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People with positive affect seem to have great advantages in life. Goal 
achievement, the main cause of well-being for all organisms, seem to 
be a typical trait of these people. The purpose of this study was to 
examine (i) what influences positive affect, (ii) the relation between 
positive affect and goal achievement, and (iii) characteristics of 
individuals with positive and negative affect. Five individuals with 
self-rated positive affect and two with negative were interviewed. The 
responses were classified in fifteen themes. Results showed that 
positive and negative individuals differed regarding over life time 
personality type; level of energy, a secure childhood; the base of self-
esteem, and attitude. Depending on attitude the informants considered 
themselves self-fulfilled or not. The factors determining positive 
affect is in agreement with Lyubomirsky´s theory of primary factors 
for chronic happiness level. In conclusion, primarily a secure 
childhood seem to have a significant impact on self-esteem and self-
fulfilment, which is the core factor of well-being. 
   

Att ha en positiv livssyn verkar vara av stor betydelse för hur väl människor känner 
välbefinnande och uppnår sina livsmål. Vissa personer kan beskrivas av andra som 
positiva och har ofta ett liv som genomsyras av effekterna utav detta. Fördelarna med att 
ha en positiv livssyn tycks vara många och det borde därför vara relevant att intressera 
sig för vad som skapar positiva personer.  
 
Strävan efter lycka tycks vara en av människans främsta drivkrafter. Målet för de flesta 
av våra handlingar, från politiska beslut och hur vi uppfostrar våra barn till vilken 
partner vi väljer och vilka framtidsdrömmar vi har, är att uppnå någon form av 
välbefinnande. Aristoteles beskriver för över 2000 år sedan lyckan som det ultimata 
tillståndet. Människan strävar efter pengar, skönhet, makt, berömmelse och materiell 
standard för att uppnå lycka men ingen strävar efter lyckan i sig för att nå ännu högre 
tillstånd av välbefinnande, därmed blir lyckan ultimat (Aristoteles, 1967). Eudaimonia 
var ett begrepp som myntades av de grekiska filosoferna och betydde lycka eller känslor 
som följs av ett beteende bestående av det sanna jaget (daimon) (Martin, 2005). Daimon 
är ett tillstånd av fullkomlighet, åt vilken människan strävar, och som ger mening med 
livet.  
 
I ett försök att definiera lycka menar Paul Martin (2005) i sin bok Making happy people 
att lycka är: välbehag (pleasure), positivt humör eller känslor som glädje, belåtenhet, 
framgång, exstas och affektion, avsaknad av obehag (absence of displeasure), avsaknad 
av negativt humör eller känslor som sorg, ångest, rädsla, ilska, skuld, avundsjuka och 
skam samt tillfredsställelse (satisfaction), vara tillfredsställd med livet generellt och 
med åtminstone någon specifik aspekt, t ex personliga relationer, karriär eller fysisk 
förmåga.   
---------------------------------------------------- 
* Positiva personer används som motsvarighet till engelskans positive affect. Välbefinnande och lycka 
används med likvärdig betydelse. 
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Affekt är ett begrepp som används inom forskning om välbefinnande och lycka. Positiv 
affekt har samma innebörd som Martins (2005) definition av välbehag men definieras 
av Lyubomirsky, King och Diener (2005a) som: extraversion, optimism, socialt 
attraktiv, positiv inställning till andra, fysiskt välmående, självförtroende, aktivitet och 
energi. Vad dessa egenskaper har gemensamt är att de uppmuntrar till aktivitet, är 
utåtriktade och målorienterade. När behoven är tillgodosedda kommer personen inte att 
vara inneslutande, gå i självförsvar eller angripa andra, för att skydda knappa tillgångar. 
Att frekvent positiv affekt är grundförutsättningen för lycka har visat sig ha stark 
empirisk grund (Lyubomirsky et al., 2005a).  
 
Forskning om lycka har historiskt fokuserat på, och givit bevis för, att personlig 
framgång såsom exempelvis äktenskap, socialt umgänge, inkomst, arbetsprestation och 
ett hälsosamt liv leder till lycka (Lyubomirsky et al., 2005a). I en omfattande 
metaanalys om korrelation mellan lycka och framgång, talar Lyubomirsky et al. (2005a) 
för att beroendeförhållandet även är omvänt, positiv affekt bidrar till beteende som 
genererar framgång, därmed välbefinnande. Perspektivet skiftar därmed och studier 
handlar idag allt mer om att den bestående lyckan inte är någonting som utifrån �ramlar 
på oss� eller något vi �erövrar� i form av bland annat materiell status, utan att lyckan 
sitter i vår hjärna.    
 
Inom biokemisk forskning anses människans primära drivkraft vara måluppfyllelse 
(Locke, 2005). Att vara målorienterad är gemensamt för alla levande organismer, då 
målet i våra basala handlingar är att överleva. Signalsubstansen dopamin ingår i 
hjärnans belöningssystem och ger oss känslor av tillfredsställelse, välbehag och lycka 
då vi uppnår de mål vi strävar efter (Isen, 2005). Även enkefaliner och endorfiner 
utsöndras i hjärnan vid välbefinnande och en obalans av serotoninnivåerna spelar en 
avgörande roll vid depression och ångest (Martin, 2005). Att målerövrande är 
förknippat med en lyckokänsla är troligtvis en överlevnadsmekanism, vilket förklarar 
lyckans starka drivkraft (Isen, 2005). De flesta personer tycks sträva efter ruset av lycka 
genom att i någon form tillgodose sina önskningar eller vilja uppnå självförverkligande.  
 
Extraversion har i många undersökningar visat sig korrelera med välbefinnande och 
positiv affekt, således är positiva personer mer utåtriktade än negativa. Depue och 
Collins (1999) hittar i sin forskning bevis för ökade nivåer av dopaminaktivitet i de 
frontala regionerna av hjärnan, hos personer med egenskaper typiska för extraversion. 
De föreslår därmed att dopaminsystemet är olika hos personer som hamnar lågt 
respektive högt på skalan av extraversion, då genuppsättningen har varierad 
neurokemisk sammansättning. Enligt Depue och Collins (1999) har de höga halterna av 
dopamin orsakats av främst tre faktorer: genetiska anlag (genotype-driven processes), 
där den neurokemiska sammansättningen är beroende av hur många neuroner som 
produceras i den prenatala utvecklingen, kritiska tidiga barndomsupplevelser 
(experience-expectant processes) och erfarenhetsbaserade skillnader (experience-
dependent processes). Depue och Collins (1999) menar vidare att oberoende av hur 
denna utveckling av ökade halter av dopamin sker, så blir effekten av dopaminsystemet 
ett bestående karaktärsdrag som vuxen. 
 
Enligt neuropsykologisk forskning ligger stor del av förklaringen till positiv affekt i 
genetiska faktorer. Flera studier föreslår även att detta är ett tillstånd förhållandevis 
konstant över en livstid, immunt mot influenser eller kontroll (Ashby, Isen & Turken 
1999, Depue & Collins, 1999, Lyubomirsky, Sheldon, Schkade, 2005b). Kagan (2003) 
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har exempelvis följt barn från fyra månader till elva år och kommit fram till att den 
sociala förmågan hos elvaåringen kan kopplas till det temperament de hade som barn 
och utgör således en distinkt neurokemisk profil. Dock finns resultat som visar på 
motsatsen, att en framkallad positiv känsla har en påverkan på dopaminsystemet även i 
vuxen ålder. Cabib och Puglisi-Allegra (1999) visar genom studier med djur att 
dopaminsystemet fortsätter att respondera på miljöfaktorer hos fullt utvecklade arter. 
Isom och Heller (1999) och Miller (1996) menar att den påverkande riktningen inte bara 
går ifrån dopaminet till beteendet/kognition utan visar på motsatsen, att 
beteendet/kognition påverkar neuropsykologin.   
 
Historiskt har forskning inom psykologi, inspirerad av Freud, varit sjukdomsorienterad 
och har inom det aktuella ämnet snarare funnit orsakerna till depression framför 
orsakerna till lycka, något som istället varit ett ämne för filosofin, folkloren och 
religionen. Att ett gott skratt förlänger livet är ett gammalt talesätt, men har bekräftats i 
forskning om positiv affekt. I en omfattande studie på 180 katolska nunnor i USA var 
syftet att mäta huruvida livssyn påverkar livslängd (Danner, Snowdon, & Friesen, 
2001). På 1930-talet, då nunnorna var i tjugoårsåldern, hade det varit obligatoriskt att 
skriva en självbiografi i samband med flytten till klostret. I studien har jämförelser av 
dess texter gjorts och resultat visar på tydliga samband mellan nunnor med emotionellt 
positivt uttryckssätt och lång livslängd. Fler studier visar på att positiv affekt leder till 
bättre hälsa (Gillham, Shatté, Reivich & Seligman, 2001) och att personer med negativ 
livshållning, med mycket skam, skuld och rädsla, oftare är sjuka och har många 
fysiologiska problem som bland annat högt blodtryck (Granstedt, 2006).  
 
Maslow (1943) införde genom humanpsykologin teorier om självförverkligande, 
betydelsen av att �nå sin fulla potential�. Den faktiska innebörden av att självförverkliga 
sig varierar troligtvis individer emellan men utgör en kombination av måluppfyllelse 
och grekernas definition av lycka, en slags fullkomlighet vi alla vill uppnå. Då 
människan strävar efter måluppfyllelse borde rimligtvis självförverkligande vara ett 
mått på lycka. Maslow gjorde sig känd för sin modell av behovshierarkin, som 
representerar människans psyke. Enligt den tidiga versionen finns fem områden inom 
vilka människan tillgodoser sina behov. Basen är det viktigaste, de fysiologiska 
behoven som föda, sömn, bostad etcetera. Sedan följer trygghet och säkerhet, 
gemenskap och kärlek, självkänsla och bekräftelse och högst upp finns 
självförverkligande. Enligt teorin förutsätter självförverkligande att alla andra behov är 
tillgodosedda.  
 
