller inte alltid vara förbundna i praktiken. 

Innebörd 2 av subjektiv ohälsa är inte hdt oproblematisk.Jag skall här 
helt kort diskutera några problem. 

a. Villmi dr relationen ntellttn de n1entala tt1Lrtdnd som konstituerar suh-
jelctiv ohitlra i mening 2 och ul!fektiv ohtilra? Vi kan först notent att d<.::t 
normalt inte ~ir ohälsan (som vi förstår ordet) som orsakar den subjektiva 
ohälsan. Det iir inte den hj~irtsjukcs ofö1111åga som orsakar hans smärta. 
Det är inte heller den schizofrenes oförmåga som orsakar hans halluci
nationer. I sj~ilva verket går kausalkcdjan mc.:ra typiskt i motsntt riktning: 
smärta, trötthet, förvirring eller depression orsakar dlcr uttrycker sig i 
oförmåga. 

Men en sådan relation fdin subjektiv ohiilsa till oh~ilsa ~ir inte univer
sell. Vissa oförmågor eller h,mdikapp, t ex de sorn kan föreligga vid 
förlanming eller benhrott, kan föreligga utan någon smärta eller andra 
sensationer. 

De flesta former av subjektiv ohälsa ~ir emellertid orsakade av någon 
inre sjukdom eller skada. I denna mening är den subjektiva ohälsan 
schmdär, på samma sätt som den objektiva ohälsan normalt iir sekundär 
till sjukdom eller skada. De normala kausalkedjorna blir därmed : sjuk
dom (skada, defekt)___,.. subjektiv ohiilsa ~ ohälsa, el/er sjukdom (skada, 
defokt) subjektiv oh~ilsa, eller sjukdom. (skada, defekt)~ ohiilsa. 
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b. Hur skall vi mera precist kunna d~finiera kla.1:ren av rnentala till.Itänd 
som lwnstituerrtr subjektiv ohilhtt i innebiird 2? Vilka är, mera exakt, de sen
sationer, perceptioner (hallucinationer) och shmesstämningar som kon
stituerar subjektiv oh~ilsa i mening 2? 

Detta iir ett svårt problem eftersom det är mycket få av de subkatego
rier som vi hittills nämnt som bara förekornmer i ohälsosmnmanhang. 
Man kan ha ont av flera orsaker. Man kan ha ont därför att man hdt 
enkelt har en sticka i ett finger, eller man kan ha ont i ryggen därför att 
man bär på en mycket tung ryggslick. Man kan vara triJ'tt som resultat av 
ren utmattning; man kan ha sprungit ett maratonlopp. Man kan vara 
deprimerad efter att ha varit med om en olycka; eller man kan ha fifrlorat 
en nära anhörig. I intet av dessa fall sk'Ulle vi tala om subjektiv ohälsa. 

Hur skall vi då urskilja de »~ikta» fallen av subjektiv oh1ilsa? Det ~ir 
mycket frestande att här ta till sjukdornsbegrcppet och säga att sensa
tioner som smärta och trötthet bara konstituerar subjektiv oMlsa när de 
är orsakade av sjukdom, skada ell~r defekt. Detta tet sig ytligt som den 
mest rimliga utvägen. Vi bör då bara bet~inka att det gnmdläggande 
begrepp h~ilsa som definerades i kapitel 5 inte är avhiingigt av sjuk
domsbegreppet. ()hälsa kan mycket väl föreligga utan att vara orsakad av 
sjukdom., skada e.ller defekt. 

För att inte få en diskrepans i detta avseende mellan objektiv och 
subjektiv oh~ilsa bör vi inte luta oss på sjukdmnsbcgreppet i vår av
gränsning. Vi bör gå samma v~ig som i fallet objektiv ohiilsa. Ohälsa 
föreligger <.::ndast om en mfömiskas oförmåga är begränsad av inre fak
torer. En oförmåga som b<.::tingas av dir<.::kta yttre hinder, som niir man 
h;rndgripligen hindras från att göra vad man vill, inneb:ir inte ohälsa. På 
liknande sätt, om 1.rnm skulle ha svårigheter att ta sig fram i en snöstorm, 
då i:ir inte heller detta ett tecken på ohäls<~. Samma kriteri<.::r kan vi 
anviinda för att identifiera den subjektiva ohälsan. Sm~irta som är en följd 
av omedelbart yttre intrång eller påfrestning utgör då inte subjektiv 
ohiilsa. Trötthet som är en följd av egen aktivitet utgör inte heller 
subjektiv ohiilsa. 

Dt:t är viktigt att ckt kriterium s01n skall utt:sluta subj<.::ktiv ohiilsa 
avser direkta hinder och direkt yttre påfrestning och ingenting annat. 
Indirekt ~ir ju både objektiv och subjektiv oh~ilsa mycket ofta orsakade av 
yttre faktorer; av mikrober, av gifter eller andra föroreningar. Då har 
emellertid kausalkedjan mellan den yttre faktorn och ohälsan medierats 
via sjukdomar och skador. Dessa är i sin tnr inre processer och tillstånd 
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som normalt ocksä förelegat en tid efter det att den yttre faktorn gjort sin 
inverkan. 

c. Hur skiljer vi mellan mljektiv ohlilsa och låg livskvalitet? Smärta, 
trötthet, illamående osv. är negativa föminunelser. De utgör element i 
vad vi tidigare kallade illahefinnande. Således kan vi säga att många 
element i subjektiv ohälsa 2 ipso jiuto sänker en mäimiskas välbefinnande. 

Det är emellertid viktigt att inte expandera detta samband så att 
subjektiv ohälsa 2 helt identifieras med lågt välbefinnande, och att 
därmed hela livskvalitetsdiskussionen förvandlas till enbart en diskussion 
om hälsa-ohälsa. 

För det första har vi redan noterat åtskilliga former av smärta, trötthet 
och illamående som har direkta yttre orsaker och som alltså inte räknas in 
i subjektiv ohälsa. För det andra skall vi särskilt notera de negativa 
emotioner som en mäimiska har när hon reflekterar över sin ohälsa. En 
människa som får besked om att hon har cancer reagerar på detta med 
sorg, förtvivlan och desperation. I-Ion reagerar därmed med olika former 
av olycka. Sorg, förtvivlan och desperation är emellertid inte i sig 
sjukdomssymptom. De utgör inte en del av patientens subjektiva oh~ilsa. 
Däremot konstituerar de i allra högsta grad en sänkning av personens 
lycka eller livskvalitet. 

Det är principiellt viktigt att ha en klar rågång mellan cmotioni:r som 
är ett resultat av reflexion över ens objektiva eller subjektiva ohälsa och 
sådana sensationer som utgör en del av subjektiv ohälsa. Det är viktigt att 
göra detta samtidigt som vi medger att dessa emotioner i sin tur kan 
påverka ett hälsotillstånd. En stark sorgereaktion eller en stark känsla av 
förtvivlan kan försämra ett sjukdomsförlopp och negativt påverka en 
människas förmåga att återhämta sig. Låg livskvalitet kan kda till sämre 
hälsa. Detta ~ir dock inget argument för att säga atr den låga livskvaliteten 
nödvändigtvis måste vara en del av ohälsan. 

Ett annat skäl för att utesluta emotioner som sorg och förtvivlan från 
sjukdomstillstånden i sig är att samma emotioner kan fön.:komma i helt 
andra sammanhang. Man kan vara oroad, rädd och sorgsen över alla 
slags olyckor. Det ter sig ologiskt att hävda att så sn~1rt dessa emotioner 
har sjukdomar som objekt de därmed blir delar av sjukdomarna. 

Min allmänna slut<;at'l, som jag skall referera till i min kommande 
analys av några livskvalitetsinstrurnent, ~ir således att emotionella rettktio
ner på ohälsa eller sjukdom som t.«.:gcl inte ~ir delar av ens subjektiva 
ohälsa. De spelar, emellertid, en viktig roll för att bestämma ens <111-
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männa tillstånd av lycka eller olycka. Till detta skall jag strax återvända. 

Mitt resonemang har hittills bara behandlat den negativa polen sub
jektiv ohälsa. Vad bör då sägas om den subjektiva hälsan? 

Mina svar blir helt analoga och kan presenteras i korthet. Det finns en 

innebörd av subjektiv hälsa 1 av en rent kog11it::iv natur. Att ha subjektiv 

hiilsa i denna mening är att vara övertygad om att, eller tro att, man har 
hälsan. Denna tro kan vara sann eller falsk. Alltså är subjektiv hälsa 1 

förenlig med både htilsa och ohälsa. 
Att ha subjektiv hälsa 2 innebär att vara i ett mentalt tillstånd som 

tillhör en viss klass, som tillsammans definierar subjektiv hiilsa 2. Dessa 

tillstånd är färre och kanske inte så hitta att ange som deras negativa 

motsvarigheter. De tillstånd som jag har i åtanke brukar benfönnas t ex 
~·känna sig pigg» eller >>känna sig starb>. 

Det i.ir intressant att vi har svårare att identifiera dessa positiva upp
levelser. Ett skäl är troligen att de inte alls är lika påträngande och 
specifika som sina negativa motsvarigheter. Uttrycket >>att känna sig 

frisk» kan ibland helt enkelt användas för att ange att man inte känner sig 

sjuk. 

Mot bakgrund av den observationen skulle man då kunna finka sig en 

ytterligare, climinativ, innebörd av subjektiv hälsa. En person kan sägas 
ha subjektiv hiilsa enligt denna innebörd helt enkelt när hon inte är 

subjektivt sjuk i mening 2. 
Niir det giiller emotioner skall jag göra samina distinktion som i 

ohälsofollet. Au vara glad över att man i.ir frisk i.ir något mer än att wra 

frisk. Att vara Hittad över att man befriats från en sjukdom iir också något 

mer än att vara frisk. Di..:ssa i..:motioncr bidrar, i allmänhet, till ens 

livshalitet, men de är inte delar av ens subjektiva hiilsa. 

Begrepp inmn mnrådet subjektiv hälsa 

P har subjektiv ohälsa I , om 

ohälsa. 

om P tror eller vet att han har 

P hat" subjektiv ohälsa 2, om och e11dast om Pär i 11ägot av e11 specificerad 

klass av mc11tala tillstä11d (tex smärta och trötthet) vilket har direkta 

inre orsaker. 

P har subjckliv ohälsa 3, om och e11dast om P har både subjektiv ohälsa I 

och 2 
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P har subjektiv hälsa I, om och endast om P trnr eller vet att han ha1· 

hälsan. 

P har subjektiv hälsa 2, om och endast om P är i något av en specificerad 

klass av mentala tillstånd (t ex känner pigg) vilket har dirnkta inre 

orsaker. 

P har subjektiv hälsa 3, om och endast om P har både subjektiv hälsa I 
och 2. 

P har subjektiv hälsa 4, om och endast om P inte har subjektiv ohälsa 2. 
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7. Att llläta hälsa och 
livskvalitet i hälsovården 

I. En analys av två instriJment 

Med våra bcgTcpp lycka, hälsa och subjektiv hälsa som cn bas skall jag nu 
undersöka några mera konkreta och prai:,1111atiska sätt att bedöma och 
mäta människors livskvalitet och hälsa. Mina två första exempel, som jag 
kommer att undersöka i viss detalj, är båda förknippade med livskvali
tetsmätning i hiilsovården. Det ena, Nottingham I lealth Profile (NHP), 
ligger också begreppsligt mycket n~ira den rena hälsovården; det andra, 
Kajandis instrument för att mäta livsk.-valitet (Kl), ~ir mera generellt till 

sin natur och skulle kunn;:1 anviindas utanför hälsov~frdsornrådet. 
Konstruktörerna av NHP hävdar explicit att instrumentet 1wimärt 

mäter subjektiv hdll'a och inte allmänt välbefinnande, medan Kl genom
gående anviindcr tennen >>livskv<llitet>> för den dimension som mäts. 

Båda instrumenten aktualiserar bcgreppsljga problem, av vilka några 
har behandlats i de tidigare kapitlen. NHP kämpar incd den grundHig
gandc distinktionen mellan subjektiv hälsa och allmänt välbcfomande. 
Instmmentet tycks täcka en något godtycklig blandning av de två. NHP 
behandlar subjektiv ohälsa i samtliga meningar 1, 2 och 3. Det behandlar 

dock inte subjektiv ohälsa på något uttömmande slitt och det presenterar 
inga teoretiska överväganden för att exklmlcra eller inkludera vissa 
demcnt i instrumentet. 

Kajandis instrument täcker ett brett fält av mänskligt viilbcfirunnde. 
Dess konstruktör vinnlägger sig också om att ge en teoretisk bakgnmd 
för dess uppläggning. Denna bakgrund har i mycket stor utsträckning 
norskan Siri Naess som upphovsnrnn. Siri Naess har i ett stort antal 
skrifter presenterat och försvarat ett livskvalitetsbegrepp som iir förank-
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rat i personens egen upplevelse av sin livssituation. I denna mening har 
Naess begrepp mer sin tyngdpunkt hos Bentham än hos Aristoteles. Det 
finns dock element av eudaimonia och yttre välfärd inkluderade i Naess 
begrepp och dessa element har övertagit'> och förstärkts av K.ajandi. 
Kajandi hart ex en kategori som kallas externa livskvalitetsvillkor, vilka 
ges samma tyngd vid en samlad livskvalitetshedömning som interna, 

mentala eller upplevelsemässiga villkor. Jag skalJ strax mera detaljerat 
undersöka dessa drag i Kajandis instrument. 

Att mäta subjektiv hälsa: 
Nottingham Health Profile 

Några forskare från den socialmedicinska institutionen vid Nottinghams 
universitet i England föresatte sig under senare hälften av 70-talet att 
konstJ.·uera ett instrument för mätning av subjektiv hälsa och ohälsa. Man 
hade länge, främst i socialmedicinska sammanhang, känt ett mycket 
starkt behov av att. kunna bedöma mänsklig ohälsa på andra sätt än 

genom vanliga medicinska metoder. 
Forskaren Sonia Hunt som 1978 blev den ledande företrädaren för 

Nottingham gruppen angav särskilt följande skäl för att forskarsamhället 
bör skaffa sig en klar bild av människors subjektiva hälsotillstånd: 

1. Den subjektiva ohälsan påverkar människor att söka sig till hälso- och 
sjukvården. Su bjekriv ohälsa och vårdutnyttjande är därför mycket 
starkare korrelerade än objektiv ohälsa och vårdutnyttjande (Hunt 
1988, s 24). 

2. Mortalitetsrisken för personer som säger sig kfötna sig sjuka är Aera 
gånger högre än mortalitet5risken för sådana sorn känner sig friska, 
~1ven när objektiva mätmetoder anger samma grad av ohälsa (Hunt 

1988, s 24, Kaplan 1983). 
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3. Det föreligger en låg grad av överensstämmelse mellan läkare och 
patienter vad avser kvaliteten på ett behandlingsresultat (Hunt 1988, 
s 24, Orth-Gomer 1979). 

Det finns alltså mycket starka mänskliga och medicinska behov, menar 
I-Tunt, av att klarlägga vad subjektiv ohälsa är och att också bedöma och 
mäta den. Ett instrument som skall kunna fylla detta syfte måste, enligt 
Htmt och hennes kolleger, ha fonnen av ett frågeformulär. Enda sättet 
att få en rimlig bild av människors upplevelser ifr genom att ställa frågor 
till dem. Ett sådant frågeformulär måste av ganska självklara skäl vara 
uttryckt i vardagsspråket, i det språk som respondenten själv behärskar 
och i vilket hon uttrycker sina känslor. Språket får alltså inte vara av det 
lärda och tekniska slag som den hälsovårdande personalen själv använ
der. 

Det var alltså ett sådant frågeformulär som Nottinghamgmppen 
skapade. Detta formulär var ett av de första i sin genre och genom sin 

relativa enkelhet har det fått stor spridning långt utanför England. Det 
har översatts till flera europeiska språk, bl a svenska, och det används f n 
vid många utvärderingar av medicinska teknologier, särskilt vid läkcmc
delsprövning. 

NI-IP- formulärets kon1ponenter 
Frågeformuläret är uppdelat i två huvudavdelningar. Den första avdel
ningen innehåller 38 påståenden som har med personens upplevelse av 
hälsa och sjukdom att göra. Respondenten ombeds svara ja eller nej i 
anslutning till dessa påståenden, beroende på om han anser vederböran
de påstående vara tillämpligt på honom eller inte. Den andra avdelning
en är mycket kort och frågar i allmänhet om respondentens nuvarande 
hälsotillstånd orsakar honom problem inom vissa olika livsområden, tex 
hemliv, socialt umgänge eller sexualliv. 

Den första mera detaljerade avdelningen kan frän en semantisk ut
gångspunkt uppdelas i sex kategorier. Dessa kategorier har följande 
rubriker: Fysisk rörlighet, smärta, energi, sömn, emotionella reaktioner 
och social isolering. T själva formuläret förekommer emellertid inte de 
skilda påståendena under dessa rubriker. Istället är påståendena slump
rn~issigt distribuerade så att ett påstående om smärta omedelbart kan 
följas av ett påstående om sömn och detta kan i sin tur omedelbart följas 
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av ett påstående om emotionella reaktioner. 
Vissa påståenden i fommläret refererar till mera allvarliga kropps- och 

själstillstånd än andra. Bland påståendena kan man finna, å ena sidan, det 
extrema: 

Det känns som om livet inte är värt att leva, 

och, å andra sidan, det måttligt allvarliga påståendet: 

Jag har svårt för att sträcka mig efter något. 

(Dr:n s1.11:nska iiversiittningrn av .fi1rmuliiret httr gjorts av docent Ingela Wiklund, 1990.) 

