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D en ansedda veckotidningen »The Econo-
mist« tar i en lång essä upp paradoxen
att ett ökat materiellt välstånd inte tycks

göra befolkningen lyckligare eller nöjdare. Den
»lycka« som kan mätas med enkätfrågor om
välbefinnande har legat på en konstant nivå se-
dan 1950-talet trots en dramatisk ökning av
levnadsstandarden i industriländerna. Tid-
skriften låter den psykologiskt orienterade No-
belpristagaren i ekonomi, Daniel Kahneman,
stå för en del av svaret. Vårt minne av hur vi
haft det förr är subjektivt och inte så pålitligt.
Materiell lycka är mer en fråga om attityder än
en rationell värdering av den ekonomiska ut-
vecklingen.

E nligt Eurobarometern, ett EU-finansierat
opinionsinstitut, är danskarna Europas
lyckligaste folk, och de har hållit sin över-

lägsna topplacering de senaste 30 åren. Sextio-
fem procent anser sig vara mycket nöjda med

sitt liv – betydligt fler än svenskarna (45 pro-
cent) eller finländarna (35 procent). Den för-
klaring till danskarnas välbefinnande som pre-
senteras i BMJ (2006;333:1289-91) har inte så
mycket med traditionella folkhälsomått att
göra. I Danmark röker man mer och dricker
mer alkohol än i övriga Europa, och man äter
gärna onyttiga, feta smörrebröd. Medellivs-
längden är också bland de kortaste i Västeuro-
pa och den objektivt mätta sjukligheten hög.

V älbefinnandet behöver alltså inte sam-
manhänga med den goda hälsan, vilket
andra hälsoforskare också noterat. Att vi

kan bli botade från allt fler åkommor får oss
inte alltid att må bättre. 

Enligt författarna är det den danska natio-
nalkaraktären som skapar välbefinnande. Man
lever avspänt och i nuet och får mycket att gläd-
jas åt, eftersom de flesta har lågt ställda för-
väntningar på framtiden. 

Lycka är att vara dansk
»Vårt minne av hur
vi haft det förr är
subjektivt och inte
så pålitligt. Materi-
ell lycka är mer en
fråga om attityder
än en rationell vär-
dering av den eko-
nomiska utveckling-
en.«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).
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