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Kald den hvad du vil, men den intense følelse af at være til stede og 
være opslugt, være stille glad eller jublende, være i live OG levende… 
Den skal du træne! mener læge, sexolog og forfatter til bogen  
„Recepten på LYKKE”, Jesper Bay-Hansen. En strøm af forsknings-
resultater bekræfter nemlig, at jo mere lykke vi har i vores liv, jo mere 
sundhed og livskvalitet har vi helt automatisk også. 

S om læge falder det Jesper Bay-Hansen naturligt 
at pløje sig igennem alt, hvad han kan finde 
af videnskabelig forskning. Og i arbejdet med 
bogen „Recepten på lykke” var den grundige 

research en selvfølge. For som han siger: Det er vigtigt, 
at der er forskning og dokumentation bag det, man 
videreformidler!

Interessen for forskningen i positiv psykologi har 
han haft lige siden han som praktiserende læge blev 
uddannet til at kigge efter alle de negative symptomer 
hos patienterne: Tristheden, trætheden, de fysiske eller 
psykiske smerter og den manglende energi eller lyst.

 

- Vores sundhedssystem har i generationer fokuseret 
på de negative symptomer og sygdomme frem for på 
personlige styrker og sundhed. Når patienterne får det 
bedre og for eksempel ikke længere er helt så triste men 
jævnt glade… ja, så har behandlingen virket… Og så 
stopper den. Men det jo er mindst lige så interessant at 
kigge på den positive ende af humørskalaen. Hvordan 
kan jævn glæde konverteres til lykke? 

- Lykke giver os simpelthen større chancer for at leve 
et sjovere, sundere og længere liv. Det kan lyde som en 
smart overskrift fra et ugeblad, men stadig flere under-
søgelser dokumenterer, at sådan er det. 

Af journalist DJ Maiken Buchwald Christensen
www.medmodspil.dk 
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Læge, sexolog og forfatter til 
bogen “Recepten på LYKKE”, 

Jesper Bay-Hansen.

DERFOR ER  
LYKKEN  
SÅ VIGTIG 
Ét er, at det føles så godt at være glad og 
tilfreds. Noget andet er, om det kan doku-
menteres, at det er værd at samle på lykke. 
Ja, det kan det! Her er en håndfuld af de 
bedst dokumenterede gevinster ved at 
være lykkelig: 

• Lykke gavner ikke bare os selv men 
også vores familier, nære relationer, 
samfund og kultur.

• Lykke giver afkast på den sociale konto: 
større chance for at blive gift, lavere 
risiko for skilsmisse, flere og følelses-
mæssigt mere nære venner, større 
social støtte etc.

• Lykke styrker nærheden i dit parforhold 
og bedrer dit sex- og samliv.

• Lykke øger chancen for, at du tænker på 
andre og udviser altruistisk  (uselvisk og 
næstekærlig, red.) adfærd.

• Lykke øger dit aktivitetsniveau, din 
energi og din mulighed for flow.

• Lykke stimulerer dig arbejdsmæssigt, 
hvilket kan smitte positivt af på din 
kreativitet, produktivitet, kvalitet af det 
leverede arbejde, arbejdsglæde og, ja, 
også på din løn. Mange lykkeforskere 
taler derfor om et lykke-succes link.

• Lykke gavner din sundhed og dit im-
munsystem.

• Lykke mindsker risikoen for en række 
sygdomme.

Som læger har vi traditionelt fokuseret på det, vi 
umiddelbart kan se, måle og veje. Vi har målt på 
blodtryk, puls, legemstemperatur og så videre. Det 
er der selvfølgelig ikke noget forkert i, det kan 
være et udmærket sted at starte. Men heldigvis er 
både læger, medicinindustri, sundhedsøkonomer 
og politikere også begyndt at interessere sig for 
at måle på livskvalitet. Indtil videre dog især på 
mennesker, der er blevet syge.

Blandede bolsjer
Jesper Bay-Hansen synes, det er værd at minde 
os selv om at vi, uanset om vi er syge eller raske, 
ikke bare skal leve det sunde liv. 