Allvarligheten i det tillstånd som beskrivs spelar en roll vid den slutliga 
v~ir<leringen av en persons subjektiva hälsa. Påståendena ~ir rangordnade 
efter allvarlighctsgrad inom varje semantisk kategori, från l till 8 i 
kategorin Fysisk rörlighet, från 1 till 8 i Smärtkategorin, från I till 3 i 
Energikategorin, från I till 5 i Sömnkategorin, från I till 8 i kategorin 
Emotionella reaktioner, och från l till 5 i kategorin Social isolering. 

Denna rangordning är inte utförd på basis av någon logisk analys av 
påståendeml. Inte heller har den individ, vars subjektiva h~ilsa bedöms, 
utfört denna rangordning. Ist~illct har rangordningen utförts en gång for 
alla av en population på åtskilliga hundra engelsmän. Dessa utgjordes av 
såv~il patienter som icke-patienter i Nottingham, vilka ombads göra en 
allvarlighetsbedömning av de tillstånd som de olika påståendena hänför 
sig på. De gjorde detta genom att parvis jämfr>ra alla påståendena i varjc 
kategori med varandra. (Den metod som användes brukar benfönnas 
'1 'hurstoncs metod för parvisa j~imförelser. En detaljerad presentation av 
denna metod finns i McKenna ct al 1981.) 

Som ett resultat av denna undersökning hmde påståendena inte bara 
rangordnas ordinalt utan kunde också tilldelas vikter i absoluta tal. Dessa 
tal justera.dcs så att en person för varje semantisk kategori sh1lle hmna 
tilldelas maximalt talet 100 på allvarlighctsskafan. 

Anta således att en kategori har tre påståenden. Dessa har tilldelats 
vikterna 50, 40 och I 0. En respondent svarar ja på de två första frågorna, 
men nej på den sista. Hans »subje.ktiva hälsa>> blir således graderad till 90 
inom ramen för denna kategori. 

Den subjektiva hälsan värderas emellertid sist och slutligen inte med 
ett enda tal. De olika summorna inom kategorierna adderas inte. Den 
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slutliga presentationen sker i form av en profil, son1 således inte ban1 
beskriver en grad utan också i v.iss mån arten av personens subjektiva 
hälsa. 

De grw1dläggande begreppen i NHP 
Vad är subjektiv Milsa enlig-r NHP? Är instrumentet baserat på en 
begreppsanalys och en genomgående definition av begreppet subjektiv 

hälsa? 
Det är helt klart (och också omvittnat av konstruktören Sonia T Tunt 

själv) att man inte arbetat på detta sätt. Det har inte funnits någon 
ambition an karakterisera vare sig begreppet subjektiv hälsa eller hälsa i 
allmänhet. Valet av de 3 8 påståenden som instrumentet kom att innehål
la har inte varit följden av någon allmän hälsofilosofi. Proceduren var 
istället empirisk och har summerats av Sonia Bunt på följande sätt: 

\Vork began with thc collcction of statements by interview from ;1 cross
scetion of patients and nun-patients. The statcments referred tu expe
rienc.:es of hcalth ;rnd illncss. Evenhrnlly over 2000 statcmcnts wcrc 
gathcrcd, describing typknl deviations from fcdings of physical, social 
and psychological wcll-hcing ... The st<ltements wcrc analyser! for frequen
cy, redundanc.:y, mnbiguity, casc of rcading and underst~mdability. The 
rc;1ding agc requirement for each item was set at ten years. This analysis 
evcl'.ltually rcdnced the numbcr of statements tu 138. 

A numbcr of major and minor studies were cardcd ont to test the face 
validity and sensitivity of the items in practical clinical situations, and 
future analysis showcd that just 38 items were sufficient to express thc 
typic.:al phenomena of d.istrcss (Hunt 1988, s 26). 

Denna beskrivning av den empiriska proceduren för att framställa in
strumentet blottlägger isynnerhet ett problem, som konstruktörerna 
ibland visar sin medvetenhet om. Denna medvetenhet tyck'> emellertid 
vara resultatet av vissa empiriska studier (Hunt et al 1986) och inte ett 
resultat av en analys av instrumentets utformning. Låt oss här närmare 
fingranska hur Ilunt uttrycker sig ovan. 

l texten förekommer olika uttryck: »experienccs of hcaltl1 and ill
ness>>, >>statcments desc.:ribing typical deviations from fcclings of physi
cal, social and psythological wel1-being>>, liksom >>38 items wen: suffi-
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cient to express the typical phenomena of distress». Är alla dessa erfaren
heter som Hunt talar om är alla dessa typiska awikelser och uttryck för 
lidande- delar av en människas subjektiva ohälsa och ger de samtidigt en 
någorlunda uttömmande beskrivning av denna ohälsa? (Observera att 
NI IP och dess påståenden praktiskt taget bara beskriver den negativa 
delen av en hälso-oh~ilsoskala.) 

Vi kan redan nu ställa den mera generella fråga som i.ir mest akn1cll 

när det gäller NHP. Skiljer NHP verkligen ut sådana fenomen som 
direkt hör till den subjektiva ohälsan från det lidande som ä.r ett resultat 

av att man reflekterar över sin subjektiva ohälsa? Hunts uttryckssätt: >>the 
typical phenomena of distress>> ger oss knappast någon vägledning i 

detta avseende. 
Nu har behovet av en innehållsanalys blivit mera uppenbart för Hunt 

själv, men troligen i första hand som ett resultat av vissa empiriska studier 

(I-font et al 1986 och Hunt 1988). I dessa studier där NHP använts för 
hälsornätning har man nämligen funnit att resultaten signifikant varierat 
alltefter de tillfrågades socioekonomiska status och bostadsförhållanden. 
Människor inom de lägsta socioekonomiska grupperna har visat sig ha 
en signifikant lägre >>hälsostan1s>> (i NHP:s mening) än mämiiskor i 
högre socialgrupper. På lilmande sätt har <letvisat sig att människor som 
bor i allmännyttiga hostadsområden känner sig sämre än mäimiskor som 

äger sina egna hem. En slutsats som Hunt och hennes medarhetare själva 
drar är den följande: NHP mäter egentligen inte hälsostatus, den mäter 
egentligen graden av allmänt illabefinnande, vilken kan vara en följd av 
hälsoproblem, men lika gärna kan ha uppkommit som ett resultat av 
ogynnsamma levnadsförhållanden. (Se Hunt 1988, s 29.) 

I Tunt och hennes medarbetare har emellertid själva lagt gnm<lcn för 
denna besvärande slutsat'>. Flera av påståendena i deras instrument 
handlar om smärta, lidande och depression i allmänhet, utan att det där 

garanteras att dessa fenomen har något med ohälsa att göra. De kan lika 
gärna vara följden av andra olyckor och missförhållanden i livet. 

Detta visar sig tydligt om man betraktar NHP-instnunentet mera i 
detalj. Betrakta isynnerhet kategorierna siimn, social isolering och emotio
nella reaktioner. Praktiskt taget alla dement i dessa kategorier är förenliga 
med en upplevelse av god hälsa. Låt oss tänka oss en person som befinner 

sig i tragiska eller på annat sätt svåra förhållanden, vilka inte har något 
med hans kropp eller själ att göra. Han kan ha förlorat en nära anhörig; 
han kan ha förlorat sitt arbete eller han kan av andra sklil vara i svåra 
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finansiella omständigheter. Låt scda11 denna person ta del av följande 
påståenden: 

Mina bekymmer håller mig vaken på natten 
Det tar lång tid för mig att somna 
Jag har glömt hur det är att ha roligt 
Jag har svårt att komma överens med andra. 

Vi behöver mycket litet fantasi för att se att <le mentala tillst~ind som 
beskrivs hiir kan vara adekvata reaktioner på mycket olika slags förhållan
den, där ohälsa bara är ett tänkbart sådant. Detta beror i hög grad på att 
påståendena är helt öppna vad avser situationsreferens. Läget hade varit 
helt annorlunda om fraserna hade haft följande utseende: 

Det tar lång tid för mig att somna på grttncl rtv att jag är sjuk, 
eller 

Jag har glömt hur det är att ha roli1:_.,rt: diirflir att jag har ont, 
eller 

Jag har svårt att komma överens med andra på grund av att 
rnin ohälsa gör mig deprimerad. 

Om vi hade haft klausuler av detta slag hade vi säkerställt att de olika 
emotionerna eller andra tillstånden vore hälsorelaterade. Men då hade vi 
å andra sidan infört en annan komplikation. Vi hade av respondenten 
avkrävt en hypotes beträffande orsakerna till hans mentala tillstånd. 
Detta kan vara enkelt nog när vi har att göra med direkta objekt för 
emotioner, tex när man är direkt deprimerad o'ver sin sjukdom, men kan 
vara sv~irare i flera andra fall. 

(Det är viktigt att notera att respondenten avkrävs en orsaksbedöm
ning i avdelning 2 av NHP-formuläret. Här frågas nämligen: Orsakar 
ditt nuvarande hälsotillständ problem för dig när det gäller ditt arbete, 
ditt sodala liv, ditt hemliv eller ditt sexliv etc? I Tär har det emellertid inte 
klargjorts om hälsan skall bedömas i termer av påståendena i avdelning 1 
eller inte.) 

Min allmätma slutsat5 måste bli den följande: Flera av kategorierna i 
NHP refererar på ett allmänt sätt till negativa mentala tillstånd eller 
andra negativa tillstånd som sömnsvårigheter och social isolering utan 
att dessa behöver vara hälsorelaterade. För att inse detta behöver vi inte 
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göra några empiriska studier. Följande påståenden ~ir håde uppenbart 
sanna och i sammanhanget relevanta: 

a. Negativa emotionella reaktioner, såsom depression, sorg, ångest och 
rädsla, kan ha en stor mängd olika ogynnsamma förhållanden som 
orsaker, där ohälsa bara är en möjlig sådan. 

b. Social isolering kan, men behöver inte vara, en följd av negativa 
emotioner och si1111estänmingar. Dessa i sin tur kan, men behöver 
inte, vara hälsorelaterade. Social isolering kan naturligtvis också vara 
en effekt av ogynnsamma karaktärsegenskaper, sådana som blyghet 
och retlighet, eller vara följden av att man tillhör en etnisk minoritet. 

c. Sönmproblcm kan, men behöver inte, vara resultat av negativa emo
tionella reaktioner, vilka i sin tur kan, men inte behöver, ha hälsoorsa
ker. 

De tre övriga kategorierna som behandlar fysisk rörlighet, smärta och 
energi ärm.era relaterade till ett kärnbegrepp hälsa, sådant som tex jag 
har definierat det. Betrakta igen min egen definition av hälsa: 

P om om P har förmågan, givet standar·domständighc-
ter, att förverkliga sina vitala mål. 

Mot bakgrnnd av denna definition bör den mest centrala känslan av 
sjukdom vara känslan av (eller medvetenheten om) ens ofiJmidga. (Notera 
min definition av subjektiv hälsa 1.) Många av påståendena i dessa tre 
kategorier kommer nära detta tillstånd. Hela avdelningen om fysisk 
rörlighet handlar om oförmågor eller känslan av oförmåga. På samma 
sätt hör påståendena i energikategorin hit. Om det är sant att »jag 
ständigt är trött>=.> giiller också att jag är medveten om en allmän ofönnå
ga. 

Men det finns ode:;å påståenden i dessa kategorier som kan sakna 
relation till ohälsa. 1 'rötthet kan vara följden av överanstr~ingning, smär
ta kan ha en omedelbar yttre orsak och fysisk orörlighet kan bero på yttre 
hinder. N~ir vi tillskriver människor sjukdom måste vi fön1ts~itta att så
dana förhållanden är uteslutna. Konstruktörerna av NHP måste rimli
gen ocbå tyst ha förntsatt detta. 
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Hur heltiickande är NHP? 
Vi kan nu också sdiUa oss frågan orn Nl IP på något som helst uttöm
mamk sätt hkkcr det område det skall t~kka, nämligen ohälsa och 
subjektiv ohälsa. Man kan starkt argumentera för att NHP täcker allde
les för litet. De oförrnågor som beskr.ivs utgör endast en del av vad som 
kan vara relevant. Kategorin som rör fysisk rödighet fr>kuserar n~istan 
bara på lemmarnas rörelser, i första hand benen, när det gäller förmåga 
att stå och gå, eller armarna, när det gäller förmågan att str~icka ut. 
Sådana basala fönnågor som att ~ita, dricka, tala eller skriva har inte 
t~ickts. Inte heller har några mer komplexa förmågor medtagits, tex 
sådana som har med utövandet av mentala fah1ltctcr att göra. Det är 
uppenbart att alla dessa förmågor kan vara berörda i olika ohälsotillstånd. 

Avslutande arunärkningar 
Min analys har härmed visat att åtminstone tre kategorier i NI IP 
egentligen inte direkt beskriver subjektiv ohälsa i den mening som jag 
h~ir försökt definiera detta beg1·epp. (Sonia Bunt tycks numera också 
hålla med.) Däremot beskriver förstås påsdiendcna i alla NHP:s katego
rier tillstånd som kan vara av betydelse för en människas livskvalitet i 
betydelsen lycka. NHP karakteriserar därmed en blandning av subjektiv 
hälsa och livskvalitet. 

En rival till NHP, dvs ett instrument som kallas The Sickness hnpact 
Profile (STP), som lltarbetats i US/\ i början pi1 70-talet, har i detta 
avst:cnde vissa begreppsliga fördelar framför NHP. SIP täcker ett betyd
ligt större område än NHP genom att beakta en rad olika mänskliga 
verksamheter och tillstånd (de kallas alla >->activities>>): sömn, ätande, ar
bete, hushållsverksamhet, fritidsverksamhet, social interaktion, emotio

nellt beteende, kommunikation etc. Någn andra viktiga egenskaper i 
SIP är <k följande: 

a. Ett mätt enligt SIP beskriver just de konsekvenser en persons ohälsa 
får på personens dagliga aktiviteter. Alla i instrumentet förekomman
de påståenden som en respondent skall reagera på refererar således till 
sådana aktiviteter. Detta till skillnad från NIIP-follet där fol'lls ligger 
på.fb1wiågor, relationer eller mentala tillrtånd. 
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b. Respondenterna ombeds svara positivt på påståendena, endast om de 
anser att aktiviteten (eller inaktiviteten) är relaterad till deras hälrti eller 
ohiilsrt. 

Således, även om alla de presenterade påståendena (som antas vara 
negativa tillstånd) av olika skiil kan gälla om en person som har full hälsa, 
så har SIP-konstruktörcrna i princip förhindrat sådana fall från att 
rapporteras. Deras instrument är per definition ett instrument för att 
karakterisera sådana aktiviteter eller tillstånd som är resultat av ohälsa. 
(Konstruktörerna av SIP anv~indcr termen »sickness>> som de beskriver 
som >»the non-profcssional definition bascd on lay observations», Gilson 
et al 1975.) 

SIP ger emellertid ingen definition av »sicki1ess>>. Respondenten 
ombeds cHirför i praktiken att lita på sin egen tolkning både av vad 
.»sicki1ess» är, och sin egen be<lönming av vad som orsakats av hans 
»sicki1ess». Ett problem som därntöver tillkommer är att SIP inte är 
konsekvent vad beträffar distinktionen mellan en persons ohälsa (sick
ness) och aktivitet.skonsekvenserna av denna ohälsa. I några av presenta
tionerna av STP påstås nämligen att SIP ger ett mått på upplevd hiilstl och 
ohiill-t1 (»a mcasure of perceivecl health>>, Bergner et al 1981, s 787), 
medan det inte kan beshiva något anm1t än just subjektets observationer 
av aktivitetsförändringar. 

Att tnäta livskvalitet: 
Ett svenskt instrument 

Vi skall nu introducera ett m~itinstrument som konstruerats av den 
svenske psykologen Madis K.ajandi vid Ullcråkcrs sjukhus i Uppsala. I 
fortsättningen kommer jag att kalla det Kajandiinstrumentet (Kl). Detta 
skiljer sig i en m~ingd avseenden från både NT JP och SIP. Huvudskillna
derna k.1n sammanfattas i följande påståenden: 

(1) Kl har inte det begränsade syftet att enbart mäta subjektiv hälsa 
eller bara faktorer som är relaterade till hälsa. Trots detta är instrumentet 
huvudsakligen t~inkt att anv~indas inom den psykiatriska vården. 
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(2) Kl är baserat på en rad bt:gn:ppsliga överväganden. Instrumentets 
innehåll är i hög grad påverkat av den livskvalitetsfilosofi som utarbetats 
av den norska socialforskaren Siri Naess. 

(3) Kl har det ambitiösa syftet att täcka huvuddelen av de faktorer som 
kan tänkas påverka en m~inniskas livskvalitet. 

Den begreppsliga bakgrunden 
Den viktigaste utgångspunkten för Kl var den utredning om livskvali
tctsbegrcppet som Siri Naess gjort i en rad skrifter, främstNaess 1979, se 
särskilt sidorna 5 6-64. (För en senare sammanfattning, se Naess 1987, ss 
16-26.) 