Det vore sannolikt att tro att en positiv person har en högre ambitionsnivå med tydligare 
målbilder än en negativ då tron på förverkligande borde vara större. Med ett positivt 
förhållningssätt borde möjligheterna till måluppfyllelse förstärkas och riskerna 
försvagas.  Vanligt uttalande är dock att en tillfredsställd person ofta är nöjd med sin 
livssituation och sällan har motivationen att �förändra världen�. Lyubomirsky (2005a) 
hävdar dock att de egenskaper som är signifikanta för positiva personer främjar 
måluppfyllelse. Enligt hennes forskning tenderade positiva personer vara mer 
framgångsrika inom: arbete (r = .27), relationer (r = .27) och hälsa (r =.32). Detta bland 
annat då positiva personer, framför negativa, visar sig vara engagerade i fler 
tillfredsställande och framgångsrika aktiviteter, speciellt sociala aktiviteter 
(Lyubomirsky, 2005a). 
 
 



 4

Sammanfattningsvis tycks forskning vara överens om den positiva affektens många 
fördelar, då den visar sig bidra till bland annat: personlig framgång, extraversion, 
optimism, längre liv, självförverkligande och inte minst lycka. Vad är det då för faktorer 
som gör att vissa personer har positiv affekt och andra negativ? Finns det möjlighet att 
påverka negativ affekt att bli positiv, trots teorier om kronisk lyckonivå? Då positiv 
affekt tycks underlätta måluppfyllelse, innebär det då att framgångsrika personer är mer 
positiva?  
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar en person att 
känna positiv affekt samt hur positiva personer förhåller sig till måluppfyllelse. 
Karaktäristika hos positiva respektive negativa personer har även identifieras. 
 

 
Metod 

 
Urval och deltagare 
Till studien har sju personer, fyra kvinnor och tre män, med tillsynes positiv respektive 
negativ affekt, handplockats ifrån författarens bekantskapskrets. Genom att besvara 
frågan hur positiva de ansåg sig vara på en skala 1-10 (bilaga 1), bekräftade samtliga 
den uppfattning som fanns om deras attityd. Fem personer ansåg sig vara positiva och 
två negativa. Begreppen �positiv� och �negativ� person har använts, med syftning till de 
personer som svarade högt (8-10) respektive lågt (1-3) på frågan. Kategoriseringen kan 
förefalla något deterministisk eller fördomsfull, särskilt mot dem som kommer att kallas 
negativa, men läsaren bes att frånse ifrån detta. Syftet är att vara tydlig och underlätta 
förståelsen med medvetenhet om att verkligheten är nyanserad. De som deltagit i 
studien har en medelålder på 32 år med en median på 31 år, sammantaget en hög 
utbildnings- och yrkesverksamhetsnivå samt bor i storstäder (Stockholm, Göteborg, 
Malmö).   
 
Datainsamlingsmetod 
Data samlades in genom halvstrukturerade intervjuer. Målet med intervjun var att föra 
en öppen diskussion kring vad som påverkar positiv och negativ affekt, samt att bedöma 
inställningen till måluppfyllelse och självförverkligande. Under intervjun iakttas 
huruvida personen har ett positivt eller negativt förhållningssätt, baserat på sättet att 
samtala och besvara frågor. Innan varje intervju gavs information om de etiska 
principerna samt att en diskussion hölls om innebörden av begreppet social 
önskvärdhet, där en informant genom sina svar kan tendera att bekräfta eventuella 
förväntningar. Intervjun inleddes därefter med frågan hur positiva personerna ansågs sig 
vara på en skala 1-10, där en definition av �positiv tänkande� gavs (bilaga 1), och 
diskussionen utgick därmed ifrån personens subjektiva bedömning. Då begreppet affekt 
inte används i lika stor utsträckning i svenska språket användes istället �positiv tanke� 
genomgående under intervjun. Intervjuguiden (bilaga 1), vilken bygger på erfarenhet 
ifrån en pilotstudie, fanns som underlag med samtalsområden ifall respondenten själv 
inte kunde hitta infallsvinklar. Intervjuerna har genomförts på informantens arbetsplats 
alternativt i intervjuarens hem och var ca 25 minuter långa. De negativa personerna 
hade ca 40 minuter långa intervjuer då de var färre till antalet. Samtliga intervjuer har 
bandats och transkriberats.  
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Analys 
Arbetet har följt metoden för en induktiv tematisk analys (Hayes, 2000, refererat i 
Langemar, 2005). Transkribering har gjorts i direkt anslutning till varje intervju för att 
lättare memorera det som var tongivande under samtalet. Dessa delar av texten 
markerades med fet stil. Därefter har varje transkribering lästs igenom igen för att i 
texten hitta ytterligare infallsvinklar som kan utgöra påverkandefaktorer för personens 
livsvärld. I detta arbete framkommer typiska karaktäristika för positiva respektive 
negativa personer. Citat som svarar på frågeställningen har grupperats under 
överliggande begrepp. När alla teman fastställts har ytterligare en genomgång gjorts av 
varje text för garantera att all data har uppmärksammats. De överliggande begreppen 
har i vissa fall döpts om till en slutlig definition av tema. Slutligen har en 
sammanfattande text skrivits under varje tema.  
 
Då tydliga teman framkom i de första intervjuerna har jag valt att fråga kring dessa i 
efterföljande intervjuer, på så sätt har arbetet inte haft en fast form utan vuxit fram 
allteftersom en större kunskap om ämnet vuxit fram. För att minska risken att styra 
svaren har respondenten själv fått ge sin redogörelse innan dessa frågor ställts. I vissa 
intervjuer har man indirekt redan svarat på det som frågas om. Efter genomgång av 
samtliga intervjuer har 15 teman av olika styrkegrad framkommit. För att strukturera 
arbetet har Excel använts, där informanternas svar dokumenterats. Ambitionen har varit 
att förstå innebörden av det som sägs samt utläsa den subjektiva meningen av ett 
uttalande.   

 
 

Resultat  
 
De femton temana kommer att redovisas enligt följande disposition: 1; faktorer som 
påverkar en person till positiv affekt: personlighet som barn; energinivå, familj och 
grundtrygghet; föräldrars personlighet, syskons påverkan, andra förebilder,                     
2; förhållningssätt till måluppfyllelse: målfokusering och ambitionsnivå, 
självförverkligande; dramatisera drömmen och 3; karaktäristika hos positiva respektive 
negativa personer: överseende � detaljerad, lösnings- eller problem-orienterad, 
ansvars- eller offermentalitet; förhållningssätt till det opåverkbara, mening med det 
som sker, ångra det som skett. 

 
1. Faktorer som påverkar en person till positiv affekt 

 
Personlighet som barn 
Flera av informanterna talar om personlighetsdrag under de tidiga uppväxtåren som 
överensstämmer med hur de är som vuxna. Vissa påstår även att de var födda med en 
positiv livssyn och minns att de alltid haft en hög positiv affekt, ibland till skillnad ifrån 
syskon som växt upp i samma miljö. Huruvida det är arv eller miljöfaktorer som 
påverkat personligheten som barn går inte att fastställa, dock avviker ingen av 
informanterna ifrån att ha likvärdig personlighet som barn och som vuxen. En av 
informanterna, som anser sig ha hög positiv affekt, tillbringade som barn tid ensam på 
familjens landställe, där han hade få lekkamrater. Han beskriver hur han som liten var 
mycket uppfinningsrik och höll en hög aktivitetsnivå med egna lekar. Han berättar hur 
han tänkte �ska det hända något så får jag göra det själv� och hur han redan då förstod 
att det var en inställningsfråga, att saker kunde bli roliga om man bestämde sig för att de 
var roliga. Denna inställning och uppfinningsrikedom visar han även idag som vuxen.   
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(pos.) Jag tror ganska mycket ligger i att man är född glad, själen är glad på något 
sätt liksom� [�] � ju mer folk desto bättre, att jag älskar när det är mycket folk 
och att jag springer runt och pratar med alla. [�] Jag har alltid varit sprallig, glad 
och pajas. [�] Jag har liksom en glad grund. 

 
De två informanter som placerade sig lågt på skalan av positiv affekt, i studien kallade 
�negativa�, var betydligt mer stillsamma som barn. En beskriver sig delvis som 
introvert, utan större behov att socialisera med andra, väldigt lugn och snäll och skrek 
aldrig. Den andra informanten berättar om dåliga matvanor i familjen och minns sitt liv 
som barn som överviktig. Båda visar idag ett mindre behov än de positiva att 
socialisera, ägna sig åt utåtriktade aktiviteter eller underhålla en stor vänkrets, utan trivs 
såväl med nära vänner som ensamma hemma. 
 

(neg.) Jag hade en ganska liten vänskapskrets, två-tre stycken sådär, men vi var 
väldigt nära, så gott som oskiljaktiga. 

 
Energinivå. Ett drag som tycks vara genomgående för de positiva personerna i 

studien är att de, både som barn och idag, håller en hög energinivå. Dels i form av 
aktiviteter då flera vittnar om brett socialt umgänge, träning och många 
fritidsintressen�  
 

(pos.) Jag har jobbat mycket! Jag är väldigt gärna utomhus och gör aktiva saker, 
euh, jag är skärgårdsneurotiker, eller havsneurotiker, så jag är gärna ute på havet, 
och umgås mycket med vänner, åker iväg och paddlar eller åker till något mysigt 
ställe i skärgården eller bara åker ut till någons land en helg, läsa, spelar gitarr. 

 
� men även energinivå i sättet att kommunicera. Positiva personer tenderar att tala på 
en högre energinivå med ett �rinnande� ordflöde, ibland osammanhängande, mycket 
levande med uttryck för emotioner och med en dialog där man både frågar och svarar. 
Det är som om de �kastar sig ut� i konversationen och tänker samtidigt som de hör sig 
själva tala.  
 

(pos.) � det är så man tänker när man drabbas av problem, det beror på vilken grad 
av problem det är, för min del handlar det om att man springer, då springer man 
framåt och kommer det ett hinder i vägen så springer man lite snabbare så springer 
man runt det. Wow, nu kommer ett hinder här då kommer jag ju två meter högre upp 
och kan hoppa två meter längre fram nästa gång då kommer jag ju fram ännu 
snabbare. [�] � är du med på vad jag menar? 
 