- Vi skal også huske at leve det glade og lyk-
kelige liv! Undersøgelser viser nemlig, at et lyk-
keligt liv generelt også er et sundt liv forbundet 
med større tilfredshed og mindre sygelighed og 
dødelighed. Jeg ser livet lidt som en pose blandede 
bolsjer, hvor mange er tilbøjelige til hele tiden at 
vælge den samme type bolsje. Selvom det kan 
være fornuftigt en gang imellem at ryste posen 
og smage på nogle af de andre bolsjer. At se på 
sit liv med andre øjne og – i overensstemmelse 
med den positive psykologi – fokusere på, hvad vi 
alle har af positive følelser og personlige styrker i 
stedet for at dvæle ved vores mangler, begrænsede 
ressourcer og svagheder. 

Han indrømmer, at der er tendenser i tiden, 
som kan gøre det svært. 

- Stress, depression og oplevelsen af manglende 
tid, lyst eller passion i parforholdet er eksempler 
på udfordringer, der giver lykken svære odds, fordi 
de også er bestemt af en samfundsfundsudvikling. 
Men uanset odds så er et lykkeligt liv ikke noget, 
der falder ned fra himlen som en appelsin i vores 
turban. Lykken findes som en følelse i os. Vi er 
nødt til selv arbejde for det og bevæge os op ad 
rulletrappen, hvis vi ikke er tilfredse på det trin, 
vi befinder os (læs mere side 42).
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neske. Så lykken er svær at sætte på formel. 
Men fælles for al lykke er, at det handler om 
livsglæde, lyst, mening og engagement. For 
mig personligt er lykken at være mig selv og 
blive i glæden. Det er også de to ingredien-
ser, jeg giver videre i min samtaleterapi med 
klienter. Men det handler om at skabe sin 
egen, personlige opskrift på lykke. Så vil man 
bevæge sig fra glad til lykkelig – eller fra lyk-
kelig til mere lykkelig – er der al mulig grund 
til at tage på en indre rejse, få indsigt, udvikle 
sig personligt – og undervejs på rejsen samle 
alt hvad man kan af glæde, fysisk og mental 
sundhed og lykke.

Vis din taknemmelighed
Har du lært kunsten at takke, så det kan 
mærkes? Så føler du dig nok ikke bare gladere, 
du oplever sikkert også, at du får flere af dine 
ønsker opfyldt, end du gjorde tidligere.

Få ord er så korte og effektfulde som ordet 
“tak”. De fleste af os bruger ordet hver dag, 
og netop af den grund risikerer vi at glemme 
eller udvande dets betydning. Vi siger “tak” 
uden at det kommer fra hjertet, eller vi bruger 
ordet alt for sjældent – og vi er såmænd heller 
ikke for gode til at tage imod og sige tak, når 
andre viser os taknemmelighed. Stop f.eks. 
lige op, inden du læser videre og reflektér et 
halvt minut over sætningen „tak for mad”. 
Hvad går igennem dit hoved? 

I århundreder har mennesker overalt på 
jorden og i alle kulturer indledt deres måltider 

10 AKTIVITETER DU  
BLI’R LYKKELIG(ERE) AF

Vil du gerne være mere glad, mere lykkelig 
end du allerede er? Så skal du sørge for at 
fylde dit liv, din hverdag og dine tanker med 
ting, som har en positiv indflydelse på 
netop dig. Lykkeaktiviteter kalder Jesper 
Bay-Hansen dem. 

Forskning viser, at det især betaler sig at 
lede efter lykkeaktiviteter indenfor disse 10 
områder. For mange ligger der overraskende 
meget lykke gemt i de tre første:

1)  Vis din taknemmelighed
2)  Tænk positivt
3)  Vær social
4)  Brug din krop og din psyke
5)  Dyrk sex og nærvær
6)  Elsk – også dit arbejde
7)  Tro
8)  Tilgiv
9)  Håndtér stress, tab og traumer
10)  Sæt dig mål

TA’ EN TUR PÅ 
RULLETRAPPEN
Ifølge en af verdens førende lykkeforskere, 
ph.d. i socialpsykologi og professor ved Uni-
versity of California Sonja Lyubomirsky er 
vores grundlæggende lykkefølelse betinget af 
tre ting: 

1. et genetisk bestemt set-point, dvs.  
 udgangspunkt,

2. vores bevidste handlinger og aktiviteter

3. de ydre omstændigheder. 

Men det er de to første ting, hvem vi er og 
hvad vi gør, der er altafgørende – tilfældighe-
der og omstændigheder tæller kun 10 procent 
i det store lykkeregnskab.  

Forestil dig lykken som en rulletrappe, der 
kører NEDAD mens du går OP AD. 