Enligt Naess teori har en mfömiskas livskvalitet fyra komponenter: 

1. Aktivitet 
2. Goda mellamn~inskliga relationer 
3. Självtillit och 
4. En basal sinnesstämning av lycka. 

Dessa centrala komponenter kan sedan i sin tur uppdelas en rad 
dimensioner, som har följande rnbriker: 

/ll?tivitet 1 Engagemang 
2 Energi 
3 Självförverkligande 
4 Frihet 

Mcllanrnänskliga relationer 5 Intim relation 
6 Vänskap 

.~)'iilvtillit 7 Självsäkerhet 
8 Sj~ilvacceptcrande 

Lyckt1 9 Känslom~issiga upplevelser 
10 Trygghet 
11 GHidje 

Naess framhåller att alla huvudkategorierna liksom deras underavdel
ningar utgör lika viktiga delar av en persons livskvalitet. Ingen kategori 
kant ex reduceras till en annan kategori. Däremot kan det, menar Naess, 
finnas viktiga empiriska relationer mellan element i de olika kategorier-
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na. Det iir tex mycket sannolikt, och för övrigt påvisat av Naess själv, att 
elementen i de första tre kategorierna har inflytande på elementen i den 

t)ärde. Man kan &irför vara frestad att säga att dt:n verkliga livskvaliteten 

är beskriven i kategori 4, och att de andra utgör fdrlltslittningar eller villkm" 
för livskvaliteten. Järn for med min egen tidigare analys av livsk"Valitet och 

lycka. 

Detta är emellertid inte Naess tanke. Kategori 4 är primiirt inte en 

kategori för sådan lycka som har element i kategorierna I, 2 och 3 som 
objekt. Istället innehåller kategori 4 en mycket blandad kompott av 

karaktiirsdmg (sådana som öppenhet och mottaglighct) insiÅ:ter, (en 

klarsynthet om världens beskaffenhet), tdlmiinna sinnes.1tilmningar (en 

känsla av trygghet, av harmoni; frånvaro av ångest, rädsla och rastlösh<..:t) 
och allmän til(fed1:1tällel1-e med livet. 

En viktig grnndtank<..: för Naess ~ir dock att livskvalitet är och skall vara 

ett individcentrerat begrepp. Det skall dessutom huvudsakligen han.dia 
om en människas inre liv. Naess hävdar att livskvalitet i grnndcn iir <..:tt 

psykologiskt b<..:grt:pp, nä11nast ekvivalent med välbefinnande. Det som 

skall miitas i:ir i grunden en persons subjektiva tillstånd och inte hans eller 

hennes objektiva omgivning. 

Men även om detta är Naess gnmdintention finns dt:t en rad problem 
h~ir: vissa elemer1t i hennes livskvalitetshegrepp utgörs inte av attityder 

eller känslor (som är välbcfinnadets fundamentala ontologiska katego

rier) utan istället av relationer mellan subjektet och andra personer eller 

andra företeelser utanför honom själv. 
Under rnbriken fJ.ktiviteter kan man finna följande: subjektet har möj

lighet att förverkliga sina planer, han har frihet att välja. I lan har 

inflytande och delt;1r i sådana heslut som hegriinsar hans frihet. Kategori 

2, melltnnniinskliga relatione1- är i grunden en relationskatcgori, iiven om 

Naess ibland tillfogar att det förutsätts att subjektet uppskattar dessa 

relationer. Vissa rclationsuttry<.:k, sådana som vänskap, kan också sägas 
förutsiitta en positiv attityd hos subjektet. Andra relationer, t ex att vara 

medlem av en yrkesgrupp eller av en granngemenskap, är cmdkrtid 

förenliga med att tillhörigheten inte leder till positiva upplevelser. Det ~ir 

därmed tydligt att Naess menar att rclationstillhörigheten i sig, oavsett 
dess emotionella konsekvenser, är <..:n del av subjektets livskvalitet. 

Trots de mera grundHiggande påståendena om livskvaliti:.:tsbegrcp
pets individuella och psykologiska karaktär framstår det således som 

tydlit,rt att Naess b<..:grepp inte bara är hedonistiskt utan också har inslag 
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av aristotelisk eudttimonia. Frasen >>det goda livet>> förekommer då och då 
i hennes text. En människa 1.nåstc förutom att vara lycklig och tillfreds 
med livet också föra ett liv av ett visst slag för att ha hög livskvalitet. En 
helt ensam person, en person som inte tillhör n~\gon grupp eller som har 

få handlingsmöjligheter i livet, är per definition, enligt Naess, en person 
som har låg eller starkt reducerad livskvalitet. Detta gäller även om hon 

sFHv skulle vara synnerligen tillfreds med sin tillvaro. 
N~ir det gäller värdet av ett socialt liv ~ir Naess i själva verket mycket 

explicit: 

We would assign an intrinsic vtdue to the soda I relations: It is hctt:cr to be 
happy t:ogct:hcr wit:h others than to be happy alone. If petson A and person 
Bare equally active, happy and have an cqually high sclf~cstccm, hut A has 
bettcr social relations, wc would consider A's quality oflife as being higher 
per definition (Naess 1987, s 18). 

Ett av huvudskälen till att Nacss infogar vissa element av eitclttitnonitt i sitt 
begrepp ~ir troligen hennes grnndbggande ovilja att sätta ett likhetsteck
en mellan livskvalitet och livstillfredsställelse. Härmed står Nacss teori i 
viss motsatssdillning till min egen och det kan d~irför vara av visst intresse 
att något granska hennes argument. Flera av dem har i själva verket 
redan behandlats i min huvudfran1st~illning, men jag ger fö1då hiir en kort 
summering av mina synpunkter på dem. Först följer Naess egna teser: 

a. En person som har 90 av 100 önskningar tillfredsstiillda kan ha ett 
mycket bättre liv än en som har alla sina 10 önskningar tillfredsställda. 
Enligt teorin om önske-equilihrium borde den förre ha det sfönre. 

b. För att kunna välja här i livet, för att över huvud kunna ha en rik 

uppsättning önskemål, måste man hinna till alternativa handlings

strategicr. 

c. Människor har olika ambitioner i livet. Gmnb rn.änniskor, som har 
låga ambitioner, är ofta mer tillfredsst~Hlda än unga människor. Men 
måste detta automatiskt innebära att de har högre livskvalitet? 

d. Mförniskor kan medvetet eller omedvetet tolka sina situationer i 
termer av vad som är socialt acceptabelt, dvs de kan framställa att de 
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har just de önskningar som samhället förväntar sig av dem. (Se Naess 
1979, ss 20,23-25 och 1987,ss 28-3 .1.) 

a. Beträffande relationen mellan b'nskningar och b'nskeuppfjllelse 

Naess kriti.k träffar en teori om lycka eller livskvalitet som uteslutande 
baserar sig på iden om equlibrium mellan antal önskningar och antal 
tillfredsställda önskningar. Min egen teori drabbas dock inte eftersom 
den dels tar hänsyn till önskningars vikt, dels i sig inkorporerar en annan 
dimension, nämligen rikedomsdimcnsionen. Om nämligen P bland sina 
90 tillfredsställda önskningar har alla sina höb111rioriteradc önskningar, 
då kan han bli en lyckligare person än Q enligt rikedomskrircriet. Å 
andra sidan är det mycket enkelt att visualisera att P, trots att han har 
betydligt fler önskningar tillfredsställda, kan vara mycket olyckligare än 
Q. Anta nämligen att P bland sina otillfredsställda önskningar hyser 
sådana sorn att han vill ha sin son tillbaka från soldattjänst under ett krig 
eller att han önskar att hans hustru skall återhämta sig från en allvarlig 
sjukdom. 

I-lela frågan om relationen mellan antal önskningar och antal tillfreds
ställda önskningar är beroende på önskemålens vikt eller prioritet. Naess 
argument torde därför inte träffa en mer sofistikerad variant av en 
tillfredsställelseteori. 

b. Om vikte:n av tltt känna till handling:r;alternativ 

Nacss understryker att många människor har mycket anspråk<>lösa öns
kemål och ambitioner i livet, ofta helt enkelt därför att de inte kä1mer till 
några alternativ. Men att sådana människor har alla sina önskemål 
tillfredsställda behöver inte innebära att de är särskilt lyckliga. De skulle, 
säger Naess, kunna bli mycket lyckligare om de kände till alternativa 
livsformer. 

Naess och jag torde dela denna kritik mot en enkel equilibriumteori 
om lyckan. Detta ligger också bakom mitt begrepp lycka i rikedomsme
ningm, som jag introducerade i kapitel 4. En teori om lycka kan, säger jag 
där, inte enbart basera sig på människors explicita önskningar. Den 
måste också beakta vad mifaniskor skulle önska sig om de fick större 

kw1skaper. 
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c. Frågan om olik·a aspirationer i livet 

Det är inte uppenbart varför synpunkten att äldre människor ofta är mer 

tillfreds med livet skulle vara ett argument mot en tillfredsstiillelseteori 
om livskvalitet. Menar Siri Naess däm1ed att det skulle vara absurt att 
hävda att äldre människor ofta har högre livskvalitet än yngre männis
kor? En sådan uppfattning skulle det finnas alla skäl att ifrågasätta. 

I ,åt oss återupprepa vår observation från analysen av lyckobegreppet. 

Lycka är lättare uppnåelig för en person som har realistiska förväntning
ar och aspirationer. Äldre mä1miskor är många gånger mera realistiska 
än yngre. I en viss mening, isy:nnerhet längs equilibriumdimensionen av 
lyckan, är därmed de äldre i en bättre position att nå lycka. 

Samtidigt är det klart, som vi också sagt, att mänskliga aspirationer 
kan vara så låga, att människors tillvaro inte uppfyller elementära behov. 
Resultatet blir ett direkt lidande för dessa människor. Detta torde ofta 
g~illa äldre människor. Deras explicita krav och aspirationer är så lågt 
ställda att de inte kan leva ett liv med hög livskvalitet. Men de är då inte 
heller tillfredsställda med livet. Det föreligger då inte heller någon 
mots~ittning rnellan Siri Naess teori om livskvalitet och en tillfredsställel

seteori. 

d. Problemet med att miinniskor identifierar sina i.inskmtål med vad som är 
socialt tlm:ptabelt 

Också hä.r är det oklart vad argumentet är ett argument emot. Om det är 
ett argument tyck'! det kunna riktas mot allr.1 metoder att nå kunskap om 
en persons lyckotillstånd genom att tillfråga hennes egen bedömning. 

Här finns förvisso ett grundläggande metodiskt problem. Vi vet 
genom intt·ospektion att det ibland är svårt att ge en korrekt och 

tillförlitlig bild av ens eget allmänna sinnestillstånd. Den tillfrågade 
måste besitta någon refl.eki:erande förmåga; han måste ha fönnågan att 
bortse från tillfälliga störande inslag och kwma ge en bild av ett mera 

grundföggande och bestående sinnestillstånd. 
Men om man skulle ta ett sådant rent metodiskt arg·ument mycket all

varligt, då skulle man helt tvingas lämna arnbitionen att utveckla ett 
hedonistiskt livskvalitetsbcgn:pp för att istället gnmda sig på ett slags 
eudairnoniabegrepp. Men Naess drar ingen sådan slutsats. Tvärtom 
betonar hon på flera ställen att hennes livskvalitetsbegrepp avser att 
primärt fånga individens .wJhjektivr1 upplevelw:r. Bland de karakteriseringar 
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som hon ger av sin fjärde huvudkategori av livskvalitetsckment kan man 
finna: 

En känsla av att vara nyttig; av att vara nöjd med sina egna 
prestationer 

Att vara i en sinnesstämning av lycka 
Sakna en känsla av tomhet, depression, .lidande och smärta. 

Finns det inte en risk, när en respondent rapporterar om upplevelser av 
detta slag, att hon kommer att svara i riktning mot vad som är förväntat 
eller socialt acceptabelt? Denna risk gä.ller för övrigt inte enbart vid 
rapportering om rena rmmtala tillstånd utan också när det gäller rela
tioner och aktiviteter. 

Den näml::lre utfonnningen av Kajandis instrument 

Kajandis livskvalitetsbegrepp grundar sig i huvudsak på Siri Nacss teori 
om livskvalitet som presenterats ovan. I den konkreta utformningen av 
instrumentet tillfogar dock Kajandi många nya detaljer och han lägger 
en större tyngdpunkt på yttre levnadsvillkor än vad Naess gör. Instru
mentet hestår av följande huvudavdelningar: 

a. yttre livsvillkor 
b. n1ellanmänskliga relationer 
c. inre psykologiska tillstånd. 

Klassen av yttre villkor är i sin tur uppdelad i arbetssituation, ekonomisk 
situation och boendesituation. Mellanmiinsk:liga relationer är indelade i 
parrelationer, vänskapsrelationer, familjerelationer (ursprungsfamiljen) 
och relationer till egna barn. Inre ntentala tillrrånd indelas i tre större 
kategorier, aktivitet, sj~ilvbild och emotionell förankring. Aktivitet inde
las i sin tur i engagemang, enert,ri, självförverkligande, frihet och själv
säkerhet. Självbilden har de två underavdelningarna självsäkerhet och 
självaccepterande. Rmotionell .fo'rankring, till sist, indelas i underavdel.
ningarna k~inslom.ässiga upplevelser, trygghet och grundstämning av 
glädje. 

Kl iir till skillnad från NHP inte ett strikt frågeformulär. De variabler 
som nfönnt<> här skall belysas med hjälp av en intervju, i vilken en erfaren 
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intervjuare ställer frägor, som delvis kan variera beroende på intervjuns 

utveckling. Intervjuarens slutliga bedömning av en persons livskvalitet är 
heller inte uteslutande avhängig av respondentens verbala svar. Bedöma

ren kan ta hänsyn till annan information som ges, antingen den ges 

explicit eller irnplicit genom gester, kroppsspråk eller annorledes. 

I vissa fall kompletteras intervjun rned en sj~ilvskattning utförd av 

intervjupersoncn själv. I sin rdiabilitetsstudic (K.ajandi 1983, ss 15-23) 

gör Kajandi en intressant jämförelse mellan några tillämpningar av in

tervjumctoden och av sj~ilvskattningsmetoden. Jämförelsen aktualiserar 
dock vissa problem som jag skall återkomma till under rubriken Något 

om .Kl:s metod. 

Analys av Kl 

I ,åt oss i analysen av KT:s hegreppsstruktur först betrakta kategorin .Yttre 
livsvillkor och som exempel närmare skärskåda karakteriseringen av en 

m .. 1ximalt god arbetssituation: 

En rnaximalt god arbetssituation prtiglas av: Att individen arbetar precis 
enligt de förutsättningar han har. Han är varken stressad av överkrav/ 
överatbek dler understimulemd av för liten arbetstid/för låga krav. 
Individen n·ivs vidare väldigt bra med sitt arbete och går med glädje till 
arbetet. Arbetsmiljön och arbetskamraterna är förträffliga och individen 
har stoi-a möjligheter till Htt bestiimnrn över s.i11 t:gen arbetssituation. I de 
fall detta inte gäller har individen dock ett reellt medinflytande. Individen 
har slutligen en trygg anstiillning och kånner inget hot om arbetslöshet 
eller andra oönskade förfodringar (Kajandi 1983, Bilaga 1 ). 

Strängt taget beskriver Kl här inte enbart yttre omständigheter. I många 

av uttryckssiltten förekommer en referens till subjektets erfarenheter och 
upplevelser av sina arbetsvillkor .. Man efterfrågar om han är stressad, om 

han uppskattar sitt arbete eller om han känner sig trygg i sin anställning. 

Om vi utgår från dessa formuleringar föreligger inte någon uppenbar 

motsätt11ing mellan Kl och en önske-equilibriumteod om lyckan. Över

satt till denna teoris språk g~iller frågan primärt om respondenten i.inskar 
bibehålla ett antal villkor som rör hans arbete. Från den iakttagelsen kan 
vi ochå dra den slutsat<>en att c.knna underavdelning av yttre livsvillkor i 
grunden inte behandlar individens yttre villkor som sådana utan just hur 
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denne fiirhåller sig till sina yttre livsvillkor. Såtillvida är kategoriseringen 
därmed något missvisande. 

Vissa påståenden inom kategorin ad1et.1:rituation verkar dock inte ha 
med subjektet<; eget förhållningssiitt att göra: 

Att individen arbetar precis enligt de fön1tsätt11ingar han har. 

Individen har stora möjligheter till att bestämma över sin 
arbetssituation. 

Enligt en tolkning av dessa påståenden iir de elliptiska, så att man i själva 
verket har förutsatt individens egen uppfattning och attityd till sina 
förutsättningar respektive sina medbestfömnandernöjligheter. Enligt en 
annan tolkning är de yttre företeelserna så självklart av positivt värde att 
det inte finns någon anledning att tillfråga respondenten om hans egen 

uppfattning. 
Om det senare g~iller har Kajandi, liksom Naess, ett inbyggt element 

av eudaimonia i sitt instrument. Detta ~ir viktigt att uppmärksamma 
eftersom vissa möjligheter till konflikt då kan uppstå. Vi kan tänka oss en 
person sotn i sitt arbete helt enkelt inte vill arbeta efter sina förutsätt
ningar, somt ex inte har ambitionen att utnyttja alla sina talanger. Skälen 
till detta kan vara flera och inte alls nödvfodigtvis negativa. Vederböran
de kant ex ha behov av att utveckla sitt privat- och fri tidsliv. Hur skall ett 
sådant fall bedömas enligt Kl? Skall trots allt den något reducerade 
arhetsamhitionen anses innebära en reducerad livskvalitet inorn tfonen
sionen arbetssituation? Men är detta en rimlig slutsats om vederbörande 
just vill ha det så här och utmärkt väl trivs med sin situation? 

IG1jandi kämpar själv på ett. mycket tydligt siitt med den inbyggda 
spfömingen i sitt system i sin diskussion om arbetslöshet. I Ian säger först: 
»Gmndvärderingcn rörande arbetslöshet är att detta är n~1got negativt.>> 
Sedan tilläggar han: »lntervjupersonen kan dock i sällsynta fall uppleva 
en arbetslöshet som något delvis positivt (om tex vederbörande känner 
sin kapacitet för det aktuella arbetet svikta). I skattningen kan sådana 
upplevelser hos intervjupersoncn få komma till uttryck i en inte helt 
negativ bedömning. Det som skattas ~ir hur individen upplever situationen 
att vara ttrbetskir.» 