(pos.) �vi behöver någon som lägger straffen� eller �vi behöver någon som går fram 
och berättar att vi ska samla in till klasskassan� och sådana saker, då tänkte jag 
�absolut, jag tar det, det klarar jag, jag är optimist�. Allt är möjligt, det går. Jag får 
alla att lägga 10 kr� 

 
Energinivån upplevdes som lägre hos de negativa personerna och de är mer 
kontrollerade i sitt uttryck. De uppfattas som så dels på grund av att aktivitetsnivån var 
lägre, utan särskilda hobbys, mindre umgänge och oftare själva men även för att 
samtalsformen skiljde sig. Hos de negativa personerna fanns en större eftertänksamhet, 
tydlighet och väl formulerade uttalanden.   
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(neg.) Jaha, det beror på årstid, om jag mår bra, så går min fritid rätt mycket till, 
från jobb, gå och träna 2 eller 3 vardagkvällar i veckan, och sedan gå hem och 
slänga sig framför TVn rätt mycket, om man mår dålig är det att slänga sig framför 
TVn direkt, på helgerna om man är singel är det kanske att gå ut 1 eller 2 kvällar, så 
sover man ju ut dagen efter, gå på stan en sväng. Jag har inte så mycket aktiviteter 
förutom träningen nu egentligen.  

 
Familj och grundtrygghet 
Samtliga informanter talar om föräldrar och syskons direkta eller indirekta påverkan på 
deras personlighet idag. Genomgående för alla informanter som tveklöst anser sig ha ett 
positivt tänkande är att de upplevt en stark grundtrygghet i sina familjer. Den 
grundtrygghet som beskrivs innefattar att känna sig villkorslöst älskad, bekräftad, låg 
grad av svek, uppskattning, uppmuntran istället för kritik och att kunna förlita sig på att 
familjen ställer upp etcetera, vilket indikerar grund för en högre självkänsla. En av 
informanterna anser sig ha haft en låg grad av grundtrygghet som barn men uppvisar 
ändå ett beteende typiskt för en individ med positiv affekt; hög energinivå, extraversion 
och tilltro sin egen förmåga. Informanten har ett tillsynes starkt psyke, och berättar om 
ett medvetet arbete för att ta sig igenom vad som orsakats ifrån barndomen.    
 

(pos.) Jag tror ändå att jag har haft en skön grundtrygghet som kanske gör att man 
får en positiv livsinställning också. Att inte det här att världen rämnar var och 
varannan vecka, att man har en bra grundtrygghet och att det finns möjligheter. [�] 
Att om man har en otrygghet i familjen och slängs mellan himmel och helvete hela 
tiden då tror jag att det blir en osäkerhet, en otrygghet och att man faller oftare över 
stupet�[�] � det alltid funnits folk där som ett skyddsnät och man har aldrig 
kunnat falla och ingen har tagit emot om du förstår vad jag menar. 
 
(pos.) � att jag alltid fått uppskattning och uppbackning hemifrån. Om jag gjorde 
bra ifrån mig i skolan om jag fick bra på prov så har de fokuserat på det som är bra 
och inte på det som var dåligt, vilket ju har byggt min självkänsla så att jag känner 
att, åh, de här styrkorna har jag, då vågar jag ju använda de på ett annat sätt idag, 
hade jag inte haft den uppbackningen ifrån mina föräldrar så hade jag många 
gånger backat i situationer där jag själv inte trott på min förmåga. 

 
Den traditionella kärnfamiljen garanterar inte grundtrygghet, även om den säkerligen i 
många fall bidrar till det. En negativ informant och informanten som själv arbetat för en 
positiv affekt, båda uppväxta i kärnfamiljer, talar om en liten grad av grundtrygghet och 
effekterna av det. De har antingen saknat bekräftelse ifrån en förälder, blivit kritiserade, 
eller inte fått tillräckligt utav föräldrarnas uppmärksamhet. Däremot visar en informant, 
med skilda föräldrar, en högre grad av grundtrygghet baserad på föräldrars och 
släktingars positiva närvaro.  
 

(neg.) ... även om jag tycker att vårt hem var det tryggaste man kan tänka sig så 
kanske det inte var det� pappa var trygg men mamma kanske inte gav den 
tryggheten egentligen�, hon har aldrig varit sådär krypa-upp-i-famnen-hos utan 
ungarna ska sitta still och hålla tyst när man äter maten, inte vara till något besvär. 
Så har det varit väldigt mycket. [�] Hon (mamman) har nog alltid trott på mig men 
det är nästan så� ska se hur jag ska uttrycka det� det har nog inte riktigt räckt 
ändå. 
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Föräldrars personlighet. Föräldrars personlighet har troligtvis stor inverkan på barns 
attityder. Informanterna vittnar om ett inlärt beteende ifrån sina föräldrar som varit av 
positiv eller negativ karaktär. Att uppfostras med inställningen att �allt är möjligt� 
påverkar sannolikt handlingsutrymmet som vuxen.  
 

(pos.) Mycket är mina föräldrar, därför att jag har ju alltid haft uppfostran att om 
jag har haft en tanke om att det där skulle jag vilja göra, så har de alltid sagt att det 
är klart att du ska göra det. De är gränslösa i sitt tänkande. De har alltid tänkt att 
allt är möjligt och det har smittat av sig helt klart. 
 
(pos.) � jag tror att mina föräldrar är väldigt positiva, generellt sätt. Det har jag 
hört, mamma hon sa det en gång, hur kommer det sig att XXX (informanten) är så 
glad hela tiden, så hade den personen sagt att det är ju faktiskt inte så konstigt när 
han har en sådan glad mamma, som är glad och positivt inställd. 
 
(pos.) Men det har också med uppfostran att göra. Jag har lärt mig mycket, dels har 
min pappa alltid varit väldigt mycket �allt är möjligt�, positivt, fram! Det har 
påverkat mig mycket.  

 
Ett tydligt motsattförhållande är då man som barn saknar positiv uppbackning ifrån sina 
föräldrar och är uppväxt i en mer negativ kultur där det är vanligare att kritisera och 
vara problemorienterad. Risken att utvecklas till en person med negativ affekt verkar i 
dessa fall vara högre. En informant talar om en uppväxt där mamman har varit negativ 
och hur detta troligtvis har påverkat honom som vuxen. I det andra exemplet har pappan 
inställningen att vara otursam, att förvänta sig det värsta, ett förhållningssätt som 
troligtvis tagits efter av sonen. 
 

(neg.) � min mor är ju negativ. Det pratar vi syskon om ibland att vi känner drag av 
allihop även om vi är olika. Jag ser på min storasyster att hon blir mer och mer 
negativ ju äldre hon blir. [�] Men vi är inte nära var vår mor är. [�] Men det är 
väl bara att konstatera att så som man lever när man växer upp det präglar en 
enormt mycket. I vår familj, vi har inga diskussioner egentligen, vi pratar ju bara om 
aktuella händelser� mycket av det som försiggick under vardagsmiddagar var lite 
negativt skaller om folk i byn, det var mycket så. Det är mycket så i småbyar också, 
man är mycket skvallerartad, och det är inte de här positiva sakerna utan det är 
roligare med de negativa sakerna, nyheter. [�] I uppväxten hade jag nog ganska 
dåligt självförtroende ibland och det beror säkert på vad jag fick höra hemma 
kanske. 
 
(neg.) På sätt och vis ligger det nästan en förbannelse över honom (pappan), för 
finns det en möjlighet att någonting går åt helvete så gör det det. Särskilt löjliga 
saker, åker man med bilen på vägen så blåser utsidan av dörren bort. Hur många 
händer det liksom? Det händer min far! Men bara honom. Går bilen sönder så är det 
en del som inte går att få tag på i hela Europa. Det är aldrig normala saker, det mest 
osannolika och det mest irriterande, det händer min far. Och speciellt när man har 
tusen andra saker att göra. 

 
Tre av respondenterna, en negativ och två positiva, talar om att föräldrarna på olika sätt 
har haft det svårt under deras uppväxt, något som tycks ha haft en inverkan i form av 
viss sorg eller svek och troligtvis påverkat grundtryggheten. Dessa individer upplevs 



 9

som något mer �hårdhudade� och det är märkbart att det krävts en vilja och en mental 
stålsättning för att övervinna effekterna av otrygghet.  
 

(pos.) � har jag fått klara mycket på egen hand. Jättepositivt att jag har fått göra 
det, har jag kommit på nu på äldre dar, men jag var liksom aldrig barn, även om jag 
var ung, förstår du skillnaden? Eftersom mina föräldrar skilde sig och mamma 
jobbade mycket, mellan sju och jag var 14 år där, då visste jag att jag fixade mycket, 
för jag hade fått mycket ansvar och klarat det� 
 
(neg.) Alltså jag tror att hennes situation var väldigt svår� men du kan tänka själv, 
hon har en son, så träffar hon en ny man, så får hon barn med honom. I alla 
konflikter som uppstod mellan mig och min bror eller mig och hennes nya kille så 
hamnade ju hon i mitten, så det måste ha varit ganska svårt för henne� 

 
Syskons påverkan. Syskon har troligtvis, såväl som föräldrar, en betydelse för affekt 

då de är en del av uppväxtmiljön. Dock gick inte att utläsa några skillnader i påverkan 
ifrån syskon mellan positiva och negativa informanter. Två positiva informanter talar 
om att vara lika sina storasyskon och att ha påverkats av dem men vanligare har varit att 
personligheten skiljer sig ifrån syskonets. Tre positiva, mycket utåtriktade informanter 
beskriver sig som raka motsatsen till sina mer lugna och mer introverta storasyskon. 
Som lillasyskon var kraven till viss del mindre och man har kunnat förlita sig till stor 
del på en redan, av storasyskonet, utstakad väg. Det verkar ha funnits mer utrymme för 
lek och troligtvis har man inte behövt ta lika stort ansvar för beslut. Informanten vittnar 
om att man som lillasyskon ofta växer upp under mindre kravfyllda förhållanden vilket 
kan påverka personligheten. Samtidigt kan effekten av att leva i skuggan av sitt 
storasyskon i vissa fall leda till tvivel om den egna kapaciteten. En informant berättar 
om betydelsen av att hennes storasyster, som tagit mycket plats, flyttade hemifrån och 
hur hon då fick större utrymme och ett ökat självförtroende. Resultatet indikerar att 
syskon har en påverkan för affekt men inga slutsatser dras om i vilken riktning det 
påverkar individen.  
 