Du går stille og roligt, dvs. du bevæger dig 
men uden at komme højere op. Dine gener 
afgør, hvor højt oppe på trappen du er startet, 
og du kan selvfølgelig ikke holde præcist 
samme tempo hele tiden. Men set udefra 
flytter du dig stort set ikke ud af stedet.

Du kan nu beslutte, at du vil højere op ad 
trappen – op på et højere lykkeniveau. Så du 
begynder at gå stærkere. På et tidspunkt taber 
du måske pusten – men ikke mere end at du 
kan holde trit med rulletrappen. Så vil du 
fortsat være lykkeligere end du var fra begyn-
delsen, og det står dig til enhver tid frit for 
igen at gå hurtigere for at komme endnu et 
lykkeniveau op. . 

- At tale om lykke lyder måske lidt højtsvæ-
vende og luftigt i nogles ører. Men “lykke” er 
jo blot et ord bestående af to vokaler og tre 
konsonanter, som vi bruger til at beskrive en 
følelse i os. Man kan kalde det, hvad man vil, i 
den engelsksprogede faglitteratur bruger man 
også forskellige ord – f.eks. happiness, sub-
jective well-being eller life satisfaction – om 
denne specielle intense og varige glædesfølelse. 

Dyrk lykken
- Der vil altid være noget positivt at sige om 
vores liv, vores helbred og den måde, vi fun-
gerer og tænker på. Ligesom der helt sikkert 
også vil være noget, der kunne være en lille 
smule bedre eller anderledes. Men meget tyder 
faktisk på, at det er muligt at blive lykkeligere, 
også på den lange bane. Det handler om at 
finde og dyrke de lykkeaktiviteter, som gør 
lige præcis dig glad. Det er netop det, min bog 
handler om: At finde sine personlige trædesten 
til lykke, understreger Jesper Bay-Hansen. 

For ham er fysisk træning  eksempelvis en 
vigtig lykkeaktivitet.  “Du er jo altid glad” og 
“Du kan jo spise, hvad du vil, uden at tage 
på” får han tit at vide. Men nej, han er faktisk 
ikke så forskellig fra mange andre mennesker. 

- Jeg er hverken et uudtømmeligt lykke-
reservoir, som har storsmilet til verden siden 
fødslen eller forsynet med et helt specielt 
turbo-stofskifte, der gør, at jeg kan leve mine 
hedonistiske lyster ud med ubegrænsede 
mængder af usund mad og drikke. Men på 
min palet af lykkeaktiviteter har fysisk træning 
en stor plads, så min krop forbrænder mange 
kalorier og frigør mange lykkehormoner. Når 
jeg trænger til et humørløft, træner jeg, til 
mundvigene vender opad igen. Når jeg har 
mærket stress i hverdagen og kommer brugt 
og træt hjem, træner jeg indtil energien og 
lysten vender tilbage. Når jeg er søvnforstyrret, 
træner jeg for at regulere søvnen ind og få en 
bedre søvnkvalitet. Og når jeg trænger til at 
slutte fred med mig selv eller mine omgivelser, 
træner jeg, til harmonien indfinder sig igen, 
forklarer han.

- Men lykken er en følelse, der både skabes 
og opleves forskelligt fra menneske til men-
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Hvad er lykke –  
og hvor lykkelig er DU?
Lykke handler blandt andet om at være os selv og 
gøre mere af alt det, der giver os glæde jf. Jesper 
Bay-Hansens personlige opskrift. 

Men det er mere end det, så hvad er lykke egentlig 
for en størrelse? For mange mennesker mener noget 
forskelligt, og vi ændrer alle vores opfattelse af 
lykke over tid, siger Jesper Bay-Hansen

- Når vi spørger et lille barn om, hvad lykke er, ser 
barnet på os med store, uforstående øjne. Og vi får 
intet svar, fordi vi taler et for barnet uforståeligt 
sprog. Et lidt ældre barn vil måske svare, at lykken 
er en ladvogn fyldt med lakridser eller lørdagsslik 
alle ugens syv dage. Vi baserer nemlig vores lyk-
kebegreb på de oplevelser, vi har samlet på livet 
igennem. Har vi levet i mange år – eller bevidst 
arbejdet med vores lykke – er vi som regel mere 
nuancerede i vores bud på, hvad lykke er for en 
størrelse. Vi har nemlig erfaret, at dét, der gjorde 
os lykkelige for et år siden, måske ikke gør os lyk-
kelige i dag, siger han. 