Det tycks vara så att Kajandi i detta stycke pendlar mellan två positio
ner och bsaren kan inte bli hdt övi..:rtygad om att det till sist bara är 
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individens upplevelse av siniationcn som skall gälla. Varför skall intervju

aren nödvändibrt:vis behöva ha en egen förhandsinställning om arbetslös
hetens negativa värde? Varför behövs en >~b>TLm<lvärdcring» från inter
vjuarens sida om det som slutligen skall giilla ändå är respondentens 

bcdönming? 
Mina kommentarer rörande rnellamniinskliga värderingr:w kan bli helt 

korta. Minn observationer här liknar i hög grad dem som rör kategorin 
yttre villkor. KI koncentrerar sig här primärt på intervjupersonens upp
fattning om sina relationer och på de emotionella reaktioner som dessa 

relationer lett till. En god barnrelation beskrivs t ex på följande sätt: 

En mycket viil fungerande kontakt med barnen präglas av, att kontakten 
medför käns]or av värme och vänskap. Individen upplever sig lyckad i sin 
föräldraroll. Förhållandet priiglas vidare av ett naturligt. oberoende av 
barnen som bygger på barnets ålder och utvecklingsniv:l. Individen är 
nöjd med barnens utveckling och kiinner glädje över sina barn (Kajandi 
1983, Bilaga 1). 

I detta avsnitt betonas upplevelseaspekten av relntionen till barnen. På 
flera andra punkter i instrumentet förekommer dock aterigcn förutsatta 
normativa viirderingar av vissa relationer. Det betonas att en parrelation 
i sig är något gott och att vänskapsrelationcr i sig är något gott. (Intres
sant och förvånande nog understryk'> inte någon sådan grundv~irdering 

vad avser för~iklraskap.) 
Den grundHiggande frågan kan ställas igen: Varför måste Kl själv göra 

dessa explicita viirderingar, särskilt mot bakgrund av att instruktionerna 
gång på gång betonar att det som skall mi:itas iir subjektets egen uppfatt

ning och värdering av sin livssituation? 
B<.:trakta nu kategorin inre p.~ykologiska tillltånd. Vi kan först observera 

att rubriken inte är helt adekvat för att tiicka alla de subkategorier som 
listas. Några av dem refererar till tillstånd som, str~ingt t~1get, varken iir 
inre eller psykologiska; vissa andra tillstånd är i en viss mening inre, men 
inte psykologiska. Frihet iir ett exempel på det förra. >>Frihet>~ betecknar 
norinalt en klass av relationer mellan en individ och yuerviirlden, vilken 
innebär att individen är oförhindrad att utföra vissa handlingar. Frihet 
måste skiljas från individens ldinsltt av frihet, sotn troligen iir det som 
Kajandi primärt har i åtanke, något som visar sig i hans förslag till 
intervjufrågor. Och kiinslan av frihet är förvisso ett psykolog.iskt tillstånd. 
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>>Med .~iilvfiirverkl~gimde», säger Kajandi, >>menas den grad i vilken in
dividen fått utveckla och använda de anlag och möjligheter individen har 
eller har haft.» SFilvförverkligande är således också en klass av relationer, 
nämligen mellan de prestationer som individen har förmågan att uppnå 
och dem som han faktiskt uppnår. Detta är ingen pf>ykologisk eg·cnskap 
men den har som i fallet frihet ett psykologiskt korrelat, nämligen 
ldinslan av självförverkligande, som. också torde vara det Kajandi oftast 
talar om. (Citaten iir hämtade från Kajandi l 983, Hih1ga 1.) 

Men låt oss Himna dessa semantiska reflexioner och återkoppla till 
huvudfåran och kategoriernas plats i ett livskvalitetsinstnnnent. Jag vill 
då belysa dem ur min egen teoris synvinkel. 

Mc:d utgångspunkt i en önskebaserad teori om lyckan kan många av 
Kajandis kategorier förklaras och försvaras.Jag skulle alltså vilja säga att 
många av Kl:s kategorier är väl valda, men att KT inte har presenterat 

systematiska skäl för att välja in dessa och inga andra. En person sotn 
känner sig fi·i kfömer, per definition, att han har stora möjligheter att 
förverkliga sina bnskcmuU. En person som har .~iilvjb.rtroende tror, per de
finition, att han är kapabel att utföra de uppgifter han föresatt sig. En 

person som känner sig t1yg_e; tror att <le ting som han särskilt vill värna om 
är skyddade från skada eller intrång. 

De mentala och andra tillstånd som utgör Kl:s underkatcgorier inne
bär ofta reflexion över vissa grundvillkor för att förverkliga önskemål. 
Frihet och trygghet är viktiga sådana grundvillkor; detta gäller ock'>å 
energi och den allmänna förmåga som ingår i .~jiilv.fbrtroende. Andra ka
tegorier har andra relationer till önskemål och önskeförverkligande . 
• ~/ah;fb"rverkligande inneb~ir helt enkelt att några av ens viktigaste önsk
ningar faktiskt har förverkligat'i. Engagemang i K.I:s tolkning förutsätter 
existensen av åtminstone något intresse, som subjektet på ett djupt s1itt är 
inblandad i och som han på olika sätt försöker utveckla och förverkliga. 
f-i}motionell k!:inslighet, till sist, iir ett nödvändigt villkor för att kunna 
uppleva den lycka, som skall bli resultatet av att ens önskcm~ll förverkli

gas. 

Något 0111 KI:s inetod 

Jag har nu beskrivit och diskuterat huvudkomponcntcrna i KT:s livskva
litetsbegrcpp. I en konkret bedömning eller miitl1ing av en m~inniskas 
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livskvalitet skall således alla de nämnda komponenterna heaktas. Perso
nens yttre livsvillkor skall karakteriseras, likaså hennes mellanmiinskliga 
relationer och inre psykologiska tillstånd. 

Den huvudmetod som Kajandi tänker sig för att göra en bedömning 
av detta slag är en strukturerad intervju. En tri.inad intervjuare följer en av 

Kajandi själv konstrnerad 6Tt1idc (Kajandi 1983, Bilaga 2). Den samlade 
bedömningen, i form av en skat01ing på en femgradig skala, görs sedan 

på basis både av den explicita informationen från respondenten och av 
»andrahandsinformation» från .miner, gester och kroppsspråk i övrigt. 

Kajandi redovisar emellertid också en annan metod som han tänkt sig 
kunna använda som ett komplement till intervjumctoden, nfönligen en 
-~iilvskattninp:, utford av respondenten själv. (Bilaga 5 (Kajandi 1983) 

innehåller det formulär som utgör underlag for respondenternas sFilv
skattning.) 

Kajandi har gjort en pilonmdersökning, där han jämfört de två me
toderna. I Ian sammanfattar resultaten av denna jämförelse på följande 

siitt: 

Sammanfattningsvis kan siigas att den subjektiva upplevelsen i någon 
utstriickning avviker från en »objektiv» bedömares uppfattning. För det 
mesta sker avvikdsen i form av att respondenten upplever situationen 
något bättre än vad den utomst~~ende bedömaren gör. Avvikelserna :it· 
dock g;insb sm{i (Kajandi 1983, s. 21). 

Vi kan nu ställa följande intressanta fråga. lnncbiir det förMillandet att 
personen sj~ilv gör bedömningen av sin livskvalitet, att själva livskvalitets
begreppet blir annorlunda än om c.m intervjuare hade gjort bedömning
en? Kan man tex säga att sFilvskattningen i sig gör att det ]ivskvalitets
bcgrepp som tilliimpas i detta fall niirmar sig mitt eget begrepp, vilket ju 
är baserat µ~i subjektets egen önsketillfredsst~illelsc? 

Svaret är att det inte behöver vara så. I själva verket finns en viktig 
principiell distinktion att göra mellan å ena sidan ett suhjektivt Huskua
litetsbegrepp (som tex mitt eget) och {i andra sidan en sul?)ektiv bedi-Jrmning 
av ens livskvalitet (där livsl"valitctcn kan vara definierad i objektiva eller 
blandade objektivt-subjektiva termer). 

Anta att livskvalitet bl a skulle definieras i termer av en miinniskas 
materiella standard, inkomst, förmögenhet, bostadssituation mm. Den
na »livskvalitet» kan bedömas och mätas såväl av en utomstående inter-
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vjuare som av respondenten själv. De kan göra denna bedönming mer 
eller mindre korreh och fullständigt, men de kan mycket väl mäta 
samma sak och hålla sig till samma objektiva begrepp. 

I Telt annorlunda blir det om respondenten inte bara åläggs att kalky
lera sin inkmnst och förmögenhet eller att bedöma sin bostadsstandnrd 
efter en objektiv mall, utan också ombeds ta ställning till vilken .1t1rndard 
hon trivs biist med. Då ändras inte bara metod utan då utbyts också Hvs
kvalitetshegreppet. Då giiller inte längre en fömtbcstiilnd norm (som ~ir 
avhängig av subjektets önskemål). Livsk'Valitctsbcgrcppet har då trans

formerats till något som liknar mitt önskeequilibriumbegrepp. 
Vilket förhållande gäller då i Kajandis fall? Flera ting i presentationen 

tyder på att självskattningen hos Kajandi inte bara är en kompletterande 
metod, utan också innebär att ett delvis annat livskvalitetsbegrepp intro
ducen1s. 

I självskattningsformubrct ombeds respondenten i anslutning till 
varje fråga, rörande bostad, arbete, ekonomi osv, göra bedömningen 
hurnvida hans situation är mycket bra, mindn: bra eller dålig. Respon
denten ombeds således sjiilv värdera sin situation. Respondenten tar 
däremot inte del av de definitioner och i viss mån normeringar, som jag 
diskuterade i det föregående begreppsavsnittet, och som utgör underlag 
för intervjuarens bedönmingar. (Detta förhållande framgår av Kajandis 
dish1ssion på s 79.) 

En konklusion av detta resonemang är således att KI laborerar med 
två distinkta, och delvis niirliggande, livskvalitetsbegrcpp. Det ena be
greppet iir ett blandar objektivt-subjektivt begrepp. Det andra utgörs av 
ett subjektivt livskvalitetsbegrepp som har stora likheter med mitt eget. 

En sw11111ering av analysen 
l(ajandis livskvalitetsinstrument har stora förtj1inster. Till skillnad från 
de flesta av sina motsvarigheter i branschen är det grundat på en intdng
ande, och delvis på psykologisk forskning baserad, begreppsanalys. Det 
ärt ex inget tvivel 01n att de faktorer som ingår bland instrumentets ytn·e 
villkor ocbå ingår i de flesta människors välfärd, dvs utgör bidragande 
villkor för deras lycka. 

Om man utgår från min lyckobaserade teori om livskvalitet följer 
dock att vissa kritiska anmädmingar måste riktas mot Kl. Jag skall här 
sammanfatta dessa och koncentrerar mig <hl på det grundläggande 
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livsk:valitetsbcgrepp som ligger till grund för en intcrvjuarbcdönming. 
Detta begrepp spcdficcras, som jag nämnt, i termer av yttre villkor, 

mellanm~inskliga relationer och inre (ofta psykologiska) villkor. Dessa 
villkor iir såd~rna att <le betraktas som önskvärda av de flesta människor, 
antingen därför att de ger en omedelbar känsla av tillfredsställelse eller 
därför att de ses som medel för att uppnå viktiga mål. Allt detta är hdt 
förenligt med en önskebaserad teori om lyckan. 

Men om detta är så kan följande centrala fråga ställas: varför inte 
konstruera ett .instrument som startar från just denna teoretiska utgångs
punkt? Varför inte anta att nycke]n till en människas välbefinnande 
ligger i huruvida hon har förmåga och tillfä]le att förverkliga sina planer 
och ambitioner, att allm~int realisera sina faktiska och potentiella önsk
ningar? Varför nödviindigtvis binda upp sig i en ram, där man redan 
(visserligen ofta p~\ goda grunder).frirutsatt att vissa villkor är nödvändiga 
för individens lycka? 

Den risk man löper ge11om att konstruera en färdig ram iir den 
följande: För vissa individer (och sammantagna hlir de säkert inte få) ~fr 

det också andra villkor än arbete, bostadsstandard, ekonomisk situation, 
liksom andn1 mellanmi.inskliga och inre villkor, som är relevanta för 
deras tillfredsstiHlelse. Kl i.ir di.inned inte ett helt adekvat instrument för 
att mäta dt:ssa individers livskvalitet. 

Bland externa villkor kan vi nämna sådana som klimatiska, politiska, 
h1lturella och relig1ösa villkor. Varför skall dessa utes.lutas utan diskus
sion? Och varför skall vi, n~ir det gäller rnellanmfoskliga relationer, från 
början hegri.insa dessa till parrelationer eller djupa viinskapsrelationer? 
Är det inte möjligt att tex intellekh1ellt stimulerande kontakter kan vara 
mycb:t tillfredsställande för vissa individer? Och kan inte social isolering 
vara ett självv;llt och t o m för en tid vara ett för personligheten viktigt 
tillstånd? 

Kl erbnner inte heller spcdfikt n1änniskans relation till icke-mi.insk
liga vnrelse1· eller till naturen som sådan. Inte heller nämns explicit den 
f<k mfö1g;1 så betydelsefulla fi-itiden. 

Det är visserligen sant att de flesta av dessa ting kan på ett indirekt s~itt 
fångas av Kajandis psykologiska kategori engagemang. Engagemang de
finieras som det tillstånd <lir individen intresserar sig djupt för något 
område i livet. Detta område kan naturligtvis g~illa bikle fritid och natur. 
Men cngagemanget kan lika mycket gi.illa arbete, bostadsförhållande och 
ekonomi. Och dessa områden har rednn fött sig tilldelade si1rskilda 
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kategorier i instrumentet. Det uppstår därför ändå en svårfrkklarad 
obalans i instrumentets bedömning av betydelsen av olika sektorer i en 
människas liv. 

Det är därmed svårt att värja sig från misstanken att instrumentet 
redan från början har tagit ställning till vad som biJr vara mest betydel
sefullt för en människa och vad som bb"r ligga till grund för hennes livs
kvalitet. H~ir föms ett drag av aristotelisk eudaitnonit.J men möjligen också 
en smula paternalism. 

KT:s normerade syn kompenseras naturligtvis av det självskattningsin
strumcnt som kompletterar intervjuarinstnunentet. Detta komplement 
sker dock till priset av att, strängt taget, ett ytterligare begrepp införs. 
Frågan kan då ställas: vilket av de två begreppen skall anses konstituera 
den »reella>> livskvaliteten? Eller utgörs den >>reella» livskvaliteten av 
någon slags summa av de två begreppen? 
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8. Att mäta hälsa och 
livskvalitet i hälsovården 

Il. Iden om 1nänskliga behov 

Det föms en helt annan livskvalitetsdiskussion som ytterst är förankrad i 
psykologisk, särskilt psykodynamisk, teori och som tar fasta på begreppet 
miinskligt behov. Huvudtanken i denna tradition är den att en människa 
har hög livskvalitet, om och endast om hennes fundamentala behov ~ir 
tillfredsställda. De klassiska utgångspunkterna för detta tänkande är den 
amerikanske psykologen Abc Maslows böcker "Jl,f otivation and Personality 
(1954) och Toward a Prychology ofBeing (1968), där denne framlägger sin 
berömda teor.i om de grundliiggande mänskliga behovens hierarki. 

Jag skall här uppmärksamma detta tänkande framför allt i den fonn 
det tagit hos den danske psykiatrikern Anton Aggernaes i hans teori om 
livskvalitet (l 989). I ,åt mig först som en inledning ge en introduktion till 
begreppet behov. 

Något om det alli11änna 
behovs begreppet 
Begreppet behov ifr mycket mer problematiskt än det i f(irstone kan 
'vcr~. Flera av de teoretiker som har använt det har inte varit hdt 
medvetna om dess komplikationsgra<l. Detta leder till vissa oklarheter 
som bör kunna undvikas. 
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a. Den ur:,pnmgliwt instrurnentelltt innebi:irden rtv »behov» 

I dagligt tal säger vi ofta att vi har behov av något eller att vi behöver 

något för ett visst ~indamål. Vi säger tex att vi behöver en hammare för att 
spika upp en tavla, att vi behöver gå en promenad för att bli kvitt vissa 
sp~inningar i kroppen eller att vi behöver ta en examen för att kunna fä ett 
eftertt·aktat arbete. Substantivet »behov» eller verbet >>behöva:» fungerar 
här helt enkelt som en trcst~illig relation: P behöver x för att uppnå T. P 
kan vi kalla relationens subjekt, x rdationcns objekt och T relationens 
mål. (Om vi skall vara riktigt noggranna kan vi införa ytterligare en 
position, som skall markera under vilka omständigheter bchovsrclatio
nen g·äller. Därmed blir relationen i praktiken fyrställig.) 

Det en miinniska har behov av (behovet'> objekt) blir enligt detta 
tänkande fullständigt beroende av vilket mål som är uppsatt. Objektet 
skall ju vara ett nödv~indigt medel för att uppnå målet. Hammaren är 
nödvändig för att kunna spika upp tavlan, examen är nödvändig för att fä 
dc:t åtråvärda arbetet osv. Om målet varierar, varierar också medlet. 

Behovets objekt blir helt relativt behovets mål. 
Vi kan kalla detta för en rent språkligt-logisk analys av hehovshe

greppet. Behov innebär enlii:,it dcrma analys en rent abstrakt relation 
mellan tre (eller fyra) positioner. Denna rclationstyp kan sedan konkre

tiseras på en m~ingd olika s~itt. Det som dock är helt avgörande för varje 
sådan konkret relation ~ir vilket mål som uppställs. Vi kan uppställa vilket 
mål som helst men <.förefter bestäms vilka företeelser som utgör behovets 
objekt på rent empirisk v~ig. Objekten måste uppfylla villkoret att vara 
nödvändiga medel för att förverkliga behovets mål. 