(pos.) � men hon har liksom lite grann förberett vägen för en så att man vet lite 
grann som lillasyster alla stegen som ska hända för en. Det gör nog att man kan ta 
lite lättare på saker och ting och det är inte så stort utan man har lite koll redan 
innan. Man blir inte så bekymrad, mer sorglös kanske. 
 
(pos.) Det skulle kanske vara lite min syster. Jag har en sju år äldre syster där kan 
det vara att jag har sett� vi kommer lite ifrån samma skrot och korn, samma 
förutsättningar. Hon har inte mer pengar eller föräldrar som påverkar henne på ett 
annat sätt, eller så, men hon satte tidigt upp mål och har kunnat komma dit. Då vet 
jag att det är möjligt liksom. [�] Det tror jag alla äldre syskon har. Det blir ju som 
en extra förälder. Absolut. Man kan nog se det ganska tydligt på personer om de är 
storasystrar eller lillasystrar. Och det tror inte jag att min syster har något som inte 
jag har utan det är åldersskillnad och det är sådant som har drivit liksom. 

 
Andra förebilder. De första åren är det naturligtvis föräldrar och syskon som har en 

avgörande roll för vilka attityder personen präglas utav. Därefter kommer andra 
personer i närmiljön att ha en stor inverkan på självkänsla, självförtroende och vägval, 
då de kanske statuerar exempel för framgång eller genom sin personlighet är 
föredömen. En av informanterna understryker betydelsen av att ha flyttat ifrån förorten 
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till stan, där hon fick nya vänner som hade en högre ambitionsnivå, något som påverkat 
henne att göra vägval hon annars inte hade ansett sig kapabel att förverkliga. Även i 
vuxen ålder har personer i närmiljö ett stort inflytande för tron på den egna förmågan 
och attityden. En informant beskriver att då hon hyser stor respekt för kollegorna på 
arbetet, förlitar hon sig på deras omdöme om att hon är kompetent, och antar därmed 
mer utmanande arbetsuppgifter. Andra �påverkande� individer såsom: vänner, bekantar, 
släktingar, lärare och senare kollegor och livspartners etcetera utgör troligtvis en 
betydande roll för en individs affekt. Inga informanter talade om andra individer som 
haft en negativ påverkan på affekt, även om dessa sannolikt finns. 
 

(pos.) Hon (skolfröken) har skrivit långa brev till mig om hur jag var som person och 
reflekterade över saker åt mig och liksom har hittat mina starka sidor och vågade 
säga att vi verkligen behöver dig till de här grejerna, alltså höjde upp mig, och det 
har jag nog använt mig av mycket sen senare i livet, sättet att höja andra individer, 
genom att säga saker som inte behöver vara sanna men att det kan få en annan 
människa att bli stark i sig själv.  
 
(pos.) Om man tittar på för min del att det har varit mycket farmor och farfar och 
släkten och liksom att man har haft den biten med det, att det alltid funnits folk där 
som ett skyddsnät och man har aldrig kunnat falla och ingen har tagit emot om du 
förstår vad jag menar. 
 
 (neg.) Och sen har ju då andra personer i min närhet som skolfröken, talat om att, 
nej du ska inte gå någon slags teknisk inriktning på högstadiet. Det var bara de som 
skulle till verkstaden som gick där, du ska läsa tyska. Så gjorde jag ju det och det 
gick ju bra och det var ju tur det kan man ju säga. 
 

2. Förhållningssätt till måluppfyllelse 
 

Målfokusering och ambitionsnivå 
I undersökningen saknas tecken på att positiva personer skulle vara mer målfokuserade 
eller ambitiösa än negativa. Flera positiva personer vittnar om att de flesta av deras 
vägval avgjordes av en tillfällighet och ingen talar om en tydlig målbild eller från början 
färdiga karriärvägar. Istället mobiliseras energin mot mindre delmål med kortare 
framförhållning.  
 

(pos.) � det är hela tiden mycket med att sätta mål, sätta mål, sätta mål, sätta mål. 
Jag är faktiskt ganska kass på det. Jag är mer sådan att jag kör på sedan hittar jag 
en grej �oh� det vill jag göra, då är jag supermålfokuserad. Liksom skickar iväg 
papper, ringer kors och tvärs och fixar och så gör jag det och sedan planar det ut 
lite grann� [�]� då hamnade jag in på ett bananskal visserligen, så jag fick flytta 
fokus lite grann. Jag funderar inte på så mycket mål i stunden utan det är väl när 
man väl förflyttar sig mellan två punkter att man närmar sig nästa punkt att ok nu 
måste det hända någonting snart, då tänker jag ok, vad vill jag göra nu, så sätter jag 
ett mål och så kör jag på det. 
 
(pos.) � för jag har aldrig haft en särskild dröm om vad jag vill göra, utan det har 
bara blivit så på något sätt. [�] Men däremot så har jag ju satt upp små 
framtidsbilder av mig själv och där har jag ju förverkligat dom. 
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(pos.) � jag känner när jag ser tillbaka att jag har skapat bra saker på vägen, jag 
har aldrig satt upp ett mål och dit ska jag, men det har blivit väldigt höga� det är 
inte bara så att jag är platt på jorden och har satt upp ett mål och går spikrakt dit, 
utan har byggt hela tiden. Jag ville börja plugga och då blev det på Handels med 
japansk inriktning och jag åkte på utlandstermin till Belgien� 
 

De negativa informanterna har i lika hög grad nått traditionella mål för framgång såsom 
utbildning, bostad, jobb och resor och visar på, en tillsynes högre ambitionsnivå, än de 
positiva. Detta då de tycks ha högre krav på sig själva att nå specifika mål, eller form av 
perfektion, en riktning som för positiva kan ändras många gånger på vägen utan att ses 
som misslyckande. Informanterna tycks sträva efter måluppfyllelse, oavsett positiv eller 
negativ affekt. 
 

(neg.) � när man skulle börja på universitetet på ekonomlinjen� [�] � jag hade ju 
VG på allting nästan � [�] Jag hade liksom ett trevligt liv och flyt i ganska mycket 
av det jag gjorde. [�] Lyckades man med en sak så lyckades man med någonting 
annat. [�]� det hänger kanske mycket ihop med det liv jag levde då med XXX 
(resebolag), utlandsresor och det här� [�] � men jag kände väl det när jag 
jobbade på XXX, det är ganska intressant egentligen, jag satt där som ekonomichef 
och det blev börsnoterat och allting� 

 
Självförverkligande 
Självförverkligande är i forskning nära associerat till lycka och borde därmed vara ett 
mått på positiv affekt. Följande definitioner av självförverkligande gavs av några av 
informanterna:  
 

(pos.) Det är ju att du gör det du har drömt om. Du kanske har en dröm sedan du var 
liten, eller det kan ju vara något du kommer på i vuxen ålder också, som du känner 
att du verkligen vill, och sedan gör du bara det som krävs för att komma dit. 
 
(pos.) Att göra det som bara jag vill, som är svårt att veta men det är när ingen 
annan har någon liten åsikt om, det finns ingen i hela världen som har en åsikt, och 
jag känner att det här kommer jag göra bara för min egen skull, det är 
självförverkligande. 
 
(neg.) � självförverkligande är väl att göra någonting� för sig själv. Att ordna sitt 
liv så att man känner att man trivs jäkligt bra just då. Självförverkligande är väl det 
som på något sätt backpackers håller på med lite grann, ska uppleva någonting, eller 
någon som bryter karriären någonstans mitt i livet, för att livet inte känns bra. Då 
ska man göra någonting annat som är roligare. 

 
Alla positiva informanter svarade att de uppnått viss grad av självförverkligande eller 
var på väg, och syftade till sin livssituation, jobb, utbildning, bostad, sociala relationer, 
kärlek mm. Krav på självförverkligande tycks vara rimligt höga för att uppnå och man 
valde att inte döma sig själv för hårt, även om inte alla kriterier för självförverkligande 
var uppfyllda.         
 

(pos.) Ja, det gör jag, verkligen. Jag har bestämt mig för att jag ska vara bra på 
vissa saker enligt min egen bedömningsskala och det är egentligen jag själv som 
sätter de kriterierna och har den skalan gentemot mig själv� [�]  Men jag har gjort 
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några av det grejer som jag har föresatt mig att jag ska göra. Jag har spelat in skiva, 
jag jobbar med det jag tycker är absolut roligast, jag har pluggat och har en jättebra 
fru och en bra grundförutsättning att bygga ett jättebra liv, det får jag nog säga att 
det är självförverkligande för min del. 
 

De negativa personerna har nått det många av de positiva personerna skulle kalla för 
självförverkligande men ser inte själva det som en bekräftelse på att vara 
självförverkligade. De har ett mer kritiskt förhållningssätt, ställer högre krav och där 
den aktuella situationen inte är god nog. Båda informanterna svarade direkt nej på 
frågan om de uppnått självförverkligande. 
 

(neg.) Nehe! (skratt), det tror jag är jättesvårt! [�] Om man ser ur den synvinkeln så 
kan man exempelvis ta Dalai Lama och han är långt ifrån perfekt. 
 
(neg.) Nej! Det tycker jag inte. [�] Om jag hade gjort om mitt liv� för det är ju så 
att jag är ju lite besviken ibland på mitt liv, att jag kanske hamnade fel som ekonom. 
Det kanske inte är min grej liksom. 

 
Dramatisera drömmen. För negativa personer dramatiseras självförverkligande till 
något näst intill ouppnåeligt. Den absoluta drömmen tycks nära nog vara omöjlig att nå, 
då det finns alltför många praktiska hinder på vägen.  
 

