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Arbeidslivet?



Arbeidslivet er jo en del 

av det store livet

Espen Røysamb



Arbeidslivet - og livet
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Arbeid
7,5 timer
230 dager 
44 år (23-67)
=75 900 timer

Livet
24 timer
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Arbeidslivet - og livet



• Lykke i forskning og forvaltning

• Hva er egentlig lykke?

• Kilder til lykke
– Generelle - individuelle

– Variasjon og samspill















• Sentral verdi

• Har viktige 
konsekvenser
– Sunnere livsstil

– Bedre relasjoner

– Høyere produktivitet

– Bedre helse

– Lengre liv

Pressman & Cohen (2005); Lyubomirski et al. (2005); Diener & Chan (2009);

Steptoe et al. ( 2015) 



Steptoe et al., 2015 (Lancet)





Mål for folkehelsearbeidet i Norge

• Flere leveår
Norge skal være blant de tre 
landene i verden som har 
høyest levealder

• Bedre leveår
Befolkningen skal oppleve flere 
leveår med god helse og trivsel

• Jevnere kår
Vi skal skape et samfunn som 
fremmer helse i hele 
befolkningen og reduserer 
sosiale helseforskjeller



Systematisk utvikling av 
befolkningen lykke, 
livskvalitet og psykiske 
ressurser vil antakelig 
forebygge mer psykisk 
uførhet enn tiltak rettet 
direkte mot forebygging 
av psykiske lidelser



Oppdrag i folkehelsemeldingen

«Helsedirektoratet skal i 
samarbeid med 
Folkehelseinstituttet og 
Statistisk Sentralbyrå lage en 
strategi for måling av 
livskvalitet og trivsel i tråd 
med kunnskap og utvikling 
på feltet.»



Avhenger av teoretisk og vitenskapelig perspektiv….





Eudaimonisk
Utvikle potensiale, bruke 

styrker, føle interesse, 
engasjement, mening, 

retning, autonomi, vekst

Hedonisk
Glede, nytelse, behag, 

velvære, tilfredshet
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«Liking»
• Behagelige sanseopplevelser

• Konsummering

• Redusert aktivering

• Opioidsystemet, GABA

«Wanting»
• Interesse, engasjement

• Motiverer handling

• Økt aktivering

• Dopamin
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 Langtidslykke
En stabil grunnstemning 
(trekk, tendens, 
tilbøyelighet)

 Korttidslykke
En følelsesmessig respons 
til noe godt  eller 
morsomt (tilstand)







Selvbestemmelsesteori
(Indremotivasjon vs ytremotivasjon)

3 grunnleggende psykologiske behov

Autonomi Kompetanse Relasjoner



Mihály Csíkszentmihályi







«Lykke» - subjektiv livskvalitet

• er å oppleve å ha det godt og oppleve å 

fungere godt. 

• omfatter dermed både positive følelser

som glede, positive vurderinger som 

livstilfredshet og opplevelse av positiv 

fungering - som interesse, vitalitet, 

mestring og mening 





Wellbeing-illbeing

SHOT 2014, N = 13 324



Wellbeing-illbeing



Endring

Stabilitet

PositivNegativ

WELL-MOVING

WELL-STAYINGILL-STAYING

ILL-MOVING
WELLBEINGILLBEING

Vekst, selvrealisering

Engasjement, interesse

Bruke styrker

På vei mot et mål

«Wanting-system» 

Tilfredshet, fornøydhet

Takknemlighet, trygghet

Mål oppnådd

«Liking system»

Mulig tap,

Trussel, hindringer

Angst, frykt, sinne

På vei bort fra mål

Tilbaketrekningssystem

Tap, håpløshet

Trishet, depresjon

Dysfunksjon, 

Mål ikke nådd

Røysamb & Nes (2016)

WISM modellen



Hva?







Clearly the most important finding is 
that wellbeing has a large genetic 
component. If I had to pick one 
finding, to the best of what we know, 
certainly in ‘experienced happiness’, 
I’d pick that ... Between 33% and 50% 
of the variance in life satisfaction has 
been genetically determined – that’s 
the most important finding. 

Jarden, A. (2011). An interview with Daniel Kahneman, 

International Journal of Wellbeing, 1(1), 186-188. 

What is the most important 
wellbeing-related finding to date? 

H²



Nes & Røysamb, 2016



Nes & Røysamb, 2015



12-18%



e.g., Nes et al., 2010; Krueger et al., 2008; Johnson & Krueger, 2006



0%

e.g., Baker et al., 1992; Menne-Lothmann et al., 2012



80%

Lykken & Tellegen, 1996; Nes et al., 2006; 2013 











Gen-miljø interaksjon
 Interaksjon mellom spesifikke 

genvarianter og spesifikke 
miljøfaktorer

Nb! Ulike individer reagerer 
forskjellig på en og samme 
miljøfaktor fordi de har ulike 
genotyper 

e.g., Caspi et al., 2003; Pluess & Belsky, 2012; Hankin et al., 2011 
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4. Norway (7.5)

11. Israel (7.3)

102.  Greece (4.9)

108.  Palestine (4.7)

156. Syria (3.0)



Steptoe et al. ( 2015) - Lancet. 



Indre og ytre lykketyver

• Hedonisk adaptasjon

• Automatiske tanker

• Kontrafaktisk tenking

• Økonomiske problemer

• Korrupsjon, mobbing

• Tidspress/stress

• Konflikt

• Mangel på kontroll

• Lite meningsfulle arbeidsoppgaver





Et helhetsperspektiv på livet der viktige kjennetegn er:

• frihet og autonomi

• trygghet og mening

• helse og livsglede

• deltakelse og engasjement

• mestring og selvutvikling

• fravær av unødig lidelse

Disse kjennetegnene representerer mål i seg selv, de er det 
som «virkelig betyr noe» og ikke bare midler til å nå andre mål.



Livsglede og arbeidsglede forutsetter

Betingelser som skaper 
mulighetsrom for: 

• frihet og autonomi

• trygghet og mening

• helse og livsglede

• deltakelse og engasjement

• mestring og selvutvikling

• fravær av unødig lidelse

Gode arbeidsliv i Norge: 

En utredning 

om arbeidsglede



Default contentment

Bjørn Grinde



– «Person-activity fit»

– Balansert tilnærming 

– Identifisere talenter og 
utfordringer/lykketyver 
(indre/ytre)

– Skape omgivelser for å 
bygge styrker 
(amplifiserer) og utligne 
lykketyver 
(kompenserende)

Røysamb, Nes & Vittersø (2014)

Gene-environment matchmaking
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Knytt bånd...

Vær aktiv...

Vær oppmerksom...

Fortsett å lære...

Gi...





(Killingsworth & Gilbert, 2010, Science)





Killingsworth & Gilbert, 2010 (Science)



Dess mer vi leter etter lykken, dess mindre 
sannsynlig er det at vi finner den



?







Livsfilosofi 
Verdier

Identitet, sammenheng i tid
Emosjonsregulering

Autonomi, agent i eget liv
Ærefrykt/ærbødighet

Del av noe større
Omtanke og ansvar for andre og miljøet



Thanx 