Denna abstrakta analys av behovsbegreppet kan dock inte ensam ge 
oss någon vägledning för att förstå vad m~insklig livshalitct skall vara. I 
så fall s.k1Jlle ju livskvaliteten vara helt skönsmiissig. Var och en som vid 
ett visst tillfälle uppställer ett mål, vare sig för sig själv eller någon annan, 
kan diirmed berika listan av livskvalitetsdefinitfoner i all oändlighet. 
Detta bn inte vara meningsfullt och det ~ir heller inte detta som be

hovstcoretikema tänkt sig. 

b. Behov som motivdtionsfåktorer elkr httndlingrtendenser 

Utan att direkt frångå den rent språkliga innebörden av begreppet behov 
har de psykologisb be hovsteoretikerna som Maslow och hans efterfölja
re basctat sina teorier på vissa biologiska och psykologiska grundantn-
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ganden. De har h~\vdat att det finns vissa behovsobjekt som är biologiskt 
eller psykologiskt grnnda<lc och som är sådana att de ~ir universella för 
alla människor. Dessa bchovsobjckt anses ha status av fitndmnentrdtl 
nuinskliga behov. Till sådana universella behov räknar Maslow sk fysiolo
giska bchov, behov av trygghet, behov av samhörighet och kärlek, behov 
av sFilvakt:ning och behov av självrealisering. Att tillfredsst~illa sina fun
damentala behov betyder för Maslow att tillfredsstiilla just dessa 

uppdknade behov. 
En behovsbaserad teori om livskvalitet blir därmed varken godtycklig 

eller tom. Den konkreta angivelsen ligger i listan på fundamentala 
behov. Kopplingen till livsl·valitet är sedan uppenbar. En mfömiska 
uppnår livskvalitet genom att hon tillfredsställer just sina fysiologiska 
behov, sina behov av trygghet, sina behov av samhörighet och k~irlek osv. 

Men hur har då Maslow och hans anhängare gått tillväga för att 
identifiera de fundamentala mii.nskliga behoven? Hur kan vi säga att det 
iir universellt mänskligt att ha behov av mat, trygghet, kärlek, självakt
ning och självförverkligande? Förhåller det sig tex så att alla människor 
har uppställt ett för dem alla gemensamt mål som iir sådant att de 
niinmda behovsobjekten ~ir nödvändiga medel for att uppnå detta mål? 

Denna fråga blir naturlig mot bakgrund av min grundHiggande analys 
av hehovsbegreppet. Men har Maslow ställt <len? Och är det egentligen 
genom att ställa denna fråga som han i praktiken identifierat de funda
mentala behoven? 

Nej, h~ir finns en helt annan ingång som varit v~igledande för de 
psykologiska behovsteoretikerna. Behoven har identifierats genom stu
dier av faktiskt mänskligt beteende och av motivationsfaktorcma bakom 
detta beteende. Enligt Maslow kan man föma att miinniskor faktiskt 
strävar ~fter att få de uppr~iknade behoven tillfredsstiillda. Han menar 
dessutom att människor väljer att tillfredsst~llla behoven i en viss ord
ning. Först måste de fysio.logiska behoven - åtminstone nödtorftigt -
tillfredsst~illas innan behovet av trygghet gör sig påmint. N~ir detta 
tillgodosetts aktualiseras behovet av närhet eller kärlek osv. till dess att 
toppen på hehovshierarkin uppnås. 

De fundamentala behoven identifieras således hos Maslow på basis av 
vad han anser vara universella m~insl<liga st6ivandcn. I detta avseende 
tiinker dansken Anton Aggemaes på ctt likartat sätt. Han s~igcr t cx: 
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Med behov förstås handlingstcndcnscr i riktning mot bestämda målsitua
tioner, som kan anses vara av kategorierna au uppnå) fasthålla eller undgå 
bcstfönda tillstånd (Aggernaes 1969, s 58). 

Det är emellertid missvisande att säga att detta är hela karakteristiken av 
fundamentala behov i deras system. Det räcker inte med att vi sbll ha en 
universell handlingsdisposition för att vi skall ha att göra med ett fun
damentalt behov i Maslows eller Aggernaes mening. Ett fundamentalt 
behov är för dessa också något som är riktat mot ett positivt värderat 
sluttilhtånd. Aggernaes uttrycker sig härvidlag tydligare än Maslow. 

!\ggemaes säger att människor lider om de inte får de fundamentala 
behoven tillfredsställda. Denna egenskap ingår hos Aggernaes i själva 
definitionen av ett fundamentalt behov. 

Maslow presenterar ingen sådan tydlig definition. Däremot kan man 

i hans kommenterande text på några ställen finna motwarande fornm
lcringar: 

The so-called psychopathic personality is an ... example of permanent loss 
of thc lovc nccds (s 98) 

/People/ have strong, healthy character structure as a result of basic 
satisfaction (s l 00) 

Thwatting of unimportant desires produces no psychopathological rc
sults; thwarting of basically important needs does product: such results. 
Any thcory of psychogenesis must then be bascd on a sound theory of 
motivation (s 104, alla dtat från Maslow 1954). 

Om de fundamentala behoven inte tillfredsställs, leder detta således, 
enligt Maslow, till ohälsa, alternativt psykisk ohälsa. Detta ger ett upp
slag till en rekonstruktion av Maslows teori som ligger i linje med min 
gmndläggande analys av behovsbcgrcppct. En m~inniska har behov av 
föda, trygghet, kärlek, självaktning och självförverkligande för att uppnå 
och vidmakthålla sin fysiska och psykisk;1 hälsa. Det mål som egentligen 

utgör den logiska nyckeln för att identifiera de fundamentala behoven 
skulle således vara hälsan. Hur saken närmare skall karakteriseras hos 

Aggernaes skall vi återkomma till i ni.ista avsnitt. 
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Om behov och livskvalitet hos 
Anto11 Aggemaes 

Anton Aggernaes ( 1989) presenterar en mycket genomt~inkt teori om 
livskvalitet i vilken begreppet fundamentalt behov utgör en hörnsten. 
Strukturen i hans teori kan sammanfattas på följande sätt: 

Pundarnentala rniinskliga behov ~ir sådana behov som alla män
niskor har och som dessutom karakteriseras av att människor 
lider orn behoven inte alls blir tillfredsställda. 

Sundhet eller hälsa utgörs av de aktuella och potentiella resurser 
som föms i individen och hans omv~irld för att tillfredsställa 
hans fundamentala behov. 

Specificerad objektiv livskvalitet är graden av en individs be
hovsti 11 frcdsställclse. 

Spec~ficerad .ru~jektiv livskvalitet är den grad av tillfredsst~illelse 
som en individ känner i samband med bchovstillfredsställelse. 

Generell suldektiv livskvalitet ~ir den grad av tillfredsställelse som 
en individ känner med livet i allmänhet. 

Aggcrnacs tillstår att han är mycket starkt påverkad av Maslows be
hovstänkandc, men av olika skäl som delvis förklaras i boken, avviker han 
något från Maslows konkreta behovslista. De fundamentala behov Ag
gernaes tänker sig är de följande: a. elementära biologiska behov, b. 
behov av varma m~inskliga kontakter, c. behov av meningsfull sysselsätt
ning samt d. behov av omviixling i livet. 

De iakttagelser jag själv finner viktigast att göra om denna begrepps
apparat iir de följande: 

(i) Aggernaes sld!fer 1nellan resunerfa"r livskvttlitet och livskvtlliteten själv. 
Den distfoktion som genomgående gjorts i dc1ma bok 1nellan resurser 
för livskvalitet, vare sig dessa är externa eller interna från individens 
horisont, och livskvaliteten själv görs genomgående med stor emfas hos 
Aggernaes. 
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(ii) Aggernt1es har en begreppslig koppling mellan hiill'a och livslwalitet. l 
likhet med mitt eget system kopplar Aggernaes ihop hälsa med livskvali
tet. Hälsan utgörs, i hans fall, av individens resurser för att uppnå 
livskvalitet, s~irskilt för att realisera sina fundamentala behov. Något 
överraskande sammanfattar emellertid Aggernaes alla tänkbara väl färds
faktorer, såväl yttre som inre, under rubriken »h~Hsa». Ochå bostadsför
hållanden och arbetsförhållanden är element i hälsan i Aggernaes me
ning. För mig ter det sig mycket naturligare - och rimligen mera i 
överensstämmelse med vanligt språkbmk- att begränsa hälsans riickvidd 
till människans inre välfärd, dvs till sådana faktorer som har med indivi
dens kropp och själ att göra. 

(iii) Aggenuies laborerar nied tre livskvalitetsbegrepp. 'Till skillnad från dt:n 
teori som jag lanserat i denna bok föreslår Aggemaes tre olika livshali
tetsbegrepp: objektiv och subjt:ktiv livskvalitet samt generell subjektiv 
livskvalitet. Denna mångfald är delvis betingad av teorins koppling till 
behovsbcgreppet. Aggernaes ser sig då b-1mgcn att skilja mellan den 
objektiva behovstillfredsställelsen, dvs det objektiva faktum att individi.:n 
får föda, ttygghet, k~idek, uppskattning och möjlighet till självförverkli
gande (i en omfattning som kan anses normal i en viss population), och 
individens upplevda tillfredsställelse av att behoven tillgodosetts. Denna 
upplevelse knuten till behoven skall sedan, enligt Aggcmacs, skiljas från 
den tillfredsställelse över livet i allmänhet som en individ kan ha, delvis 
oberoende ;:IV att behoven tillgodosetts. 

Problem tned Agge111aes lära 01n behov och livskvalitet 
Aggernaes bindning till begreppet behov och den därmed samrnan
h~ingande trefalden av livskvalitetshegrepp utgör enlibrt min mening ett 
huvudproblem i hans teori. Det tycks mig som om Aggernacs-om ock 
i mindre grad än sina föregängare - gör sig sky.I dig till ett förmynderi av 
samma slag som de som sammanblandar resurser för livskvalitet med 
livskvaliteten själv. Varför skall vi kategoriskt hävda om en person, som 
har fätt mat och dryck, har en meningsfull syssekittning, lever ett 
omväxlande liv etc, att dc1m<..: har en hög objektiv livskvalitet? Anta att 
denna persons liv, ehuru omväxlande, nästan aldrig ger honom lugn och 
ro till studier som är det han högst av allt vill ägna sig åt; anta att det land 

128 



han hor j just råkat i krig; anta att han just förlorat hustru och barn i en 

tragisk olycka. 
Dt:!t iir visserligen sant att Aggernaes begreppsapparat gör det möjligt 

för honom att skilja på objektiv livskvalitet och genercll livstillfredsstiil
lelse. I Ian sh1lle här huma säga att individens objektiv<l livskvalitet ~ir 
hög medan den generella subjektiva livskvaliteten är låg. Samtidigt har 
i\ggernaes einellertid i sin fn1mställning bundit sig för tanken att det är 
behovstillji·ecll:rtitllelsen som utgör livskvalitetens fundament och det som 
huvudsakligen avgör hur också den generella subjektiva livskvaliteten 
skall se ut. Mina dn.1stiska exempel visar att så inte alls behöver vara fallet. 

Man frågar sig nu varför man skall behöva gå vägen via behov för att 
karakterisera begreppet livskvalitet. Varför skulle man inte kunna iden
tifiera livsk'Valitet med det Aggernaes kallar generell subjektiv livskvalitet 

ett bt:grepp som fi'k övrigt ligger n~ira mitt eget lyckobegrepp? Agger
na<.:s måste ju mena att hehovstillfredsställelsen iir betydelsefull av just 
det skiilet att den sist och slutligen bidrar till individens upplevda livs
tillfredssdillelse. Det måste vara livstillfredsställelsen (eller bristen på 
sådan) som ytterst identifierar vad som skall 6iknas som fundamentala 

behov. Observera att Aggernaes explicit s~igcr att människor lider om de 
inte får sina fundamentala behov tillfrcdsstiillda. 

Behovshegreppet blir på flera sätt en onödig tvångströja vid karakte
riseringen av livskvalitet. Aggernaes tvingas på flera ställen i sitt arbete att 
forsvara sitt system mot dem som hiivdar att mfö1Skliga intressen och 
strävanden är mångahanda och skiftande. Engagemang i konst, veten
skap, idrott, föreningsliv och religion är väsentliga företeelser som i 
hbgsta grad bidrar till människors livstillfrcdsst~illdse. Inget av dessa 
engagemang återfinns direkt bland Aggcrnaes fundamentala behov. 

J\ggernaes försvarslinje är att: flera av dessa aktiviteter kan anses 
underordnade antingen det fundamentala behovet av meningsfull sys
sebittning eller behov<.:t av 01nv[ixling i liv<.:t. Att cngag<.:ra s.ig i konst, 
vetenskap eller idrott iir, enligt Aggernaes, oli/aJ siitt att tillfredsställa 
något av de grundhiggande behoven. 

Denna forsvarslinje är, enligt min mening, ntillr~icklig. Det kan na
turligtvis van1 så att man engagerar sig i en aktivitet diirför att den 
erbjuder omv;ixling eller ter sig meningsfull. Men det kan ocksi1 vara så 

att man gör <kt därför att den ger omedelbar subjektiv tillfredsstlillclse. 
Jag sFilv 1ignar mig t ex inte åt fysisk triining <.förför att det ger mig 
ornv~ixling i livet. Det finns sil mycket annat, son1 intresserar mig mer, 
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som skulle ge mig omväxling.Jag gymnastiserar och springer därför att 
jag får en omedelbar vederkvickelse av det och känner mig piggare och 
starkare. 

Ett speciellt problem vidlåder begreppet rnening~full .1ysselfättning. 
>>Meningsfull>> är en notoriskt mänbrtydig term. I en mycket vanlig 
användning står »meningsfull>->- helt enkelt för något som ijäntJr ett ·~!'.fix. 
En aktivitet är då meningsfull om den tjänar ett viktigt mål eller syfte 
som man har. Men enligt de1ma tolkning kan behovet av meningsfull 
sysselsättning inte vara fundamentalt i Aggernaes system. Den me
ningsfulla sysselsättningen blir ju då underordnad det högre syfte man 
råkar ha, vare sig detta handlar om att sprida islam, skriva en teaterpjäs 
eller att delta i en handbollsmatch. 

Det grundläggande behovet måste då snarare frmnulcras i termer av: 
alla rnäimiskor har behov av att förverkliga sina mål. Den formuleringen 
torde på ett sätt vara invändningsfri. Men ~ir den upplysande? I Iar vi då 
fått någon ny insikt om människans psykologiska natur? 

Det mest uppenbara som behovsteorin utclänmar - och som mina 
konkreta exempel visat- är dock betydelsen av världens gång vid sidan av 
den egna aktiviteten. Storpolitiska händelser, h~indelser i lokalsa1nhället, 
familjehändelser, framgång.u· och motgångar som drabbar oss i livet 
påverkar vår livstillfredsställelse enormt. En enskild yttre händelse kan 
helt förändra vår uppfattning av vår livssituation. Ett stort och oväntat 
arv kan förändra våra livsmöjligheter radikalt och skapa stor lycka. En 
förlust av någon ~1v ens n~irmaste kan skapa den djupaste sorg, en sorg 
som ingen fundamental behovstillfredsstiillelse kan kompensera för. 

En generell teori om livskvalitet!livstillfredsst~illelsc måste kunna ta 
hänsyn till den yttre välfärdens betydelse, inte barn som resurser för 
behovstillfredssti:illelsc, utan också som tillstånd som direkt påverkar vår 
lycka. 

Vad kan vi lära av Aggen1aes teori? 

Aggernaes teori är på många sätt så itmehållsrik och genomtfokt att den 
förtjänar stor 'uppmärksamhet. Den är ockc;å så klar att det är lätt att 
formulera de kritiska punkter jag just angivit. 

För att balansera min kritik av behovsteorier om livskvalitet vill jag nu 
ock<>å ange vissa substantiella förtjänster med denna typ av arbeten. Ett 
sätt, och kanske det naturligaste, att se på bchovstcoricr är ju att betrakta 
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dem som försök att finna generella formler för vad människor behöver 
för att uppnå livstillfredsställelse. Dessa teorier vill inte bara definiera 
livskvalitet eller lycka. De vill också på ett koncist sätt tala om för oss hur 
vi bäst skall nå elen. I min egen frarnst~illning ligger koncentrationen 
betydligt starkare på karakteriseringsfrågan. Jag har mindre att säga om 
människors väg till lyckan. 

Behovsteoriema har naturligtvis rätt i att det finns gemensamma drag 
i människans natur som bestämmer gii.mdvillkorcn för livskvalitet eller 
lycka. Det finns alldeles klart sådana gemensamma biologiska och psy
kologiska minimivillkor. Det är ett viktigt arbete art kartlägga dessa 
villkor. Behovsteoretiker som Maslow och Aggernaes har kommit långt 
i dmma kartlägg11ing. Det är bara viktigt att besi1ma att en sådan kart
läggning inte kan resultera i en beskrivning av alla de villkor som måste 
vara uppfyllda för att en viss individ skall uppnå hög livskvalitet. Det 
riskerar därför också att bli missvisande att försöka d~finiera livskvalitet i 
termer av behovstillfredsställelse. 
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9. Att mäta hälsa och 
livskvalitet i hälsovården 

III. En ekonomisk ansats 

Den tidigare diskussionen har av många sl<lil begränsats till att snidera 
bedömning och mätning av individuell livskvtditet vid en vi.l:r tidpunkt. Jag 
har disk"llterat inre och yttre välfärdstillstånd och deras relation till en 
människas livstillfredsställelse eller lycka. De1ma begränsning måste 
anses välmotiverad, eftersom det finns tilldckligt många teoretiska 
problem redan på detta stadimn. 