(neg.) Det går ju aldrig att uppnå något helt perfekt heller. Så visst, det finns massa 
saker jag skulle vilja ha, jag skulle vilja ha miljarder och miljarder så jag kunde ha 
projekt för att hjälpa hela världen� 
 
(neg.) Jag känner att hade jag haft en ekonomisk bas någonstans så hade jag gjort 
det i livet som jag hade velat, jag kanske hade börjat dreja krukor liksom, jag vet att 
då får man ingen inkomst men det hade kanske varit roligt att göra det. Jag kanske 
hade mått jättemycket bättre. Eller kanske snickra möbler eller vad som helst. Men 
det vågar inte jag idag för jag måste ha min ekonomiska trygghet säkrad. Hade jag 
haft den säkrad så kanske det hade varit annorlunda. 

 
3. Karaktäristika hos positiva respektive negativa personer 

 
Överseende � detaljerad 
Det var tydligt hur förhållningssättet till bland annat självförverkligande varierade 
mellan positiva och negativa personer. Informanters livssituation är förhållandevis lika, 
dock skiljer sig inställningen till den egna situationen. En positiv person är överseende, 
förlåtande mot sig själv, avdramatiserar misstag och hinder, förstärker det som fungerar, 
har ett improviserande förhållningssätt och förlitar sig på att saker löser sig längst 
vägen. En positiv person firar små segrar och ser dessa som bekräftelser på framgång.  
 

(pos.) � det är väl bara att jag inser� det tjänar ju absolut ingenting till, det kan 
vara ett ordspråket som att inte gråta över spilld mjölk. Det ordspråket kan jag bara 
tänka på och bli påmind om att vänta lite nu, jag kan inte ändra den situationen, det 
kommer bara ta energi, det är helt onödigt liksom, så släpper jag det bara. 
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(pos.) � om det inträffar någonting så, kanske det första man tänker, det är alltid 
enklare att tänka �fan också�, men man får lite med sig själv tänka �det här kanske 
blir bra ändå� eller �vad kan jag få ut av detta�. Typ som nu med japanresan, �så 
jäkla typiskt�, �fan också det blir aldrig av någonting som man ska göra� istället för 
att faktiskt �jag behöver vara hemma och ta det lugnt det kanske är jätteskönt för 
mig�. Tillslut tycker man nästan att det ska bli skönare och hoppas inte att Japan ska 
bli av. 

 
Resultat visar att en negativ person tenderar att se ett litet framsteg som ett 
misslyckande, istället för som en liten seger på vägen mot det slutliga målet. En negativ 
person tycks ha högre krav på sig själv, vara mer detaljorienterad, kritisk, se till hinder, 
vara realistisk och jordnära. 
 

(neg.) Så jag har ofta väldigt höga krav på mig själv innan jag ska prestera och det 
kan ofta hindra mig ifrån att prestera. [�] T ex om jag går på en tenta och det är 20 
frågor så utgår jag ifrån att jag ska kunna svara perfekt på alla frågor. 

 
Lösnings- eller problemorienterad 
Återkommande under intervjuerna är att negativa personer oftare responderar med en 
negation eller väljer att problematisera den fråga som ställs. Exempelvis kan ett svar 
inledas med en första negativ association, för att sedan övergå till ett positivt svar eller 
att som svar inleda med att säga �problemet är��. De positiva är mer bejakande, 
lösningsorienterade och svarar oftare med ett positivt förhållningssätt för att sedan 
kanske komma till en negativ sanning.  
 

(pos.) Ja, alltid! Det har ju varit en naturlig del av min vardag. Sen den här hösten 
så har det inte varit det. Jag har inte valt att prioritera det. Jag har inte ens blivit 
stressad av att jag inte har haft träning i mitt liv och det är första gången det har 
hänt. 
 
(pos.) Jag mår jättebra! Men jag känner att jag tränar för lite, så det är min stora 
grej. Käkar bra, men tränar alldeles för lite. Jag har alltid tränat i mitt liv, sport och 
så där, då jag saknar det lite grann, jag saknar det jättemycket. 
 
(neg.) Den är dålig. Det varierar väldigt mycket. Ibland är den skitbra, men det 
beror på när man kommer in i det här med att må bra då tränar man bra och äter 
bra men sen om man slutar träna och börjar äta dålig kost, då spelar det ingen roll 
om man äter dåligt dagen efter heller. Det är så det har sett ut i höst, det är därför 
jag har gått upp i vikt. 

 
Ansvars- eller offermentalitet 
Gemensamt för personerna med en positiv attityd är de tar ett personligt ansvar för sin 
attityd och tenderar att inte göra sig inte till offer för omständigheter. Det finns en insikt 
om att det handlar om den egna inställningen. En informant menar att det inte är 
händelsen i sig som är av betydelse utan hur man förhåller sig till den, att man 
egentligen kan lura sig själv att tycka något är kul, att det är en inställningsfråga. En 
positiv person tycks i första hand relatera till det positiva i det som sker och i vissa fall 
inte låtsas om det negativa.  
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(pos.) � jag önskar att fler personer var medvetna om hur vi kan styra våran attityd 
därför att jag tror att samhället skulle mycket bättre ut då. Vi skulle inte bli offer för 
en massa omständigheter hela tiden och skylla på det, utan vi skulle nyttja vår 
kapacitet mycket, mycket mer. 
 
(pos.) � det är ju väldigt mycket inställning till händelser, till saker som sker och 
vad man kan göra för att påverka det i en positiv riktning. Snarare än att se sig själv 
som ett offer och, aha, nu drabbar det här mig igen, varför?[...] Det är det 
tankesättet att det egentligen ingenting som är omöjligt utan det är bara det att man 
sätter begränsningarna själv. [�] � jag brukar tänka så själv att om jag inte är arg 
så kan jag åtminstone se glad ut för att det sprider sig� de blir mycket gladare 
tillbaks och så blir det mycket gladare stämning. Vi har ett uttryck som vi brukar 
köra som är �happy face�, om man har ett �happy face� när man går ut då får man 
jäkligt roligt� 
 
(pos.) Sen är det också en träningssak. Just att kunna, när det är motgångar, kunna 
vända det till någonting som är bra. 

 
I de negativa informanternas beskrivning tenderar orsaken till misslyckande ofta vara 
utanför personens kontroll, och de exkluderar sig därmed ifrån ansvar. Det är många 
gånger på grund av utomliggande faktorer som mål inte blivit uppfyllda eller livet inte 
blev vad man tänkt sig. De negativa informanterna tänker troligtvis inte att de till lika 
stor utsträckning kan styra effekter av omvärldsfaktorer, och gör sig oftare till offer för 
situationer. En informant menar att om bara hans liv hade sett annorlunda ut så hade han 
mått bättre, och därmed är hans välbefinnande beroende av ett liv han inte gör sig 
ansvarig för.  
 

(neg.) Problemet med mänskligt liv är att allting inte är permanent, allting bryts ner 
långsamt. Skaffar du en frisk kropp kommer du ändå bli gammal, sjuk och dö, skaffar 
du ett hus kommer det ändå att förfalla, skaffar du en familj så kommer de ändå att 
splittras, om du älskar någon så kommer antingen du eller den personen att dö, förr 
eller senare. Det går liksom inte att undvika, det är naturlagar och de är sådana. 
[�] Jag borde ha fått mer stöd, de borde ha varit mer tvingande, de borde ha sett till 
att jag studerade mer, för att det är faktiskt deras jobb som föräldrar att se till att jag 
gör det de säger till mig att göra� [�] Så jag kan tycka att hade jag fått bättre stöd 
t ex av min mor när jag växte upp i val av mina studier t ex så hade jag kommit 
mycket längre i mina studier nu, det är sånt jag har fått hämta hem själv.  
 
(neg.) Jag tror att jag hade varit en helt annan människa om t ex min lägenhet hade 
varit betald.  

 
På samma sätt, när situationen istället är positiv, tar den negativa informanten inte på 
sig äran för att det faktiskt beror på egen insats. Det tycks vara svårt att se till egna 
styrkor och man hänvisar snarare till tur än att premiera egen insats, till skillnad ifrån en 
positiv informant som oftare gör små framgångar till stor triumf.  
 

(neg.) Det var nog positiv energi på något sätt, någonstans ifrån, euh� jag vet 
inte� 
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Förhållningssätt till det opåverkbara. Det finns givetvis händelser i livet som inträffar 
oavsett om individen är positiv eller inte. Dessa tycks dock få större eller mindre 
konsekvenser bland annat beroende på art, genetiska förutsättningar och socialt stöd. 
Finns socialt stöd i form av möjlighet att samtala, känna trygghet och ha en tilltro till en 
ljusare framtid, kan en negativ händelse bearbetas, förstärka grundtryggheten och leda 
till personlig utveckling.  
 

(pos.) Något som naturligtvis har påverkat jättemycket är att min pappa dog när jag 
var arton. Då kom vi ännu tightare, jag, min mamma och min syster. Vi pratade 
mycket att det är ingen idé att gräva ner sig för det blir inte bättre utan nu är det 
banne mig att tycka att livet är jäkligt kul och nu får vi göra det bästa utav det, den 
som det är synd är pappa som inte får vara kvar. Vi får vi verkligen ta tag i det här 
och ha kul. 

 
En informant som visat tecken på att grundtrygghet saknats under uppväxten, beskriver 
att då en negativ händelse inträffade, föll hans värld samman. Troligtvis har det inte 
funnits förutsättningar för att hantera situationen, kanske då en avsaknad av kärlek gjort 
sig påmind. 
 

(neg.) � men så tror jag att kroppen i sig kan få fysiologiska förändringar av en 
händelse någon gång. Det är i alla fall så man får bekräftat när man läser 
litteraturen. Det är så att om man får av någon orsak om någon dör eller om någon 
lämnar i ett förhållande, och jag blev ju lämnad i ett förhållande som jag tog väldigt 
hårt. Då blev jag ju deprimerad och var det i ett halvår. Och sen kom ju det tillbaka 
automatiskt� 

 
Mening med det som sker. De positiva informanterna tycks i vissa fall tro på en mening 
med det som sker. Negativa uttryckte inte något om denna inställning. Ett sätt att 
förhålla sig till negativa händelser är att se det som en god erfarenhet eller lärdom, att 
det ur något negativt kan komma positiva effekter. Positiva personer talade vid några 
tillfällen om att genom att se en mening med det som sker, var det lättare att förhålla sig 
till händelser utom deras kontroll. En av informanterna resonerar, genom sunt förnuft, 
sig fram till att det borde vara mer hälsosamt att �släppa saker�, då man samlar på sig 
färre aggressioner och det därmed blir trevligare att leva. Även positiva händelser tycks 
ske av en mening, vilket vittnar om någon slags tro på en högre övermänsklig kraft.  
 

