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Tidigare forskning har visat att positiv energi påverkar både vårt 
eget och andras välmående. Studiens syfte var att öka förståelsen 
gällande begreppet positiv energi, undersöka vilka faktorer som kan 
ge människor förhöjd grad energi och om det finns möjlighet att dra 
fördel av energin. Induktiv tematisk analysmetod med explorativ 
ansats valdes för studien. Åtta deltagare handplockades. Fyra av 
deltagarna skulle subjektivt uppfattas av sin vän inneha förhöjd 
grad energi (mer) jämfört med genomsnittet, fyra av deltagarna låg 
grad (mindre). Trygghet framkom vara viktigt för bägge grupper. 
De personliga egenskaperna tacksamhet, nyfikenhet och entusiasm 
framhävdes bland deltagarna, lika så det positiva känslorna glädje, 
må bra och lycka. Positiv energi beskrivs ha en kvarstående effekt 
och kan sprida sig till andra. 

 
 
 

Den grekiske filosofen Aristoteles, 384-322 f.Kr., grundlade filosofiska tankar om att 
det kunde finnas något som många år senare kom att benämnas som energi 
(Nationalencyklopedin,  1995). Begreppet energi har sitt ursprung i latin och går 
tillbaka till 1600-talets Galilei. Ursprungligen betydde energi verksamhet, 
handlingskraft. Ordet energi ansågs då vara ett abstrakt begrepp, inte en materiell vara. 
På 1800-talet utvecklades begreppet så det kunde förklara egenskaper i naturen såsom 
samband mellan arbete och rörelse, energi är nära förbundet med kraft 
(Nationalencyklopedin, 1995). Csikszentmihalyi (1996) förklarar energi ur en 
psykologisk synvinkel som en process som äger rum i vårt medvetande, våra tankar, 
våra känslor och vårt minne. Denna psykologiska process för frambringande av energi 
beskrevs redan år 1905 av en av psykologins grundare, Ach (Csikszentmihalyi, 1995). 
 
Seligman (2000), grundare av begreppet positiv psykologi menar att vår förmåga att 
uppfattas som en människa med positiv energi ger en inverkan på både eget och 
omgivningens välmående. Den positiva energin ses av Seligman som en möjlighet för 
oss att växa som människor (Seligman, 2000). Seligman hade tidigare under två 
årtionden forskat inom ämnen som depression och inlärd hjälplöshet, med ett intresse 
för pessimism och optimism. Positiv psykologi bygger på tre grundläggande begrepp, 
positiva känslor, positiva egenskaper samt meningsfulla sammanhang. När man finner 
sina styrkor och hittar nya sätt att använda dem på, genererar detta en energi som 
skapar produktivitet, likt en personlig vinststrategi menar Seligman, (2007). I dag 
finns möjligheten att studera positiv psykologi som masterutbildning i flera länder 
(Jacquemot, 2009) och ämnet positiv psykologi utbreder sig snabbt i stora delar av 



 2 

världen som ett komplement till tidigare synsätt och forskning. En mängd litteratur 
finns i dag tillgängliga på marknaden, så intresset för området uppfattas som stort. 
 
Seligman (2007), redovisar i boken Verklig lycka en studie av upplevd lycka samt dess 
påverkan på individens livslängd. Studien genomfördes på 180 stycken nunnor, där två 
av noviserna ingick Cecilia och Marguerite. Både systrarna avgav sitt slutgiltiga 
klosterlöfte 1932 i Milwaukee för att leva resterande av sitt liv som nunnor.  Nunnor 
lever till skillnad mot de flesta människor i vårt moderna samhälle ett enkelt, inrutat 
liv med mycket litet påverkan av yttre attribut vilket gjorde de nunnorna intressant att 
undersöka. I samband med ceremonin ombads de båda skriva ner en liten beskrivning 
på hur de upplevde starten på sina nya liv och Cecilias beskrivning löd ”Nu ser jag 
med häftig glädje fram emot att ta emot den heliga dräkten från vår Moder och emot 
ett liv i förening med gudomlig kärlek” (Seligman, 2007, sid. 3). Marguerites 
beskrivning löd ”Med guds nåd tänker jag göra mitt bästa för vår orden, för att sprida 
religion och för min personliga helgelse” (Seligman, 2007, sid.3). Cecilia levde 
fortfarande vid 98 års ålder och hade aldrig varit sjuk en enda dag i sitt liv medan 
Marguerite drabbades av en stroke och avled 59 år gammal. Att deras livsstil, diet eller 
medicinska vård var orsaken till de olika livslängderna kunde snabbt uteslutas. 
Cecilias ord från dagen för klosterlöftet ”häftig glädje” skilde sig markant från 
Marguerites beskrivning som inte innehöll någon antydan till någon positiv energi 
eller glädje.  
 