En modern framställning om livskvalitet med anknytning till medi
cinsk behandling och resursfördelning skulle emellertid te sig mycket 
hegr~insad om den inte uppmifrksammade det s k qa~y-projektet för analys 
och mätning av hälsorelaterad livskvalitet. Detta mycket ambitiösa pro
jekt som f n företas framför allt i England syftar till livskvalitctsmät:ning 
som skall kunna utgöra underlag för fördelning av resurser inom hälso
vården framför allt i ett stort smnhällsperspektiv. Projektet syftar således 
till att besvara myck<.:t överf:,11·ipande frågor som: var bör vi koncentrera 
våra ekonomiska resurser? Bör vi satsa mer på prim~irvårdsinsatser än på 
specialistvård? Är höftledsoperationer en väsentligare medicinsk uppgift 
än hjärm·~msplantationer eller njurdialys? 

Alla dessa frågor skall besvaras ur perspektivet: genom vilka åtgärder 
skapar vi den optimala livskvaliteten för befolkningen? Hur skall vi 
koncentrera våra resurser och hur skall dessa balanseras mot varandra för 
att vi skall skapa största möjliga livskvalitet? För att k'Utrna besvara sådana 
allmföma frågor måste vi kmma besvara en lång rad specifika frågor av 
typen: hur mycket mer höjer vi livskvaliteten genom åtg~ird A än genom 
åtgärd B? 
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Ur idehistorisk synpunkt är det spännande att notera att dagens 
hälsoekonomer är inbegripna i ett projekt som i mycket hög grad liknar 
det som de utilitaristiska filosoferna Bentharn och Mill skisserade i 
början av l 800-talet. Skillnaden 1ir egentligen bara den att Bentham och 
Mill talade om lust och lycka i helt generella termer. Yorkekonomen 
Alan Williams och hans elever begränsar uppgiften tills vidare till vad de 
kallar hälsorelaterad livskvalitet. Deras projekt är dock knappast mindre 
problematiskt ~in Benthams och Mills, något som vi strax skall återkom
ma till. 

Det hälsoekonomiska projektet ökar komplikationsgraden i livskva
litetsforskningen med flera dimensioner. För det fb'nta kdiver denna 
forskning ett basalt livskvalitetsinstrumcnt av det slag som vi tidigare sett 
exempel på. Man måste ha ett mätinstrument för att kunna karakterisera 
det livskvalitetstillstånd i vilket en person ~ir vid en viss tidpunkt. För det 
andra kdver detta projekt att tidefaktorn tas i beaktande på ett konkret 
s~itt. Det blir viktigt att veta hur stabilt ett visst tillstånd är. Anta att en viss 

operation normalt förbättrar en människas hälsotillstånd med en faktor 
3. Detta tillstånd är dock inte stabilt. Det försfönras gradvis för att ätcrgå 
till det ursprungliga inom två år. En annan operation förbättrar normalt 
en människas hälsotillstiind med en faktor 1,5. Detta tillstånd är dock 
stabilt och kan förväntas bestå livet ut. Vilken operation skall anses höja 
mänsklig livshalitct mest? 

Detta räkneexempel visar omedelbart på en tredje komplicerande di
mension. Ett framtida hälsotillstånd är sällan eller aldrig något som vi 
med säkerhet vet något om. En läkare kan endast med viss sannolikl1et 
uttala sig om utfi1llct av en operation och om hur varakti.!:,rt det resulte
ramk tillståndet blir. 

För det jjlirde kriiver ett resursfördelningsprojekt ocks~) en stor ex
akthet i bedömningen av de olika åtgärdernas resultat. Det r~icker inte 
med att bara ordna dem ordinalt, dvs att resultatet av njurdialys eller 
hFirttransplantation normalt innebär en högre livshalitetsökning än 
resultatet av höftledsoperationer. Vi måste också kunna ange hur mycket 
mer betjänt mänskligheten iir av de förra åtgärderna iin av den senare. En 
ren rangordning iir ju förenlig med au åtgiirderna är n~istan lika viktiga ur 
livskvalitet'isy:npunkt och då sk.'Ulle en ekonomisk sfö·bchandling av dem 
bli mindre mm:ivernd. 

Till detta kommer för det fimte det rent ekonomiska kravet att de 
olika åtgärdstyperna skall kunna tilldelas någorlunda exakta kostnader. 
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Detta senare iir en utomordentligt viktig aspekt som dock faller utanför 
ramen för denna framställning. 

Yorkskolans modell för att beräl.ma 
qalys 

Den berömde hälsoekonomen Alan Williams vid universitetet i York 
har tillsammans med ett antal elever utarbetat en konkret metod för 
livskvalitetsm.ätning (eller snarast en hälsornätning) med det allmänna 
syfte som jag just skisserat. Han har dessutom gjort vissa prclimin~ira 
tillämpningar med avseende på olika medicinska bchandlingsfo1111cr. 
Resultaten av dessa tillämpningar har delvis varit överraskande och det är 
bl a av detta skäl som Yorksko.lans arbete nu blivit mycket uppmiirk
sammat i England. 

Debatten har dels rört Y orkskolans teoretiska utgångspunkter och 
grundläggande metoder, dels också, och här har allmänheten i hög grad 
engagerat sig, rört de etiska grundvalarna för politiska och ekonomiska 
beslut inom hälsovården som baseras på qary-mätning. Jag skall något 
uppm~irksamma båda dessa diskussioner. Men låt 1nig först skissera hur 
Williams och hans elever beräknar qa~ys. 

Det grundläggande instrurm.:nt för mätning av hälsotillstånd som 
\l\liliams utgår ifrån är konstruerat av den engelska psykiatern Rachel 
Rosser. Detta i.ir ett jämförelsevis enkelt och sinnrikt instrument upp
byggt längs två dimensioner, nämligen jimktionsf'o'nnåga och lidande. 
Funktionsförmågan indelas i åtta tillstånd, alltifrån ingen funktions
nedsättning alls till medvetslöshet. I .iidandedimensionen indelas i fyra 
tillstånd alltifrån inget lidande alls till allvarligt lidande. De två dimen
sionerna kan sedan kombineras i en matris med 32 celler. Tn: av dessa 
celler blir omedelbart överflödiga, eftersom medvet'ilöshet inte kan 
kombineras med nagon grad av lidande. Det reella antalet celler i 
Rossermatrisen blir således 29. Se tabellen på n~bta sida. 
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Tabell 1: Matris tar hälsotillstånd enligt Rosser & Kind 1978. 

LiJande (Fysiskt och psykiskt) 
.................. -..................... __ -----

Funktions- Inget T ,iitt Måttligt 
f()nm'\ga 

1 2 3 
2 5 6 7 
3 9 10 11 
4 13 14 15 
5 17 18 19 
6 21 22 23 
7 25 26 27 
8 29 30 31 

Punktionsförmågorna specificeras på fö.ljande sätt: 

l = Tngen funktionsncdsättlling. 
2 = Liitt social funktionsni;:dsiittning. 

Allvarligt 

4 
8 

12 
16 
20 
24 
28 
32 

3 "' Allvarlig social funktionsnedslittning och/eller lätt nedsatt arbetsförmåga på 
arbetsplatsen. Kan utföra allt hemarbete utom mycket tungt s:\dant. 

4 = Val a~· arbete starkt begränsat eller allvarligt nedsatt arbetsförmåga. Heniarbe
tande eller iilclre miinniska kan utföra lätt hemarbete och klarar av att gå ut och 
handla. 

5 = Kan inte ta någon slags anställning .. Kan inte fortsätta studier . .Äldre människor 
iir bundna till hemmet men kan ta korta promenader i silllskap. Tlemarbetandc 
kan endast utföra några fö, enklare sysslor. 

6 "' Stillasittande eller rulbtolshunden eller kan röra sig med assistans inomhus. 
7 = Sängbunden. 
S"' Mt:dvetsliis. 

Tanken ~ir således att de1ma matris skall kunna täcka alla tänkbara hälso
och ohälsotillstånd. Vare sig en m~inniskas lidande eller invalidisering 
h~inför sig på en luftrörsinfektion, en hjärtinfarkt, en lungcancer eller en 
schizofreni skall den kunna lokaliseras till någon av matrisens celler. 
Ramen torde också vara rillr~kkligt allmänt hållen för att tikka de flesta 
möjliga tillstånd. Däremot ifr svårigheterna att exakt lokalisera ett kon
kret tillstånd till någon av cellerna mycket stora. Jag återkommer till 
någn1 kritiska kommentarer nedan. 

Matrisen inneb~fr en organisation av de olika tillstånden men den 
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innebär bara en ofullständig rangordning av dem. Det är klart att cell 1 
representerar ett tillstånd som är bättre än de som cell 5 och 9 represen
terar. M.en det är inte klart vilken relation som gäller mellan tex cdlcrna 
10 och 13 eller mellan cellerna 15 och 18. Dessutom innebär matrisen 
inget steg alls mot en kardinal ordning av de olika tillstånden. 

För att kunna åstadkomma detta utarbetade Rosser och Yorkekono
mcn Paul I<..ind ett psykometriskt test som sh11le kunna tilldela cellerna 
absoluta mätetal. I korthet går testet ut på följande: Ett antal försöks
personer ombeds att rangordna tillstånd från sex utvalda celler. De 
ombeds också ta ställning till hur många gånger sjukare en person i 
tillstånd x är än om han vore i tillstånd y. Detta ställningstagande sker 
under förutsätnung att tillstånden skall tillskrivas personer i samma ålder 
och att alla tillstånden har samma prognos. Efter att ha rangordat de 
första sex. tillstånden ombeds försökspersoncn placera in de 2 3 övriga 
altcmativen. Slutligen ombeds försökspersonen att placera tillståndet 
db'd på skalan och ge det ett värde. 

Kind och Rosser publicerade 1978 en tmdersökning i vilken 70 
försökspersoner genomgick detta test. De medelvärden som Kind och 
Rosser kom fram till efter en matematisk bearbetning, som bl a förutsatte 
en linjär transformation till en skala där talet l står för full hälsa och talet 
0 för dö<l, återges i tabell 2. 

Tabell 2: Rangordning av nyttotalför olika hälsotillstånd (Rosser & Kind 1978). 

-··-·- - - -· - - - -· 

Lidande (fysiskt och psykiskt) 
---- -·· ·- - ·- .,, .. __ , ··-···" ···-- .. -····---··· 

Funktions- Inget T ,iitt Måttligt Allvarligt 
förmåga 
-·- --

1,000 0,995 0,990 0,967 
2 0,990 0,986 0,973 0,9J2 

3 0,980 0,972 0,956 0,912 
4 0,964 0,956 0,942 0,870 
5 0,946 0,935 0,900 0,700 

6 0,875 0,845 0,680 0,000 
7 0,677 0,564 0,000 -1,486 
8 -1,028 

-· - -· ··-· - ·-· -··- ··-· 
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Ett anmärkningsvärt resultat är således att försökspersonerna ansåg två 
tillstånd - siingbunden rned allvarligt lidande och nzedvetrlo:rhet - vara värre 
än döden. 

Genom di::nna mi::tod blev således de 29 cellerna kardinalt ordnade 
och tilldelade absoluta tal. Dessa tal utgör utgångsp1mktcn för att skapa 
enheten qaly, som är en förkortning av »quality-adjusted life-years>>, på 
svenska: kvalitetsjusterade levnadsår. Denna enhet skapas enligt följande 
enkla matematiska princip: en qt.Jly utgörs av produkten av mätetalet på 
Rosserskalan för ett givet tillstånd och antalet levnadsår under vilka en 
person är i detta tillstånd. En person som är i full hälsa under ett år har 
därmed fått tillgång till 1 qaly. 1 qaly kan emellertid uppnås också genom 
att en person under två år lever i ett tillstånd som åsatts mätetalet 0,5, dvs 
ungefär det tal som gäller för tillståndet att vara sängbunden med ett lätt 
lidande. Vi kan lätt inse att de matematiska möjligheterna att på andra 
sätt uppnå en qaly är oändliga. 

Qa~y utgör den enhet som gruppen kring Alan Williams använt för att 
beräkna olika medicinska åtgärders rimlighet. Till de mera uppmärk
sammade resultat som dessa kommit fram till hör att hjärttransplanta
tioner i medeltal skapar 4,5 qalys medan njurdialys ger 5 qalys och höft
ledsoperationer 4 qalys (Williams 1985). Dessa tal skall sedan kopplas till 
kostnaderna för de olika behandlingst:ypema. Det visar sig då att höft
ledsoperationer ~ir så billiga per vunnen qaly (i jämförelse med alla andra 
av Williams studerade åtgärder) att den samlade hälsoekonomiska be
dömningen innebär ett starkt argument: för styrning av ekonomiska 
resurser till just denna behandlingstyp. 

K01nmentarer till qaly-teorin 
Problemen med qaly-projektet är många och ligger på flera olika plan. 
Det bör uppmärksanunas att Williams och hans grupp ~ir väl medvetna 
om de allra flesta och att de i sitt forskningsarbete diskuterar olika 
modifikationer av upplägf,rningen. Man kan också konstatera att qa~y
metoden kan ses som en ram för tänkandt:t på hälsomätningsområdet, 
inom vilken olika specificerade mätmetoder är möjliga. Det är, som 
Williams också påpekar (1989), inte självklart att ha Rosserskalan som ett 
underlag. Det iir inte heller självklart att de olika ohälsotillstånden skall 
ås~ittas ett mätetal en gång för alla av en viss population av 70 försöks
personer. 
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(Alternativa procedurer i form av alternativa hälsoskalor och urval av 
försökc;populationcr presenteras tex i arbeten av kanadensaren G.W. 
Torram:c och hans elever vid McMastcnmiversitetct i Hamilton, Cana
da.) 

Vissa grundläggande frågor och påpekanden bör dock riktas mot qa/y
teorin, särskilt från den plattform för livsk'Valitetsanalys som presenteras 
i denna bok. 

1. Qa~y-teorin behandlar mätning av hålra och inte av livskvalitet 

Valet av Rosserskalan för introduktionen av qa~y-begreppet anger tydligt 
att Williams och hans elever tänker sig en hälsomätning och inte en 
mäniing av livskvalitet i den bredare mening som Kajandi och Aggernaes 
analyserar eller i betydelsen lycka som jag själv föreslagit. Detta val är 
betingat främst av att qa~y-teor.in uteslutande ~ir tänkt för medicinska 
tillämpningar och huvudsakligen för beslut om allokering av resurser på 
makroplanet. 

I all sin enkelhet måste Rosserskalan anses ha en genomtänkt och 
väsentlig grundide. Mätningen koncentreras helt på parametrarna 
fonktionsnedsättning och lidande. Dessa är också, enligt min mening, 
hälsans gnmdparametrar. Den kritik som bör riktas gäller snarast de
taljer. Låt mig ge två exempel. 

Rosscr observerar inte det betydande samband som måste g~illa mel
lan lidande och funktionsnedsätt:ning. Cell 4 är ju en närmast otänkbar 
cell. I för skall nämligen återfinnas ett tillstånd som utmärks av ingen 
funktionsnedsättning alls, men allvarligt lidande. Enli!:,Tt skalan sh1lle 
således det svårast tänkbara lidande inte behöva leda till någon fimk
tionsne<lsättning. Man kan t ex fråga sig hur en migränpatient skulle 
reagera inför ett sådant antagande. Ett motsvarande påpekande är rele
vant, om ock i något mindre grad, för cell 8, allvarligt lidande och Hitt 
social funktionsnedsättning. 

En grundläggande fråga kan sdillas också om distinktionen mellan 
nivå 5 och 6 på funktionsnedsättningsaxdn. I beskrivningen av nivå 5 
antas denna innebära ett mycket allvarligt tillstånd. En person på denna 
nivå kan inte ta någon som helst anställning och kan inte bedriva studier. 
Man kan där möjligen utföra de enkJaste hemarhetc;uppgifter. Nivå 6 
beskrivs helt i mekaniska te11rn.:r. En person i detta tillstånd är stillasit
tande eller mllstolsbunden. Dessa mekaniska begränsningar behöver ju 
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ingalunda innebära så allvarliga sociala inskränkningar som redan be
skrivs för nivå 5. En rullstolsbunden person kan ju mycket väl utföra ett 
kvalificerat arbete. 

Funktionsncdsättning i sig är ju mångdimensionell. Rosserskalan 
följer inte en helt enhetlig p1indp i sin karakteristik av de olika nivåerna. 
Detta leder till en oklarhet om hur nivåerna skall tolkas. 

2. Den grundläJt,gande psykornetriska metoden 

Det finns ett starkt och svårbegripligt antagande i botten på den psy
kometriska metod som Rosser och Kind använt. De fömtsättcr att det är 
meningsfullt att ställa följande fråga till en försöksperson: hur mycket 
sjukare är du i tillstånd x än i tillstånd y? Hur skall en försöksperson tolka 
en sådan fråga om ingen förklaring anges? Den rationella motfrågan 
måste vara: hur många gånger, i vilket avseende? 

I senare metoddiskussion på området har dock andra metoder före
slagits, varav flera har en betydligt starkare förankring i grundläggande 
ekonomisk teori. Jag skall här bara kort beröra den kanske mest om
hukfode: standard-gambte-metoden, som först introducerades av ekono
merna von Neumann och Morgcnstern. (För en introduktion till dem1a 
och andra metoder, se Bonair och Carlsson 1987.) 