(pos.) Det kan ju vara så att jag tänker, om något jobbigt händer, att ok det var 
någon mening med det. Det här var skitpiss, men det var säkert någon mening med 
det. Jag kanske inte ser de nu men jag kommer kanske se det sen. 
 
(pos.) Min mamma är mycket så här liksom, ja men det finns en mening med allt. Lite 
grann får man försöka tänka på det. [�] Så var jag så himla less på mitt jobb så 
tänkte jag nej, nu sätter jag upp en sådan där lapp i min hall, så skrev jag �tack för 
att jag får ett nytt jobb i september�. Jag skrev på mitt nya jobb den 29 september. 
Det var något slags undermedvetet� så det tror jag att det funkar! 
 

Ångra det som skett. Ytterligare ett sätt att göra sig till offer var hos en informant att 
ångra det som hänt i hans liv. Det tycktes finnas en önskan om att ibland göra om sitt liv 
då val som en gång gjorts varit fel, motsatt till en positiv person, som troligtvis 
rättfärdigat dessa val med att det fanns en mening eller de bidragit till nya erfarenheter.  
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(neg.) Om jag hade gjort om mitt liv� för det är ju så att jag är ju lite besviken 
ibland på mitt liv, att jag kanske hamnade fel som ekonom. Det kanske inte är min 
grej liksom. [�] Sen var jag ju feg till gymnasiet och det beror ju helt på 
självförtroendet, att jag valde social linje. Sen gick ju det bra och det var ju inga 
problem så men det hade jag ju inte gjort idag om jag hade gått tillbaka. Det ångrar 
man ju!  

 
 

Diskussion 
 
I denna studie har orsakerna till vad som påverkar affekt studerats hos ett urval med fem 
positiva och två negativa personer. Syfte var även att se om positiv affekt påverkar 
måluppfyllelse samt identifiera karaktäristiska drag hos positiva och negativa personer.  
De femton identifierade temana kommer att diskuteras under studiens tre 
frågeställningar: 1, faktorer som påverkar en person till positiv affekt,                             
2, förhållningssätt till måluppfyllelse och 3, karaktäristika hos positiva respektive 
negativa personer. 

 
Metodanalys 

 
Svar på frågan om vad som påverkar positiv affekt är givetvis mer komplex och 
mångfacetterad än vad som kan ges svar på i denna studie. Det är tydligt att det finns 
många påverkandefaktorer för en individs personlighet. Syftet med metoden har dock 
varit att utläsa ett mönster hos individer med positiv och negativ affekt och få en god 
förståelse för möjliga påverkandefaktorer samt karaktärsdrag. I arbetet läggs lite 
betoning på hur aktuell livssituation, såväl som dagsform, påverkar affekten, då den tros 
vara förhållandevis bestående egenskap över en livstid. Det bör understrykas att den fas 
informanten befinner sig i samband med intervjun troligtvis har en viss betydelse för 
den subjektiva bedömningen av positiv affekt. Att intervjuaren har en relation till 
informanterna är till viss del positivt, då det påverkar den intersubjektiva förståelsen. 
Motsatt effekt kan vara att hindras ifrån att hitta �nya� upptäckter då det finns en stor 
förförståelse. Dessutom kan informanterna i större utsträckning känna sig hämmade att 
vara helt sanningsenliga och omedvetet uppfylla kraven för social önskvärdhet. Även 
det faktum att vissa intervjuer ägde rum i författarens hem och andra på arbetsplatsen, 
kan ha haft en påverkan på informanternas svar, att inta olika roller beroende på miljö.      
 
I studien intervjuades majoriteten positiva personer vilket resulterar i att endast två 
individer utgjorde de negativa personerna. En av informanterna värderade sin positiva 
affekt som hög, och räknas som en positiv person, men talade om låg grundtrygghet 
som barn. Det var tydligt att hon själv arbetat för att inte påverkas av de tidiga 
uppväxtåren. Det är möjligt att underlaget är för litet för att bestämma en profil för en 
negativ person som ger en hög generaliserbarhet. Dock överensstämmer framkomna 
resultat med tidigare forskning. Uttrycket för positiv affekt är förhållandevis generellt 
för alla människor, över kulturella gränser (Terracciano, Abdel-Kahlek, Ádám, 
Adamovová, Ahn, C, Ahn, H, et al., 2005), men ämnet är i högsta grad mångfacetterat 
och det finns troligtvis en rad påverkandefaktorer som det aktuella resultatet inte 
inkluderar. Generaliserbarheten är därför relativt låg. Då upplevd lycka tycks vara 
människans främsta drivkraft och positiv affekt underlättar känsla av lycka borde 
användbarheten av resultatet vara stort. Om vi lär oss vilka faktorer som påverkar 
positiv affekt kan troligtvis fler individer känna välbefinnande i sina liv. 
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1. Faktorer som påverkar en person till positiv affekt 
 
Personlighetstyp  
Få personer är renodlat positiva eller negativa. De flesta är mer komplicerat 
sammansatta, påverkade av både arv och miljö, och har inslag av positiv såväl som 
negativ affekt. Informanterna visar dock ett förhållandevis tydligt drag åt det ena eller 
andra hållet och placerade sig själva i motpolerna på skalan av positiv affekt, mycket 
eller lite positiv. Ingen av informanterna avviker ifrån att tala om en personlighet som 
barn som överensstämmer med den de har som vuxna, vilket bekräftar Kagans (2003) 
teori om en distinkt neurokemisk profil, förhållandevis opåverkbar över livstid. En av 
informanterna beskriver tydligt hur hon tror sig vara född glad, med tydliga 
karaktärsdrag av extraversion under de första uppväxtåren. Det finns inte underlag med 
förutsättningarna för denna studie, att avgöra om genetiska faktorer påverkar affekt, 
dock överensstämmer antagandet med Depue och Collins (1999) teori om extraversion. 
Enligt teorin är påverkandefaktorerna för positiv affekt genetiska anlag, tidiga kritiska 
barndomsupplevelser och erfarenhetsmässiga skillnader. Under dessa tidiga stadier 
produceras bland annat dopamin, som lägger grunden för den kroniska neurokemiska 
profilen, vilket format en relativt permanent personlighet. En person med hög grad av 
grundtrygghet skulle således få en ökad dopaminnivå och som vuxen ha högre positiv 
affekt, och troligtvis en högre energinivå. 
 
Energinivån. Ett tydligt karaktärsdrag hos positiva personer, och tecken talar för att det 
varit genomgående ifrån barndomen, är energinivån. Metoden för studien innefattades 
inte utav en retorisk analys, dock har iakttagelsen av informanternas energinivå inte 
kunnat bortses ifrån. De positiva personerna talade med en högre intensitet och 
ljudstyrka och har ett språk som överensstämmer med deras förhållningssätt: positivt 
emotionellt, improviserande, expressivt och lättsamt. Orden �bubblar� ur dem och 
sammanhanget är inte alltid helt tydligt. Det märks att de gärna bagatelliserar motgångar 
och hellre fokuserar på ett positivt framåtriktat driv. De har dessutom en glädje som 
smittar av sig. I studien om nunnors livssyn kopplat till livslängd (Danner et al., 2001), 
finns likheter mellan nunnornas sätt att uttrycka sig och informanternas. De positiva 
nunnorna är på samma sätt som de positiva informanterna, emotionellt positivt 
uttrycksfulla. I motsats så påminner de negativa informanterna om de negativa 
nunnornas uttryckssätt då de kommunicerar på ett mer direkt och begränsat sätt, många 
gånger mer problemorienterat och med lägre energi. Uttrycksstilen överensstämmer 
med karaktärsdrag för en extrovert respektive introvert personlighetstyp och teorin 
föreslår därmed att positiva personer lever längre.  
 
Grundtrygghet i uppväxten  
Något av det mest tongivande under intervjuarbetet har varit betydelsen av 
grundtrygghet. Av dem som tveklöst ansåg sig vara positiva personer svarade alla att de 
upplevt sig ha en trygg barndom. Hos den informant som idag stämmer med profilen av 
positiv affekt, men medvetet arbetat med sin affekt under senare år, var grundtrygghet 
ifrån föräldrar bristfällig, vilket ytterligare förstärker tesen. Grundtrygghet utgörs 
nödvändigtvis inte av en traditionell kärnfamilj utan handlar istället om att känna sig 
villkorslöst älskad utan att behöva prestera för att förtjäna bekräftelse, vilket andra än 
föräldrar och syskon kan ge. Med mycket uppmuntran och positiv uppskattning lever 
barnet i en tryggare miljö med utrymme för misstag, då framsteg premieras snarare än 
att misslyckanden förstärks, och det finns en trygg bas att återvända till. Därmed är 
handlingsutrymmet större, och grunden för en aktiv, utåtriktad och målorienterad 
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personlighet läggs. Att bli sviken och kritiserad gör att garden höjs, handlingsutrymmet 
minskar och försvarsposition intas. Resultatet i undersökningen bekräftar Maslows 
(1943) teori om motivationen att tillgodose behov. De basala behoven är i vårt samhälle 
uppfyllda, och i de flesta fall även materiell trygghet som skola, bostadsområde etcetera, 
vilket gällde för alla informanter. Maslow (1943) beskriver en avsaknad av 
grundtrygghet som något ofta orsakat av föräldrar som tillämpar orättvisor, oförutsägbar 
respons, hårda ordalag med anklagelser, kritik och hot, eller fysisk bestraffning. En av 
informanterna som upplever sig ha haft grundtrygghet som barn definierar otrygghet 
som att �slängas mellan himmel och helvete� och att det inte finns ett skyddsnät som tar 
emot när man faller. Den informant som arbetat med sin attityd som vuxen men i vissa 
fall saknat grundtrygghet som barn beskriver föräldrar som inte hade tillräckligt med 
tid, att hon inte blivit sedd hemma och att hon tagit emot hårda ordalag, som troligtvis 
har sårat. Resultatet antyder att grundtrygghet påverkar självkänslan (se Självkänsla 
nedan). 
 