- Det næste spørgsmål „Hvor lykkelig er DU?” gør 
svært endnu sværere. I kognitiv terapi vil man ofte 
spørge: “Hvor lykkelig er du på en skala fra 0 til 
100 procent” – hvor 0 er overhovedet ikke lykkelig 
og 100 jublende lykkelig. Mange forskere forsøger 
med elektroder,  hjernescanninger o.a. at måle sig 
til et uvildigt svar, men selv den mest teknologisk 
avancerede undersøgelsesmetode er ikke udtryk for 
en mere sand måling af lykkefølelsen. Der er tale 
om indikatorer for lykke – men testpersonernes 
egen vurdering af deres lykkefølelse må tages for 
pålydende. Din lykkefølelse kan ikke bestrides af 
andre. Der findes ikke en lykkemåler eller lykkelin-
eal, der kan måle dit præcise lykkeniveau netop nu. 
Der findes indikatorer for lykke, ja – men kun du 
har facitlisten.
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med at bede en bordbøn. Fordi det ikke 
er en selvfølge, at der er mad på bordet. I 
Danmark får vi i dag mad nok, derfor siger 
vi i stedet „tak for mad” – og vi opdrager 
vores børn til at sige det, inden de får lov 
til at rejse sig og løbe ud og lege. Men hvor 
mange af os tænker over de tre små ord og 
takker oprigtigt for, at vi kunne spise os 
mætte, at maden smagte godt, at der var 
nogen, der ville lave den til os? 

Dit „tak” skal kunne mærkes
Tænk lidt over udtrykket “tak for kaffe!”

Hvad vil du sige med de tre ord? Vil 
du udtrykke din taknemmelighed for 
den velsmagende Kona kaffe, du lige har 
drukket – eller vil du udtrykke ironi, harme 
eller noget helt fjerde? Har du overvejet at 
udtrykke dig mere præcist? Hvilke fordele 
ser du i at udtrykke sig mere præcist? Og 
hvilke ulemper ser du? Hvordan kunne du 
formulere dig, så dit “tak for kaffe” ikke 
kan misforstås? 

Hvis du ikke selv kan mærke dit “tak”, så 
kan andre heller ikke. Så er „tak for mad” 
og „tak for kaffe” for dig et udvandet 
udtryk, kan du overveje at bruge andre ord 
eller præcisere din taknemmelighed. F.eks.  
“Tak for mad – lige netop dette måltid, har 
smagt mig helt fantastisk” – eller måske 
vil du bedre kunne udtrykke din taknem-
melighed med et kys eller et kram?  

(Øvelsen er fra bogen ”Recepten på 
lykke”)

Der findes mange måder, du kan træne 
din evne til at mærke og vise din taknem-
melighed på, du kan f.eks. skrive dagbog 
og bede en takkebøn 

– Når jeg holder lykkekurser, plejer jeg 
at dele ud af de gratis reklame-postkort 
(Free-Cards), som står i stativer på caféer, 
restauranter, sportscentre osv. Kortene har 
forskellige, ofte opsigtsvækkende og sjove 
motiver. Deltagerne vælger et kort, der taler 
til dem og giver dem positive associationer. 
På kortet skriver de fem store eller små ting, 
som er sket for dem inden for den sidste 
uge, og som de føler sig taknemmelige over. 
Kortet – eller kortene, for man kan jo f.eks. 
skrive et nyt hver uge – kan gemmes og 

tages frem igen, når man har brug for at 
minde sig selv om, hvad man har at være 
taknemmelig for. 

Tænk positivt
Den amerikanske professor i psykologi 
Barbara Fredrickson er en af tidens førende 
forskere inden for videnskaben om posi-
tive emotioner og positiv psykologi – også 
kaldet social psykologi. Hun har identifi-
ceret seks ting, der kendetegner positivitet:

1 Positivitet føles godt. 
Positivitet optræder i en række forskellige 
former: Glæde, taknemmelighed, sindsro, 
interesse, håb, stolthed, fornøjelse, inspira-
tion, ærefrygt og sidst, men ikke mindst, 
kærlighed. De føles alle godt og kan hver 
især ændre dit liv og din fremtid.