Anta att man skall försöka åsätta ett visst hälsotillstånd I-I ett nyttotal. 
En försöksperson ombeds att sätta sig in i vad detta hälsotillstånd 
innebk Han ställs sedan inför ett alternativ. Han får välja mellan att 
antingen leva i detta tillstånd el.ler genomgå en behandling som med 
känd sannolikhet P leder till full hälsa och med känd sannolikhet leder till 
döden. Talet P varieras tills försökspersonen når ett tillstånd av >>cquili
brium», dvs när han är tveksam om han skall utsätta sig för behandlingen 
eller inte. Anta att equilibrium föreligger när sannolikheten är 0,8 för att 
behandlingen skall ge full hälsa. Nyttotalet för tillstånd H sätts då till 0,8. 
Eftersom sannolikhetstal varierar mellan 0 och I kommer räckvidden för 
nyttotalen enligt denna metod ock<;a att ligga mellan 0 och 1. 

Denna metod innebär till skillnad från den psykometriska ingen 
direkt värdering av ett hälsotillstånd. Försökspcrsonens värdering förut
sätts dock framgå indirekt av hans villighet att ta risker för att bli befriad 
från det. Gnmdtanken i denna filosofi är således den följande: Om 
riskvilligheten är stor, är ohälsotillståndet allvarligt. Om riskvilligheten 
är liten måste ohälsotillståndet vara betydelselöst. 
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3. Qa~ys och derasfo'rhållande till tidsfaktorn 

I botten på beräkningen av qalys ligger, som vi sagt, en mycket enkel 
matematisk princip: en qaly utgörs av produkten av hälsovärdet och 
antalet levnadsår. 50 år med full hälsa ger 50 qalys, 20 år ger 20 qalys. 50 
år med hälsovärdet 0, 1 ger fem qalys och 5 år fullt frisk ger ock~å fom 
qalys. Det finns flera kritiska synpunkter som kan läggas på denna 
simplistiska princip. Några av dem har redan framfört., j litteraturen. 

(i) Någon form av diskonteringsrestriktion måste läggas på beräk
ningen av qalys. 

Många finner det orimligt att hävda att 50 år vid full hälsa innebär ett 
50 gånger större värde än 1 år vid full hälsa. !synnerhet gäller detta i ett 
beslut:sperspcktiv, när beslutsfattaren tänker sig alla dessa år framför sig. 
De år som ligger närmast nuet är viktigast för individen och full hälsa 
under dessa år bedöms oftast av individen som värdefullare än full hälsa 
under några avlägsna år. 

Som ett svar på detta skulle man kunna tänka sig att införa en 
schablonmässig princip som är sådan att hälsovärdet för full hälsa (och 
dänned i princip alla andra hälsotillstånd) för varje år diskonteras med 5 
procent. Full hälsa under år 2 är d~irme<l värt 0,95 qalys. Full hälsa under 
år 3 är värt 0,9025 osv. 

Att ange just 5 procent som diskonteringsränta är en vanlig konven
tion i ekonomiska sanunanhang men det är en konvention som egentli
gen helt saknar psykologisk förankring. Det reella värdet för enskilda 
mä1miskor varierar storligen. För en människa som är inbegripen i ett 
långsiktigt projekt, t ex att fullborda en doktorsavhandling inom ramen 
för sex år, är naturligtvis full hälsa under alla dessa år, inte minst det sista, 
lika viktiga (också i beslut:sperspektivet). För en mycket gammal person, 
å andra sidan, en person som anser sig ha levt sitt liv, kanske hälsovaria
tioner under de fä kvarvarande åren är nännast egala. 

(ii) Är det meningsfullt att addera qtdys från en lång tid med ett mycket 
stort lidande? 

Att vara helt arbetsofönnögen och ha ett mycket stort lidande har 
enligt den Rosser-Kimlska metoden tilldelats det förvånande höga häl
sovärdet 0,7. 10 år i detta tillstånd skulle alltså ge 7 qalys, med diskonte
ring ett något lägre tal. Detta skall jämföras med värdet för 7 år vid full 
hälsa. 

Det firu1s naturligtvis inget entydigt scenario som möjliggör en jäm-
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förelse i detta fall. En arbetsofönnögen person med stort lidande kan få 
viss annan kompensation i livet; han kan ha ett strålande stöd från sin 
familj; han kan kanske finna någon form av meningsfull sysselsättning 
istället för det uteblivna arbetet. Det ligger emellertid nära till hands, 
särskilt när vi föruts~itter villkoret allvarligt lidande, att anta att vederbö
rande person lever i ett tillstånd av direkt olycka. Låt oss måla upp ett fall: 
Vi har att göra med en stolt småföretagare med ett fåtal medarbetare. 
Han lägger ner ett oerhört engagemang och en stor del av dygnet i tid på 
sitt arbete. Denna person drabbas plötsligt av en helt handikappande 
sjukdom som dessutom ger honom svår smärta. Anta att han befinner sig 
i detta hälsotillstånd i 10 år. Eftersom firman fullständigt står och faller 
med hans egen arbetsinsat'>, kan man utgå ifrån att den går i konkurs. 
Hans stolta livsverk faller samman. Ist~illet för att leva ett aktivt expansivt 
liv tvingas han nu vara passiv och dessutom dagligen och stundligen 
känna stark smärta. Under långa perioder lever han under känslan av att 
hela hans liv är ödelagt. Är det inte ett hån att tillskriva denna persons 10 
år av helvete 7 qa61s på den Rosser-Kindska skalan och därmed jämställa 
dem med 7 år av full hälsa? 

Exemplet kan te sig extremt. Man kan hävda att det är fä personer som 
drabbas så hårt av en längre tids ohälsa. Dessutom och mera principiellt: 
i mitt exempel har jag blandat .in inte bara hälsokomponenter utan 
komponenter som rör hälsans konsekvenser för allmän livshalitet, nå
got som qa~y-analysen inte gör anspråk på att bedöma. Detta är sant men 
det visar kanske då på en svaghet i qa~y-analysen. Är det rimligt att vi skall 
tänka bort sådana allvarliga konsehenser av ohälsa som är mycket 
sannolib och som man i en klinisk situation i allra högsta grad skulle ta 
i beaktande. Vi bör komma ihåg att ofrirmÄga att arbeta (tillika en oför
måga att bedriva några som helst studier) finns inskriven i den 
Rosser-Kindska definitionen av ohälsograden. En sådan oförmåga 
kombinerad med starkt lidande under 10 år måste innebära ett oerhört 
slag för den drabbade personens hela livsuppfattning. Man har mot 
bakgnmd av detta svårt att tänka sig att de 70 friska försökspersonerna i 
York satt sig in i konsekvenserna av sitt ställningstagande. 

Några hälsoekonomer har visat sin medvetenhet om problem av detta 
slag och dänned insett att hälsotillstånd och tid inte är oberoende 
faktorer. Enligt vissa förslag som nu presenteras (se t ex Karlsson 1991) 
skall inte några nyttotal tilldelas hälsotillstånd oberoende av tid. Istället 
skall man betrakta och jämföraforlopp av häLrotillstiind, där varje kombi-
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nation av Milsotillstånd och tid skall betraktas för sig och värderas som 
odelbara enheter. 

4. Orn qaly-teorins tillämpningar 

Jag har redan framhållit att qa~y-teorin förv~intas ha sin huvudsakliga til
lämpning inom h~ilsoekonomin. Den är tänkt att ge underlag för ekono
misk resursfördelning enligt det klassiska mottot: allokera resurser dit 
där de ger den största nyttan. 

Det är emellertid fullt t~inkbart att andra kategorier, t ex företl:ädare 
för vården, anammar qa/y-teorins resultat och tilfömpar dem i det klinis
ka arbetet eller det rena vårdarbetet. För en sådan överföring finns det all 
anledning att varna. 

I qa~y-teorin har ett antal hälsotillstånd åsatts ett nyttotal på basis av 
bedönmingar från 70 friska cngclsm~ins uppgifter Hinmade år 1978. 
Nyttotalet utgör ett slags medelvärde för dessa personers uppfattningar. 
l det reella kl in i ska arbetet står en läkare el I er vård givare i nfik en konkret 
patient, som just befinner sig i ett tillstånd av ohälsa. Detta tillstånd 
värderas av patienten på ett unikt sätt, de.lvis därför att hon omedelb;1rt 
si~tter in det i sitt totala livssammanhang. Hon kan ha ett tungt fysiskt 
arbete; hon kan vänta barn; hon kan stå inför en viktig arbetsprestation; 
hon kan vara ensamstående; eller hon kan just ha förlorat sin make. 

Alla dessa fullrtändigt individuella faktorer måste tas i beaktande i 
vårdarbetet, dels individens grundvärdering av ett visst tillstånd av 
ohälsa, dels hennes v~irdering av hur denna ohälsa påverkar hennes 
livssituation vid vårdtillföllet. Ett nyttotal som utgör ett medelvärde av 
helt andra m~inniskors bedömningar kan inte vara vägledande vid vården 
av dc1ma person. 
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Etiska synpunkter på qaly-metoden vid 
resursfördelning 

On1 rättvisa fördelningar 

Teorin om qalys har väckt mycket stort intresse hland hälsoekonomer 

och den utvecklas nu ochä i många olika riktllingar i dessa kretsar. 
Samtidigt har en kritisk diskussion inletts bland etiker och hälso- och 

sjukvårdsideologer om det rimliga i att låta qt1~ys utgöra grund för för
delning av medicinska resurser. Denna, huvudsakligen etiska, kritik ~ir av 

stort principiellt intresse. Det är att märka att den egentligen inte alls 

bara tdffar qtt/y-metoden; den träffar också alla andra metoder som 

baserar resursfördelning utesluttmde p{i behandlingsfonnernas förmåga 

att höja människors hälsa eller livskvalitet. 
'l 'ill vissa ddar är denna diskussion en .ren replik av en ldassisk debatt 

om utilitarismens begr~insningar som en universell etisk teori. Enligt 

utilitarismen i Benthams och Mills tappning är det vår etiska plikt att 
skapa största möjliga lycka hos största möjliga antal människor. När vi 
står inför ett handlingsalternativ, när vi har att vi.ilja mellan en handling h 

oc.:h en handling h 1, skall vi göra en >>lyckokalkyl» och med hji.ilp av den 

försöka avgöra vilken av de tvä handlingarna som bäst uppfyller det 
etiska gmndvillkoret, dvs som skapar mest lycka eller i varje fall skapar 

minst olycka. 
Ett problem med denna klassiska utilitarism i.ir att den inte säger något 

tydl.igt om hur.flirdelningen av lyckoenheterna skall göras. Låt oss tänka 

oss att vi står i en situation då vi kan sprida l 00 enheter av någon 

önskvärd resurs inom en befolkning på 100 personer. Rent matematiskt 
kan detta göras på ett mycket stort antal sätt men finns det någon etisk 

restriktion på spridningsproceduren? 

Det kan tyckas att det kan ligga i andan hos Milis princip att vissa 

extrema fördd.ningar skall undvikas, isynnerbet den som går ut på att en 
individ får alla 100 enheterna. Men principen ger ingen som helst tydlig 

anvisning om vilka fördelningar som är etiska och vilka som ~ir oetiska. 
Det behövs någon ytterligare etisk regel för att vägleda oss i situationer 
av detta slaget. De flesta etiker har då föreslagit en riittvi.wprincip. Om vi 
skall fördela ett antal goda ting över en viss befolkning, skall vi göra det så 

t~ittVist som möjligt. Vad heryder då detta? Jo, r~ittvisans gnmdidc antas 
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oftast vara likhet. Som en utgångspunkt skall alla fördelar fördelas så lika 
som möjli,brt. Om vi har tillgång till 100 lyckoenheter och befolkningen 
består av 100 personer, då skall varje person få en av dessa lyckoenheter. 

Likhetsprincipen är ri.ittvisans grundpebre, men den är inte den enda 

princip som brukar hänföras till rättvisans etik. Man talar ofta också om 
meritriittvistt och behov.1•rättvfrtt. Meriträttvisa tillämpas, när vi säger att en 

viss person, till skillnad från andra i en befolkning,prfiänaratt fä tillgång 
till en produkt eller en belöning. Den som utfört ett arbete förtjänar, 
säger vi, att få en viss lön. Den som inte utfört något alls förtjänar inte 
denna lön. 

Meritriittvisa har ett stort tilHirnpningsornråde inotn många sarnhälls
sektoter, inte minst inom ekonotni och utbildning. Den ~ir dock mindre 

framträdande som en princip just inom hälso- och sjuhår<lcn, där 
däremot behov.frättuisa traditionellt spelat en stor roll. Den vi.ilkända 

principen: till var och en eher hans behov, har en stor betydelse inorn all 
sjukvård. Man kan dessutom säga att den är stadfust i den svenska Hälso
och sjukvårdslagen. Dess 2 §säger att: Målet fi.Jr hälso- och sjukvården är 
en god hälsa och en vård på lika villleor för befolkningen. Enligt rcger
ingspropositionen skall >>lika vi!Ikor»· här tolkas på följande sätt: 

Detta kan med andra ord uttryckas så att behovet av vård, inom ramen för 
de ekonomiska resurserna, ensamt skall vara avgörande för vårdens om
fattning och karaktär. Häruti ligger också att vid en prioritering mellan två 
patientt:r den som har det mest akuta behovet av vård skall ges företräde 
(Prop. 1981182:97, ss 27-28). 

En rättvis sjukvård enligt svensk lag är således en sjukvård enligt vilken 
vård och behandling fördelas allt efter individemas behov. Principen i 
det individuella fallet skall alltså vara: Den person som har störstvår<lbc
hov skall, i en siruation med knappa resurser, först få tillgång till vård. 

Hur förhåller sig då behovsrättvisa till ett utilitaristiskt tänkesätt? Vi 
kan omedelbart specificera dc1ma fråga på följande sätt: Är en fördelning 
av sjuk-vårdsresurser enligt qary-metoden alltid förenlig med en fördel

ning enligt en behovsprincip? 
För att k:mma besvara de1ma fråga måste vi något explikera behovsbe

,greppet i detta sammanhang. I ett tidigare kapitel antydde jag att be
hovsbegreppet är totalt öppet, så länge som vi saknar en specificcring av 
behovets mål. Ett påstående om att man behöver ett föremål är inte 
beg1·ipligt om man inte vetjlirvad föremålet behövs. På samma sätt är tal 
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om sjuhårdsbehov iru1ehållslöst så länge vi inte specificerat målet för 
sjukvården. Om vi säger att Pctcrsson har större behov av terapi T än 
Karlsson, måste vi alltså göra klart för oss för vilket mål terapin T skall 
hjälpa Petersson och för vilket mål den skall hjälpa Karlsson. 

Låt oss här för resonemangets skull stipulera följande: Vi antar att 
målet för både Pctcrsson och Karlsson är full hälsa och vi antar att vi vet 
vad detta innebär. Att Pctersson har större behov än Karlsson av terapin 
T kan då bl a ges följande tolkningar: 

a. Petersson och Karlsson befinner sig på samma hälsonivå, 
men T' kan höja Pctcrssons nivå mer ~in Karlssons. 

b. Petersson och l<arlsson befinm-:r sig pä samma hälsonivå, 
men om Petersson inte behandlas med T kommer Petersson att 
sjunka djupt ner på hälsoskalan eller tom avlida. Om K.arlsson 
inte behandlas, kommer Karlssons hälsonivå inte att sjunka lika 
djupt. 

c. Petersson befinner sig på en hälsonivå som är betydligt lägre 
än Karlssons, och T kan höja Peterssons hälsonivå. (l vårt 
fortsatta resonemang tänker vi oss också att T kan höja Karls
sons nivå i minst lika hög grad.) 

Att behandla Pctcrsson i fallen a och b är helt förenligt med och 
egentligen en ren tillämpning av ett qa(y-tänkande. Pctersson är den som 
bäst kan tillgodogöra sig behandlingen i fallet a. Att behandla Petersson 
innebär därmed en större höjning av världens qary-nivå än att behandla 
I<arlsson. Genom att behandla Petersson i fall b kan man också säga att 
antalet qa(ys maximeras; man tillser att minskningen av qalys blir så liten 
som möjligt. 

Det intressanta och det etiskt mest brännande fallet är fall c. Att 
behandla Petersson ger inte en större qa~y-höjning än att behandla 
Karlsson. (För att spetsa till exemplet kan vi också tänka oss att en 
behandling av Karlsson skulle innebära en betydligt större qary-höjning.) 
Ändå säger vi (nonnalt) att Petersson har ett större vårdbehov än 
Karlsson och vi menar att det har relevans för inriktningen av vårdens 
resurser. 
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Bakom detta ligger ett slags rättvisetänkande. De människor som har 
det sämst måste prioriteras. En viss (minimal) utjämning av <let goda i 
livet måste företas innan andra grupper kan få ta del av resurserna. Som 
en ren tillämpning av detta tänkande kan följande princip fonnukras: 

De sjukaste människorna måste hjälpas forst, ~i.ven om detta 
sh1lle leda till en lägre qaly-höjning än om samma resurser lagts 
på andra personer. 

För en specificering och konkrerisering av denna princip krävs ett stort 
arbete. Det måste säkert också konkretiseras mycket olika inom olika 
sektorer av vården. Man måste hl a diskutera vad som skall anses vara 
etiskt relevanta skillnader i hälsonivå. Man måste också <lish1tera vad 
som är en etiskt relevant höjning av livskvalitet eller hälsa. En behandling 
av en mycket sjuk person kan ju i vissa fall leda till en rnycket liten höjning 
av hälsan, medan samma behandling på en friskare person kan leda till 
mycket stora förbättringar. Det finns ett, om ock svårbestämt, bryt
ningstal, där förbi.itn-ingen i det förra fallet är för liten och i det senare 
fallet för stor för att en tillämpning av rättviscprincipen kan te sig rimlig. 