Attityd  
Något som inte varit ett eget tema utan genomgående i de flesta teman, vilket kommer 
att behandlas vidare i diskussionen, är de positiva personernas förhållningssätt. 
Attityden tycks avgörande för en persons affekt. Positiva personer väljer många gånger 
att se en situation ur ett mindre kritiskt perspektiv, kanske på gott och ont. De tycks 
ibland, på ett icke-känslosamt, snarare rationellt sätt, resonera sig fram till ett tillstånd 
som ger fler personliga fördelar. Med hjärnans omfattande kapacitet är det troligt att alla 
människor har större eller mindre förutsättningar att själv påverka sin attityd, distinkt 
neurokemisk profil till trots. En av informanterna liknade positiv affekt med 
förutsättningarna för muskelstyrka. Är en individ född med god fysik behöver denne 
troligtvis inte träna lika mycket som en individ med sämre fysik, för att få starka 
muskler. Dock har båda chans att påverka sin muskelstyrka.   

 
(neg.) Visst man påverkas mycket av det som händer när man växer upp men man 
ska inte underskatta medvetna människors möjligheter att förändras som vuxna och 
fortsätta utvecklas. Jag tycker liksom det är återkommande att man tittar tillbaka på 
varje halvår och ser att wow, jag har förändrats som person. Jag har verkligen insett 
att jag har lärt mig nya saker, och nytt beteende och interaktion med andra 
människor förändras och utvecklas. 

 
Lyubomirsky et al. (2005b) föreslår i en modell om vad som påverkar välbefinnande att 
attityden, eller den medvetna handlingen är vad en person har störst inflytande att själv 
påverka. Därför borde det vara den medvetna handlingen vi tillägnar mest 
uppmärksamhet. Välbefinnandet påverkas enligt modellen av tre faktorer: genetiska 
förutsättningar (genetically determined set points) (50%), livsvillkor (happiness- 
relevant curcomstancional factors) (10%) och medveten handling (happiness-relevant 
activities and practices) (40%). Antagandena är baserade på omfattande forskning inom 
ämnet där fokus genomgående ligger på dessa områden (se figur 1). De genetiska 
förutsättningarna är per definition konstanta, vilket har diskuterats inledningsvis. 
Livsvillkor såsom relationer, inkomst, hälsa, personlig historia samt demografiska och 
kulturella faktorer utgör endast tio procent av det totala välbefinnandet. Ingen av 
informanterna betonade att livsvillkor var av avgörande betydelse för deras positiva 
eller negativa affekt. De båda negativa informanterna var dock utan partner vilket till 
viss del kunde ha påverkat välbefinnandet, dock var situationen den samma för någon 
positiv. Det relativt svaga sambandet mellan välbefinnande och livsvillkor är till viss del 
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förvånande och paradoxalt då det i första hand är inom detta område personer strävar 
efter lycka. Förklaringen kan ligga i människans förmåga att anpassa sig till nya miljöer 
och kräva en högre effekt för att uppleva samma känsla igen (Lyubomirsky et al., 
2005b). Detta bekräftas även i en studie genomförd av Headey och Wearding (1989), 
som visade att positiva och negativa händelser såsom exempelvis: giftermål, 
avskedande, köp av sommarhus eller en trafikolycka påverkade personers positiva och 
negativa affekt så som man förutspått, men att man efter en period återgick till samma 
affektiva stadium som innan händelsen. Att tillgodose målen för livsvillkor kan endast 
som bäst, nå den medfödda biokemiska lyckonivån, och inte permanent höjas till en 
nivå ovanför denna (Lyumbomirsky et al., 2005b). Därmed borde förändringar av 
livsvillkor ha en begränsad förutsättning att långsiktigt påverka positiv affekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 1. Lyubomirskys modell över vad som påverkar välbefinnande. 
 
Slutsatsen i Lyubomirskys (2005b) teori är att uppmärksamhet borde riktas mot det som 
går att påverka, attityden. Innebörden i vad som kallas en medveten handling innefattar 
allt vad en person gör och tänker under en dag, såsom: att se händelser utifrån ett 
positivt perspektiv, stanna upp och värdesätta det man har och eftersträva personliga 
livsmål. Medveten handling förutsätter således någon form av ansträngning som 
personen själv kan välja att engagera sig i eller inte, dessa kan ofta bli vanemönster. 
Enligt teorin är skillnaden mellan livsvillkor och den medvetna handlingen den att 
livsvillkor �händer� personer eller �ramlar på oss� medan medveten handling är hur 
personer väljer att �förhålla sig� till det som händer � attityden. De positiva 
informanterna visade i flera tydliga exempel hur de valde att förhålla sig positivt till 
situationer som de rationellt sätt kanske egentligen ansåg vara negativa. De hade 
troligtvis erfarit effekten av att vända en känsla, genom att medvetet bestämma sig för 
det, och tillämpade olika metoder för att �må bra�. Dessa kunde exempelvis vara att 
sätta på sitt �happy face�, se det som ohälsosamt att bära på aggressioner, vilja spara 
energi eller att välja att se erfarenheter som lärdomar etc. 
  

2. Förhållningssätt till måluppfyllelse 
 
De flesta personer strävar efter någon form av måluppfyllelse och känner 
tillfredsställelse av att uppnå personliga mål. Positiv affekt handlar, enligt Lyubomirsky 
(2005b), till stor del om attityd, vilket informanterna generellt bekräftar, men specifikt 
bekräftas betydelsen av attityd i frågan om måluppfyllelse.  

Genetiska 
förutsättningar

50%

Livsvillkor
10%

Medveten handling
40%
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Ambitionsnivå och självförverkligande  
I intervjuerna framkommer inga bevis för att positiva personer har uppnått fler livsmål 
eller är mer målfokuserade än negativa personer. Det skulle dock vara möjligt att 
positiva i högre grad förverkligar �impulsiva� mål beroende på deras typiska 
egenskaper. Ambitionsnivån är jämn i hela urvalet och lite pekar på att negativ affekt 
hindrar personen ifrån att ha eller nå mål, vilket bekräftar biokemins teorier om att alla 
människors drivkraft är måluppfyllelse (Locke, 2005). Detta strider delvis mot 
Lyubomirskys (2005a) forskning som argumenterar för att personer med positiv affekt, i 
större utsträckning når måluppfyllelse. Detta anses bero på att positiva har lättare att 
aktivt jobba mot nya mål då dessa är förknippade med positiva känslor. Dessutom har 
positiva personer en erfarenhet av positiva händelser de byggt upp över tid och refererar 
till dessa vid planering av nya målsättningar (Lyubomirsky et al., 2005a).  
 
Däremot visar studien att förhållningssättet till självförverkligande skiljer sig. Alla 
positiva personer svarade att det i någon form självförverkligat sig. De negativa 
personerna svarade direkt nej på samma fråga. Det finns tillsynes få faktiska skillnader i 
informanternas livssituation, utan det tycks vara deras egen attityd som skiljer dem åt. 
En positiv person är överseende och förlåtande mot sig själv och ett misslyckande är 
förhållandevis odramatiskt, troligtvis en effekt av en stark grundtrygghet. En negativ 
person tenderar att se på sin situation med en mer kritisk syn där ett misslyckande har 
större konsekvenser, kanske på grund av tidig erfarenhet av bedömning och kritik. 
Negativa personer tycks, med en vardaglig realism, ibland se visioner som ouppnåeliga 
drömmar istället för möjliga mål. Då det knappast är rimligt att uppnå den perfektion ett 
självförverkligande innebär, dramatiseras drömmen till något omöjligt. Ett 
självförverkligande utgör då snarare ett hot, då informanten anser sig till stor del stå 
utan makt att påverka, vara ett offer. Den negativa personen är därför inte lika värvad 
som den positiva att tala ett självförverkligande. Är drömmen omöjlig är det också 
lättare att för sig själv ursäkta att man inte nått fram, därmed är individen befriad ifrån 
ansvar och kan inte göras skyldig till ett misslyckande.   
 
Självkänsla. En slutsats av tidigare resonemang om grundtrygghet är att de positiva 
personerna i studien verkar ha en tillsynes hög självkänsla. En definition av självkänsla 
är individens värdering av sig själv och sin egen självbild. Självkänslan anses vara en 
relativt beständig grundegenskap men möjlig att påverka (Johnson, 2003). Rosenberg 
och Owens (2001) har sammanfattat forskning om vad som kännetecknar en person 
med låg respektive hög självkänsla. En hög självkänsla är grundad på en positiv livssyn 
och personen är möjlighetsorienterad, flexibel och open-minded. En person med låg 
självkänsla är främst inställd på att försvara sig och ser därför förändring som hot, 
snarare än möjligheter. Låg självkänsla kännetecknas av pessimism, cynism, fokus på 
den egna värdelösheten, osäkerhet och negativ inställning till mot andra. Dessa personer 
strävar därför sällan efter självreflektion eller självförverkligande. Resultatet föreslår 
vidare att de individer som saknat grundtrygghet som barn, och i vissa fall tvivlat på den 
emotionella bekräftelsen ifrån i huvudsak sina föräldrar, får sämre självkänsla som 
vuxen, vilket bekräftas i den aktuella studien. Ett självförverkligande förutsätter enligt 
Maslow (1943) i många fall att de övriga behoven har blivit tillgodosedda. Den individ 
som tvekade och de som direkt svarade nej på frågan om de självförverkligat sig, var 
antingen negativa personer eller beskrev en avsaknad av grundtrygghet som barn. 
Sammanfattningsvis föreslår resultat att grundtrygghet leder till ökad självkänsla och 
positiv affekt, vilket är förutsättningen för självförverkligande.   
 



