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Abstract

In this paper the relationship between the danish happiness and �sødmælk� (in en-

glish whole milk) is carefully examined.

As earlier research has indicated food and beverage do indeed in�uence happiness.

Using data from World Database of Happiness and Statistikbanken, the correlation

between happiness and �sødmælk� is estimated. The results show a signi�cant negative

correlation between the two. Thus to be happy the consumption of �sødmælk� should

be lowered as much as possible.
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Hvad er lykke?

Det er ingen hemmelighed at chokolade fremkalder lykke. Alle ved, at vejen til lykke går

gennem folks maver. Men er det kun lykken der �nder vej gennem maven? Hvad med ulykken?

I denne artikel undersøges sammenhængen mellem danskernes lykke og deres forbrug af

sødmælk. Dette gøres ved at estimere correlationen mellem disse og ved at opstille en lineær

regressionsmodel. Udviklingen i lykke belyses til slut af hendelser fra den virkelige verden.

Happy data

For at undersøge sammenhængen mellem sødmælk og lykke anvendes to datakilder. Den

første del af data er hentet fra World Database of Happiness,[World Database of Happiness].

For at beregne lykken for danskerne anvendes et spørgsmål der drejer sig om livstilfredshed.

Her angiver den danske befolkning på en skala fra 1 (ikke tilfreds) til 4 (meget tilfreds), hvor

tilfredse de er med deres liv.

Den anden del af data er hentet i Statistikbanken, [Statistikbanken]1. Enheden for sød-

mælk er angivet som antal kr. hver husstand gennemsnitligt forbruger på et år. Data er

tilgengæligt for årene 1981, 1987 og fra 1994 og frem til 2011. Forbruget af sødmælk for de

resterende år �ndes vha. imputation, som udføres på baggrund af de resterende variable.

Således opnås et fuldt datasæt for danskernes lykke samt deres forbrug af sødmælk fra 1973

og frem til 2012.

Lykke = ÷ Sødmælk

Sammenhæng mellem danskernes forbrug af sødmælk og deres lykke undersøges ved at udføre

en correlationsanalyse. Correlationen mellem de to variable er meget signi�kant (<.0001) med

en correlations coe�cient på -0.83. Figur 1 viser hvordan et højere forbrug af sødmælk fører

til lavere lykkeniveau og ligeledes hvordan et lavt forbrug af sødmælk giver mere lykke.

Correlationen er stærk og umiddelbart observeres kun en enkelt markant outlier (året 1988).

1Den eksakte tabel der anvendes er FU5, der viser husstandes årlige forbrug efter forbrugsart, husstands-
grupper og prisenhed (løbende priser). Alle husstandstyper anvendes.
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Figur 1: Correlation mellem sødmælk og lykke

Anm.: Elipserne viser 70 og 80 pct. predektionsellipser2

Kilde: Statistikbanken, FU5 & World Database of Happiness

Ved at opstille en regressionsmodel med lykke som forklaret og sødmælk som forklarende

variabel, fås et signi�kant negativt parameterestimat af sødmælk. Dette angiver altså hvor

meget lykken falder med, hver gang ekstra sødmælk forbruges, jf. Ligning 0.1.

Happy = 3.70110− 0.00041 · S/odmælk + u (0.1)

Modellen er signi�kant med bare en enkelt forklarende variable og har en forklaringsgrad,

R2, på 0.61.

Sødmælksudviklingen

Figur 2 viser udviklingen i sødmælk og lykke i årene 1973-2012. Overordnet ses et fald i

forbruget af sødmælk fra omkring 570 i 1973 til under 70 kr. i 2012. Lykken er stigende over

perioden fra 3,46 til 3,66 (højre y-akse).
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Figur 2: Udviklingen i lykke og sødmælk, 1973-2012

Anm.: De vertikale linjer angiver ekstreme udsving i happiness-indekset

Kilde: Statistikbanken, FU5 & World Database of Happiness

Den observerede outlier fra Figur 1 er endnu tydeligere i Figur 2. Det store fald i lykke i

året 1988 skyldes en øget produktion af sødmælk i Danmark. Det var netop dette år Thise Me-

jeri belv grundlagt af en gruppe ildsjæle, fyldt med økologiske idéer og virkelyst[Thies Mejeri].

Havde sammenhængen mellem sødmælk og lykke allerede den gang været bevist, havde

ildsjælene måske genovervejet deres beslutning om at åbne endnu et mejeri, som viste sig at

have så stor e�ekt på danskernes gennemsnitlige lykkeniveau.

Det højeste lykkeniveau observeres i 2009 (jf. Figur 2). Den høje lykke belv udløst af en

artikel bragt i Berlingske d. 29. december 2008 med overskriften �Slut med støttet sødmælk

i folkeskolen� [Berlingske]:

�Indtil nu har danske forældre fået tilskud fra EU, når de har købt skolemælk til deres

børn, uanset hvor usundt det har været. Men fra 1. juli 2009 er det slut. Herefter vil der ikke

længere blivet givet tilskud til disse �usunde� produkter.�

Denne nyhed bragte stor lykke rundt omkring i de danske hjem, da det nu blev dyrere

og sværere at forbruge sødmælk. Netop derfor er det også dette år, lykken er på sit højeste
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niveau. Det er tydeligt, at der er sammenhæng nyheder omkring sødmælk og hvor lykkelig

den danske befolkning er.

�Uden sødmælk�

På baggrund af de fundne resultater er det ikke overraskende at den danske befolkning

forsøger at undgå sødmælken.

Et hurtigt kig på Goggle Trends viser en stigende interesse for søgningen �uden+sødmælk�,

[Google Trends]. Resultatet fra Google Trends er vist i Figur 3. Tallene repræsenterer søgein-

teressen i Danmark i forhold til det højeste punkt på diagrammet. Der har således siden 2005

været en stigende søgning på �uden+sødmælk�, hvilket indikerer at folk forsøger at undgå

sødmælk.

Figur 3: Søgevolumen for �uden sødmælk� på Google, 2005-2014

Kilde: Goggle Trends

Det er altså tydeligt at den danske befolkning er ved at være klar over denne sammenhæng

mellem lykke og sødmælk, da de selv forsøger at undgå den. For at blive endnu lykkeligere bør

den danske befolkning undgå sødmælken endnu mere. Måske bør regeringen endda overveje

at forbyde sødmælk i de danske supermarkeder for at øge den gennemsnitlige lykke.
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