Diskri1nineras åldringar cnJigt qaly-tänkandet? 
En annan fråga som ofta tagits upp i den etiska debatten om qa~ys gäller 
om qa/y-teodn riskerar att missgynna åldriga patienter till förmän f'br 
yngre. Jag skall här helt kort kommentera ock<iå denna fråga. 

Det är för det första helt klart att qa~y-teorin inte explicit säger nägot 
om åldringar eller ålderssjukdomar. Det som saken därför måste gälla är 
orn en strikt tillämpning av qaly-teorin i praktiken skulle fö som en kon
sekvens att resurser förs bort från åldringsvården till aiman sjukvård. 
Varför sh1lle tkt behöva bli så? 

Enligt dem som uttryckt farhågorna (bl a filosofenJolm Ifarris l 988h) 
~ir det den tidsfaktor som ligger inbyggd i själva qa~y-begrcppet som fäller 
avgörandet. En mycket gammal människa kan, efter en behandling, inte 
hedknas ra så många qalys, helt enkelt därför att hon inte kommer att 
leva så mycket längre. I lur lyckosam behandlingen i någon mening iin 
blir - även om hon skulle bli fullt botad från en viss sjukdom - kan den 
aldrig ge henne många qtl~ys. Alltså finns det liten eller ingen anledning 
alls att behandla henne. 
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Detta resonemang fömtsättcr dock tilläggsantaganden som inte be
höver göras i en qa~y-teori. Qalys är enheter som primiirt tillskrivs be
handlingsåtgärder. De framräknas ofta som medeltal baserade på erfa
renheter som gjort.;; av en viss behandlingstyp tillämpad på ett stort antal 
patienter, gamla som unga. Om behandling x i medeltal skapar 4 qa!ys, 
blir detta det tal som tilldelas behandlingen. Om 4 q1J~ys skulle anses vara 
ett högt tal i jiimförelse med andra behandlingsfom1cr bör x tilldelas 
stora resurser. I denna procedur ligger ingen diskriminering av några 
som helst patienter. En 86-åring som behöver behandlas med x skall i 
princip bli behandlad, lika väl som en 20-åring. 

Å andra sidan kan man naturligtvis beräkna åldersrelaterade qa~ys. 
Man kan tex s~irskilja behandling av 20-åringar med hypertoni från 
behandling av 80-åringar me<l samma sjukdom och betrakta skillnaden i 
qaly-höjning mellan de två kategorierna. (Se tex en klassisk studie av 
\Veinstein och Stacon 1976.) Ett resultat av en sådan undersökning kan 
mycket väl bli att qa~y-talet vid behandling av äldre blir lägre ~in vid 
behandling av yngre patienter. I denna mening skulle alltså en sådan 
undersökning kunna fä åldersdiskriminerande effekter. (Observera dock 
att det är fullt möjligt att också det omvända förhållandet kan gälla för 
vissa sjukdomar och vissa behandlingstyper.) 

Ett s~irskilt förhållande kan inträda om vi skulle fokusera på sådana 
sjukdomar, som nonnalt bara drabbar mycket gamla människor. Resul
tat av behandlingar av sådana sjukdomar kan, av naturliga skäl, inte följas 
så många år, och de kan <brmcd inte heller tilldelas höga qaly-tal. De 
flesta patienter som behandlas i dessa fall avlider ganska kort tid efter 
behandlingen. Qa~y-talet måste därmed bli lågt, även om den reella 
dödsorsaken för patienterna ifråga är en helt annan än. den behandlade 
sjukdomen. 

För detta speciella fall kan man tänka sig att qa~y-metoden sh1lle slå 
negativt för åldringar. Det kan dock med fog diskuteras om denna 
»diskriminering>> ilr exklusiv för qa~y-metoden. Det finns ju politiker och 
etiker som, med delvis hdt andra utgångspunkter, rekommenderar en 
betydligt mer riktad och drastisk reduktion vad beträffar avancerad v~ird 
av iildre patienter. Kanske dessa snarare shdle säga att det är en bri.11 i 
qa~y-teorin att den inte mera diskriminerar ~ildre patienter i sjul'Vården. 
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Vad kan vi lära av qaly-n1etoden för 
livskvalitetsmätning? 
Alan Williams och hans kollegers ansträngningar att mäta hälsa är enligt 
rnin mening både intressanta och sedelärande. Man måste bel..mdra både 
deras mod och deras målmedvetna strävan att vandra i Jeremy Benthams 
fotspår. Genom sina mycket konkreta och handfasta operationalise
ringar av hälsobcf,11Tppct kan de ovanligt tydligt illustrera svårigheterna 
med hälso- och livskvalitctsmätning. Dessa svårigheter ligger, som vi 
sett, på olika plan, nämligen (i) dels i kopplingen till de grundläggande 
begTeppen, (ii) dels i graderingen av hälso- och livshalitetsnivå, både vad 
avser verbal beskrivning och vad avser i synnerhet den matematiska 
bearbetningen, (iii) dels också i den etiska värderingen av qarytänkandets 
plats vid resursfördelning. 

Som framgått av min diskussion finner jag qary-teorin väl värd stor 
upprnärksarn.het, men jag anser att den bör tillämpas med stora reser
vationer. 
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10. Slutord 

Teoretiska slutsatser 

Ett huvudsyfte med denna studie har varit att utveckla en teori om 
livskvalitet i betydelsen lycka över tillvaron. Enligt denna teori inneh~ir 
snuhct av en person P's livskvalitet att avgöra om han finner sin totalsi
tuation vara sådan som han i.fnsktl'f' att den skall vara. Att göra detta är 
något annat än att studera P's situation från en allmän eller neutral 

utgångspunkt. Det är ocko;å något annat än att snu..k:ra hans hälsa vare sig 
denna skall förstås objektivt eller subjektivt. Livshalitct i betydelsen 
lycka skall därför klart skiljas från alla följande begrepp: allmän välfärd, 

individuell välfard, hälsa och subjektiv hälsa. 
En människas hälsa och hennes yttre sjtuation är naturligtvis viktiga 

determinanter av hc1mes lycka. När det gäller hälsa är detta mycket tydligt 
och det kan förklaras med hjälp av den teori om MHsa som också 
framlagts här. Hälsa kan påverka en människas lycka på åtminstone 

följande.: tre sätt: 

a. Begreppet h~ilsa är analytiskt relaterat till begreppet lycka. 
Eftersom hälsa, cnligt tcorin, är detsamma som en persons 
förmåga att i standardomständighcter förvcrkliga sin minimala 
lycka, är hälsa en betydande bidragande.: orsak till lycka. Den 
friska människan är i ett normalt sammanhang kapabel att skapa 

sin minimala lycka. 
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b. Subjektiv ohälsa (i mening 2 av ordet) innebär ofta att 
individen kinner sm~irta, trötthet eller andra obehagliga sen
sationer. 

Att dimincra sådana sensationer, dvs skapa subjektiv hälsa 
(och därmed också normalt skapa hälsa) innebär att individcns 
nivå av olust minskas och graden av lust ökar. Detta innebiir 
normalt au också graden av lycka ökar. 

c. Delvis på grund av a. och b. ligger hälsan mycket högt på 
människors preferensskalor. Alltså innebär blott detta att man 
tro-ratt man är frisk att cns lyckonivå påverkas positivt. 

Lät oss också konstatcra att ohälsa, liksom dess många orsaker somt ex 
sjukdomar och skador, kan sänka lyckan hos en person genom alla dessa 
vägar. a. En sjukdom, tex en cancer, kan direkt reducera en människas 
förrnåga att utföra sina dagliga sysslor. Därigenom skapar den olycka. 
b. Samma sjukdom orsakar ofta en hög g1·ad av smärta. Därigenom 
orsakar den indirekt olycka. c. Kunskapen om .~ukdomen och dess troliga 
framtida förlopp kan resultera i ett förlorat hopp inför framtiden. Detta 
result:en1r i en lägre grad av lycka. 

Liksom hälsa bidrar till lycka bidrar till lyckan också alla de faktorer i 
en människas situation, vare sig de är inre eller yttre, som hon anser 
gynna några av hennes intressen. Goda karakt~irscgenskaper, ett v~ilut
vecklat socialt liv, en god bostadsstandard och i allmänhet en hygglig 
ekonomisk standard är ting som har hög prioritet för de fksta männis
kor. Således, om individen finner att hon salmar några av dessa nöd
vändigheter, kommer hon att falla under nivån för minimal lycka. 

Men, som vi har sagt tidigare, både det faktum att en person har hiilsan 
och att hon lever i en gynnsam omgivning är förenliga med att hon är 
olycklig. Så länge som man inte säkerställt att P filmer hela sin siniation 
(åtminstone vad avser ting med hög prioritet) vara som hon önskar den 
vara, kan man inte med s~ikerhet hävda att P har en hög grad av 
livshalitct. 

I ljuset av denna observation - och här tangerar jag bokcns andra 
huvudsyfte - kan vi ifrågasätta alla de sn1dier som syftar till att mäta 
livskvalitet, men som i praktiken endast bedömer och mäter h~ilsa eller en 
kombin<1tion av hälsoförhållanden och vissa an.dra förhållanden i en 
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m~inniskas siniation. Vad säger dessa bedömningar om personens all
männa livshalitet i betydelsen lycka? 

Omvänt kan man kritisera sådana studier som syftar till att beskriva en 
persons hälsa, men som ock'>å beskriver sådana drag i en rnfömiskas 
välbefinnande som kan vara fullständigt oberoende av personens hälsa. 

Den väsentliga slutsatsen av min analys ~jr således i all enkelhet den 
följande: Syfrct med en livshalitetsstr1die måste vara klart. Syftet måste 
också på ett konsekvent sätt fullföljas i den reella undersökningen. 

Vi bör ställa följande frågor: Är vårt huvudsyfte att sn1dera 

(i) P's hälsa 
(ii) Vissa aspekter av P's hälsa 
(iii) P's subjektiva hälsa (i någon av dess betydelser) 
(iv) P's välfärd 
(v) P's grad av .lycka över livet 
(vi) P's grad av lycka över vissa fakta, tex sådana som har att göra med 

hans hälsotillstånd, eller 
(vii) Någon kombination av dessa faktorer? 

Vi bör sedan fråga: Med vilka medel skall jag studera dessa fenomen? 
Kan jag med dessa medel på ett adekvat och uttömmande sätt karakteri
sera just de faktorer jag valt för sn1dhun? 

Att gå vidare n1ed hälso- och 
livskvali tetsmätning 

Som framgår av mina teoretiska slutsatser finner jag inte skäl att en gång 
för alla avfärda alla slags undersökningar om livskvalitet. Jag menar 
egentligen tviirtom att bedb'nmingar av mäimiskors h~ilsa och livskvalitet, 
dvs bedömningar av hur människor mår och hur de trivs med sin tillvaro, 
alltid tillkommer och måste tillkomma många viktiga praktiska verk
samheter i samhället, inte minst socialvård och medicinsk vård. Dessa 
bedönu1ingar .måste åtminstone kunna använda komparativa ord; vi 
måste kunna säga att Petersson idag mår sämre än igår, att.Jönsson idag 
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är lyckligare över sin tillvaro än för ett år sedan. Vi måste också ibland för 
att kunna fatta större politiska beslut, för att kunna göra ekonomiska 
resursfördelningar, få en tillförlitlig föreställning om hur flertalet m~in
niskor har det och hur de sk'lllle reagera på en viss åtgärd. För att kunna 
satsa på ett läkemedel i stor skala, måste vi ha en hygglig föreställning om 
hur de flesta människor, när de befinner sig i ett visst sjukdomstillstånd, 
skulle reagera om de behandlades med läkemedlet ifråga. 

Detta uppfattar jag som odiskutabelt. Den stora frågan gäller istället 
vilken precisionsnivå eller vilken nivå av sofistikering som vi rimligen bör 
eftersträva som underlag för dessa olib beslut. Frågan är viktig av 
följande skäl: det är inte bara att det är både teoretiskt och praktiskt 
svårt att konstruera sofistikerade instrument; det finns ock<>å en risk att 
tekniskt sofistikerade instrument under en slöja av objektivitet och 
stringens kan leda till helt missvisande resultat. Jag har på flera ställen i 
bokens andra del illustrerat denna risk. 

Mitt huvudargument har varit att den enskilda människan är den 
slutliga domaren över sin egen livskvalitet. Instrument som har pre
fabricerade mätvärden, somt ex tillskriver en viss kroppslig defekt eller 
en form av invalidiscring ett absolut tal, behöver inte alls spegla en 
enskild människas bedömning av sin situation. Det kan ju mycket väl 
vara så att ett delområde i livet är mycket viktigare för herr Petcrsson än 
ett annat delomxåde. Petersson kanske har viss smärta i benet och har 
vissa rörelsesvårigheter. En undersökning av just dessa organ och funk
tioner hos Pc::tersson kan c.for visa låg livskvalitet. Men om Peterssons 
yrke och intressen är sådana att bcnsmärtan inte hekommer honom ett 
dugg, då är inte hans reella livskvalitet nämnvärt påverkad. En under
sökning med hjälp av ett byråkratiskt livskvalitetsformuHir, där en viss 
aritmetisk sammanvägningsprocedur tillämpas, kan istället ge föreställ
ningen att Pctersson egentligen har det ganska dåligt. Det snygga 
matematiska resultatet ger därrned inte alls en vettig föreställning om 
vad tmdcrsölmingcn primärt avser att belysa. 

En annan viktig poäng som min studie vill visa är att livskvalitetsbe
clömningar som skall vara grund för beslut som rör en enskild person bör 
hållas starkt isär från sådana bedömningar som rör beslut för stora 
grupper, tex fördelningar av stora resurser. Bedömningar av enskilda 
människors livskvalitet har ett betydligt bättre prognosvärde. När en 
socialvårdare möter en klient eller när en sjuksköterska möter en patient 
har de många medel att få en bild av hur klienten/patienten har det. 
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De är för det första inte bara hänvisade till personens eller hans 
omgivnings verbala uttalanden. De kan se hur han ser ut, hur han beter 
sig, om han ger uttryck för oro eller ängslan eller om han utstTålar lug11 
och självförtroende. Innehållet i personens utsagor kan därför kontrolle
ras av vissa oberoende faktorer. Dessutom kan vårdaren/sköterskan fä en 
detaljerad bild av personens allmänna livsföring och mål i livet. De kan få 
kunskap om vad som är vil<tigt för just denna person, antingen det rör sig 
om familjeliv, yrkesliv eller fritidsaktiviteter. I den mån man kan upp
täcka resursbrister hos personen ifråga, vare sig dessa berör personens 
hälsa, konstitution eller yttre omständigheter, kan alltså dessa brister 
sättas i relation till det som är betydelsefullt för personen att göra. 
Åtgärder kan därmed sättas in som är adehata för denna person. På detta 
s~itt kan en reell livskvalitetsundersölming göras för en viss individ, som 
just tar hänsyn till honom i hans individualitet. 

Bedömningar av detta slag förekommer i själva verket dagligen och 
stundligen i alla vårdformer. Sällan eller aldrig behövr;;r dessa bedöm
ningar .innehålla lnrantifieradc mätningar. (Inom medicinen förekom
mer naturligtvis mätningar av fysiologiska och kemiska variabler. Dessa 
gör dock inte anspråk på att mäta livshalitet. De kan möjligen mycket 
indirekt ge indikationer om individens hälsa och livskvalitet.) Vad som är 
helt avgöram.k för ett rimligt behandlingsbcslut eller en social åtgärd är 
istället individens bedömning av vad som är väsentligt. Vad är det som 
individen anser vara sitt eller sina huvudmål? Vad är det som är viktigast 
för henne att göra? Är dessa mål eller aktiviteter omöjliggjorda eller 
hotade? I så fall vad kan vi göra, inom rimlighetens gränser och med 
hänsyn tagen till andra individers önsket.nål, för att hjälpa henne? 

En helt annan situation möter vi när vi skall göra livskvalitetsbe
dömningar som grnnd för mer generella beslut. Då kan hänsyn inte tas 
till alla individers specifika målprofil. För att acceptera ett nytt läkemedel 
kan vi inte kräva att det skall ge ett positivt resultat i alla fall av använd
ning. Man måste här låta någon form av majoritetsbedömning bli 
utslagsgivande. 

Själva undcrsökningsproceduren måste också av praktiska och eko
nomiska skäl bli mindre omfattande och mer schablonartad än i det 
individuella fallet. Det går inte att pröva ett läkemedel på alla individer 
som kan tänkas få användning för det. Det går sällan inom samhällspla
neringen att tillfråga alla individer som kan hli berörda av en viss åtgärd. 
Endast ett urval kan tillfrågas och endast ett mycket begränsat antal 
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frågor kan stälfos. Den undersökande personen blir då hänvisad till att 
anvi.inda ett standardiserat fommlär och att använda en standardiserad 
procedur för tolkning. 

Jag vill sji.ilvklart inte utdöma undersökningar av derma typ. Det är 
emellertid dessa undersökningar som måste utsättas för extra kritisk 
granskning och som måste användas med största försiktighet. Görs 
allvarliga felbedömningar i dessa undersökningar blir ju konsekvenserna 
fatala. Eftersom instrumenten används generellt blir det ett stort antal 
mä1miskor som kan beröras negativt. 

En av mina huvudteser är att korrektivet av generella livskvalitetsun
dersökningar måste komma från vad vi menar vara en ideal individuell 
livskvalitetsstudie. Den generella tmdcrsökning som i insikt och anda så 
mycket som möjligt liknar den individuella måste vara att föredra. 
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