 21

3. Karaktäristika hos positiva respektive negativa personer 
 
Positiva personer  
En positiv person visar sig vara överseende, lösningsorienterad och ha en 
ansvarsmentalitet genom bland annat sitt sätt att förhålla sig till det opåverkbara och 
välja att se att det finns en mening med vad som sker. En positiv person är bejakande, 
improviserande, lägger lite skuld på sig själv och tar ansvar för sin egen attityd, med en 
insikt om att lycka till stor del handlar om den egna inställningen. Motgångar förklaras 
med att det säkert fanns en mening, något att lära sig eller att det var ett tillfälle att träna 
sin attityd.  
 
Negativa personer  
Negativa personer är mer detaljerade, problemorienterade och visar ibland en offer-
mentalitet genom bland sitt sätt att förhålla sig maktlös till det opåverkbara, eller 
ångrar det som skett. Vidare ställer en negativ individ högre krav på sig själv och 
innebörden av att ha lyckats. Det är troligt att en negativ person sällan godtar den 
positiva persons små segrar av så kallad framgång och lever i en mer vardaglig realism 
med ett mer kritiskt förhållningssätt.  
 
Studiens resultat bekräftar tidigare forskning. Bland annat beskriver Abbe et al. (2003), 
att typiska karaktäristika för positiva personer är att förhålla sig positivt till sitt liv och 
sin framtid, ha ett positivt förhållningssätt till världen där man ser och tolkar det som 
sker till sin fördel. Därmed kommer troligtvis, samma situation, att uppfattas olika av 
positiva och negativa personer. Vidare närmar sig, tolkar och responderar positiva 
personer till händelser och situationer på ett sätt som främjar positiva känslor och 
tenderar att se sig själva i positiva termer. Bland annat så engagerar de sig inte i lika stor 
utsträckning i negativ självreflektion, utan har överseende med det negativa som hänt.  
 
Wiseman (2003) har genomfört en omfattande studie på vad han kallar tursamma och 
otursamma personer för att svara på frågan varför vissa personer är lyckligare och når 
större personlig framgång än andra. Tursamma och otursamma motsvaras av positiva 
och negativa personer. I resultatet framgick att personer som anser sig vara tursamma 
hade ett extrovert positivt förhållningssätt till livet, och därmed oftare försattes i 
situationer som gav dem �tur� � framgångsrika jobb, lyckade relationer, givande möten 
etc. Wisemans resultat sammanfattas med att tursamma personer skapar möjligheter i 
livet, lägger märke till tillfällen som dyker upp och utnyttjar dem samt att de kan 
förvandla otur till tur. Genomgående i intervjuerna var att de som ansåg sig vara 
positiva personer i större utsträckning tog ansvar för en positiv inställning medan 
negativa personer oftare ansåg sig vara �drabbade� av otur. En av de negativa 
informanterna beskriver liknande exempel som informanterna i Wisemans studie, hur 
hans pappa är förföljd av otur, vilket överensstämmer med slutsatsen att negativa 
personer i större utsträckning lägger ansvaret utanför sitt eget påverkande, en slags 
inlärd pessimism.   
 
Positiva och negativa personer tycks förhålla sig olika till ett �misslyckande�. För en 
positiv person handlar det oftast om att bagatellisera, att det kommer fler chanser, eller 
att det inte var meningen, och för en negativ kanske det istället handlar om att det var en 
situation utan makt att påverka. En försvarsmekanism, för att skydda det fundamentala 
känslotillståndet av lycka, är att försöka neutralisera den obalans som uppstår i det 
emotionella systemet vid �olycka� och förbli i tillstånd av välbefinnande. Positiva och 
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negativa personer tycks ha samma mål, att känna välbefinnande, men använder sig av 
olika ovan nämnda strategier för detta ändamål. Förklaring kan till viss del ges med 
teorin om kognitiv dissonans (Festinger, 1957, refererat i Mayers, 2002), som handlar 
om allas strävan att upprätthålla en viss jämn nivå av välbefinnande. Kommer det 
emotionella systemet i obalans, genom att kognition inte överensstämmer med handling, 
exempelvis på grund av ett misslyckande, utjämnas välbefinnandet genom att med olika 
metoder intala sig själv att det fanns en orsak till det som skedde, olika för positiva och 
negativa.  

 
Som svar på frågan om vad som påverkar positiv affekt föreslår denna studie primärt 
grundtrygghet i barndomen. Trygghet tillsammans med kärlek utgör grunden för en hög 
självkänsla, där individen med en positiv attityd gentemot sig själv lättare kan förhålla 
sig positivt till andra, vilket påverkar positiv affekt (se figur 2).  
 
 

                                                 
 
 
Figur 2. Påverkandefaktorer för lycka enligt den aktuella studien. 
 
Resultat visar vidare att individer med hög positiv affekt i större utsträckning anser sig 
ha nått måluppfyllelse i form av självförverkligande. Det är troligtvis karaktäristika 
såsom bland annat att vara överseende, lösningsorienterad och ha en ansvarsmentalitet 
som bidrar till ökad grad av upplevt självförverkligande. Vad som ger förutsättningar 
för en person, att genom medveten handling, själv välja attityd ger resultatet inga bevis 
för. Dock tycks attityden vara av väsentlig betydelse och forskning indikerar att den går 
att förändra och kan bilda nya vanemönster (Lyubomirskys, 2005b). Egenskaperna för 
positiv affekt borde vara eftersträvansvärda då de tycks underlätta måluppfyllelse, i 
form av självförverkligande, alla organismers yttersta mål i sin livslånga strävan efter 
lycka.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Denna intervjuguide  fungerar som underlag och inspiration till frågor för att svara på 
frågan: �Vilka faktorer har påverkat ett positivt tänkande?� samt avgöra �Relationen till 
måluppfyllelse och självförverkligande�.  
 

- Syfte med undersökningen, intervju spelas in, tar ca 25-30 min 
- Etik � vad data kommer att användas till (infokrav), rätt att avbryta intervjun, ångra 

deltagande (samtyckeskrav), data kommer ej att kopplas till person, anonymt, band 
raderas efter transkription (konfidenskrav), du har rätt att ta del av resultatet om så 
önskas (nyttjandekrav) 

- Ge feedback 
- Frågor? 

 
Del 1 � �mått på positivt tänkande� 
Om jag sa att ha ett positivt tänkande innebär att: se problem som möjligeter, ha inställningen 
att saker löser sig till det bästa, positiv inställning till sin egen och andras förmåga, hög 
energinivå och glädje.  
 
Var på skalan 1-10 skulle du placera dig själv? 
Var tror du att andra skulle placera dig? 
 
 
Del 2 � �källan till positivt tänkande� 
Jag tänkte att vi skulle prata lite om vad som påverkar oss att ha ett positivt tänkande. Vad 
tror du har orsakat att du ligger på _____ på skalan? 
 
Genetiskt: hur var du som barn, är du sådan idag, syskons personligheter, föräldrars 
personligheter 
Uppfostran: relation till föräldrar, syskon, lilla- eller storasyskon, typ av uppfostran, 
fri/sträng, uppbackning/revoltera, värderingar, starkt minne som präglat en värdering, 
familjeförhållanden 
Utbildning/jobb: inriktning, präglat värderingar, självförtroende,   
Hälsa/fritid: träning, kost, sjukdomar, fysiska besvär, sömn, aktiviteter, intressen 
Livssituation: vänner, familj, nätverk, arbete, bostad, tillgångar, resor 
 
 
Del 3 � �betydelsen av självförverkligande� 
Vad tänker du på om jag säger självförverkligande? Har du uppnått självförverkligande i ditt 
liv? 
 
Nuläge: Sysselsättning idag? Tillfredställd kompetensmässigt med sysselsättning? Om inte, 
vad skulle du vilja göra istället? Har du haft livsmål i ditt liv? Har du förverkligat dessa? 
Framtid: Om du skulle se fem till tio år ifrån nu, ett drömscenario utan några som helst 
gränser där du fritt fick spekulera, vilken bild skulle du måla upp? Drömjobb, livsmål, 
drömmar, visioner? 
 
Något du vill tillägga eller förstärka? 
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Förord 
 
Att tanken har oövervinnerlig kraft har för mig aldrig funnits tvivel om. I ett flertal verkliga 
händelser, har jag bevittnat hur individer besegrat rädslor eller uppnått förverkligande genom 
en mental kontroll av tanken. En positiv inställning till sin egen förmåga och till kapaciteten 
att själv kunna skapa sitt liv har i många fall visat sig leda till personlig framgång. 
 
Biokemisk forskning föreslår att dopaminnivåerna i prefrontala hjärnan, som bland annat 
påverkar den fria viljan, medveten handling och positiv attityd, bestäms innan födsel och 
under de tidiga uppväxtåren, och därefter är förhållandevis permanenta. Huruvida den 
distinkta neurokemiska profilen har förutsättningar, genom tanke och handling, att öka och 
leda till en bestående nivåförändring som vuxen har forskningen ännu inte svar på.  
 
Jag är av den tron att beroendeförhållandet är dubbelriktat, höga halter av dopamin, baserat  
på genetiska förutsättningar och tidiga uppväxtår, påverkar tanken, och omvänt, medveten 
tanke kan påverka den biokemiska profilen i kroppen. Därmed borde det vara möjligt, för  
alla, att med tankens kraft nå en högre grad av frekvent välbefinnande.   
 
Svar på frågan om människan med tankens kraft är kapabel att �läka sig själv� kommer inte 
att ges i denna studie. Det har dock varit detta resonemang som fört mig in på tankar om vad 
som påverkar positiv affekt, om positiva individer i större utsträckning förverkligar sig själva 
samt vad som är karaktäristiskt för en positiv individ.  
 
Jag vill tacka min handledare Ove Almkvist som stått ut med mitt ibland �spretiga� 
resonemang, högtflygande planer och slutspurtande. Jag har verkligen haft stor hjälp din 
breda och djupa kunskap och ditt strukturerade öga. Jag vill även tacka mina informanter  
som tar mig med till sina innersta gömmor och bjuder på sina högst personliga erfarenheter, 
vilka lär så mycket om människans beteende.  
 
 
 
Marielle Behrmann 
Stockholm, den 5 januari 2007 
 
 
 
 
 

 