2 Positivitet forandrer  
din måde at tænke på. 
Positive tanker udvider dit tankeunivers, 
så du ser flere muligheder – i modsætning 
til negative tanker, som ikke alene gør dig 
ked af det men også kan overvælde dig eller 
give dig oplevelsen af at være begrænset 
eller låst fast.

3 Positivitet forandrer din fremtid. 
Positive tanker bringer det bedste frem i 
dig. Stille og roligt vil dit positive „mindset” 
opbygge dine ressourcer over en bred kam, 
så du får flere både fysiske, mentale, psyko-
logiske og sociale ressourcer, som vil gøre 
dit liv bedre og lykkeligere.

4 Positivitet blokerer for negativitet. 
Positive tanker er en effektiv modgift til 
negative tanker (som vi dog ikke kan leve 
helt uden).

5 Positivitet har et “tipping point”. 
Balancen mellem positivitet og negativitet 
kan sammenlignes med en sejlbåd, hvor 
sejlene symboliserer de positive emotioner 
og kølen de negative. Når vi møder mod-
stand, udfordringer, kriser svarer det til at 
sejle i modvind. Vi får brug for kølen for 
at navigere os fri af modvinden. “Tipping 
point” er betegnelsen for det ideelle forhold 
mellem positive og negative emotioner. For 
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Vil du have mere glæde og lykke ind i dit liv? I sin bog vender 
Jesper Bay-Hansen alle aspekter af den eftertragtede følelse. 
Lykke er som sagt en helt personlig følelse, men i bogen får 
du en kaskade af tests og øvelser, hvoraf mange helt sik-
kert vil give dig aha-oplevelser og hjælpe dig til at bringe 

mere glæde og lykke ind i dit liv, end 
du allerede har. – Fødderne i græsset 
på bogens forsiden signalerer klart, 
hvad der er indeni. Her er ikke noget 
med ekstravagante Gucci-sko, kun 
den sarte nøgenhed og oplevelsen af 
indre ro, harmoni og det af at være 
en del af denne verden.

„RECEPTEN PÅ LYKKE”  
er udgivet på  
FADL’S FORLAG  
og koster (vejl.) 249 kr. 

den enkelte er forholdet (i gennemsnit) 
3:1.

6 Positivitet kan forstærkes. 
Du kan selv arbejde på at skabe og op-
retholde en sund balance i dine tanker 
og følelser. Forholdet mellem positive 
og negative følelser er ikke en stationær 
størrelse –den ideelle fordeling afhænger 
af, hvem du er, og hvordan du har det. 
Er du deprimeret, kan forholdet mellem 
positive og negative følelser måske være 
mindre end 1:1. Så det ideelle forhold 
afhænger selvfølgelig også af konteksten.

Vær social
Kan lykke smitte? Ja, mener de to ame-
rikanske forskere, James H. Fowler og 
Nicholas A. Christakis som har fulgt 
knapt 5000 indbyggere i staten Massa-
chusetts igennem 20 år for at undersøge, 
om lykke kan sprede sig fra person til 
person – og om lykke kan sprede sig i 
sociale netværk. 

Til at måle lykkefølelsen anvendte 
forskerne fire udsagn fra et spørge-
skema, der hyppigt bruges til screening 

for depression. Forskerne spurgte ind 
til deltagernes depressive følelser og 
adfærd inden for den sidste uge ved 
hjælp af følgende fire udsagn: “Jeg følte 
mig optimistisk omkring fremtiden”, 
“Jeg var glad”, “Jeg nød livet” og “Jeg 
følte mig lige så meget værd som andre 
mennesker”. 

Et lykkeligt menneske ville jo svare 
“ja” til alle fire udsagn. Undersøgelsen 
viste, at deltagere, der var omgivet af 
mange lykkelige mennesker i hverdagen, 
havde større chancer for også selv at føle 
sig lykkelige sammenlignet med delta-
gere, som ikke er omgivet af lykkelige 
mennesker, der kunne „smitte” dem. 
Det samme gælder for mennesker, der 
er centrale i et socialt netværk. 

– Det var ny viden, da undersøgelsen 
blev publiceret i 2008. Tidligere under-
søgelser havde „kun” fokuseret på det 
enkelte menneskes lykke i relation til 
livsvilkår, gode og dårlige oplevelser 
og genernes betydning. Men lykke er 
meget mere end det: Lykke er et socialt 
fænomen, pointerer Jesper Bay-Hansen, 
og smiler.
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