När samtliga 180 uppsatser från nunnorna senare studerades kunde forskarna 
konstatera att 54 procent av den mest gladlynta fjärdedelen levde tills de uppnådde 
minst 94 års ålder, till skillnad mot den minst gladlynta fjärdedelen där endast 11 
procent uppnådde 94 år. Den enda avvikelsen som forskarna hade möjlighet att 
säkerställa var mängden upplevd positiv syn gällande nunnornas sätt att se på livet, 
vilket leder vidare till vikten av personliga egenskaper och den positiva energin. 
 
Woods (1990) menar i en utförd studie att människor med extraversion uppvisade en 
högre grad av positiv energi än neurotiska människor. Woods indelning av vår 
personlighet bygger på tidigare forskning gjord av Eysenck om vad som påverkar vår 
personlighet (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003), där vår personlighet delas in i tre 
centrala personlighetsdimensioner. Introversion-extraversion (inåtvändhet-
utåtvändhet), neuroticism (vår benägenhet att reagera emotionellt) och psykoticism 
(benägenhet för humörsvängningar). Eysenck menade att det huvudsakligen är vårt arv 
som är avgörande för vår personlighet (Hassmén, Hassmén och Plate, 2003). 
 
Bandura (1997), representerar det kognitiva perspektivet för utvecklande av vår 
personlighet och vår positiva energi. Bandura menar att våra handlings- och 
tankemönster tar sin form i samspel med andra människor. Enligt Bandura så 
utformas människors sätt att bete och reagera som ett ömsesidigt samspel mellan 
personen och omvärlden. Detta benämns av Bandura som modellinlärning (Theory of 
social learning).  Modellinlärnings huvudtanke gällande personlighesegenskaper och 
positiv energi är att inlärning görs genom observation av andra människor, och vår 
förmåga att lära sig av andra. Samspelet med andra människor är centralt för hur vi 
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beter och känner oss och enligt Bandura är det inte det genetiska arvet som är 
avgörande för vår personlighet utan att vi lär oss genom observation (Myers, 2008). 
 
Maslow utvecklade på 1960-talet ett humanistiskt perspektiv för personlighet. Fokus 
ligger här på det personliga ansvaret, den fria viljan och individens strävan efter att 
växa som person med målsättning att nå så hög grad energi och uppleva sig så 
välmående som möjligt. Maslow grundade av den välkända behovstrappan för 
självförverkligande och utvecklande av vår positiva energi. (Maslow, 1987 läst i 
Hassmen, Hassmen & Plate, 2003). Behovstrappan som representerar våra basala 
behov består av fem steg där steg ett representeras av de fysiologiska behoven så som 
luft, vätska, mat, sömn, sådant som vi behöver för att överleva. Steg två för 
självförverkligande är trygghetsbehovet (psykologiskt behov) som utgör stabilitet och 
grundtryggheten i en förändring värld. Steg tre utgörs av samhörighets och 
kärleksbehov (sociala behov), som representeras av vår önskan gällande 
grupptillhörighet och delaktighet, med andra ord de behov som får oss att känna oss 
förstådda och behövda Det fjärde steget på behovstrappan är självkänslobehov 
(egobehov) som ger oss sådant som självrespekt, bekräftelse och tillfredställer vårt 
uppmärksamhetsbehov. Det sista steget på Maslows trappa utgörs av behov av 
självförverkligande, att utvecklas som person och nå upp till sin fulla potential. De tre 
första stegen ses som bristbehov, de sista två stegen ses som utvecklingsbehov. 
 
Sammanfattningsvis tycks forskningen vara överens om att den positiva energin kan 
ge oss fördelar och påverka vårt välmående, även om olika personlighetsteorier finns 
om vad som utvecklar den positiva energin. Om den positiva energin innehar den 
graden av betydelse för vårt välmående som ovan nämnda gör gällande ses det som 
intressant att studera begreppet närmare. Finns det möjlighet att vi själva kan påverka 
vår grad av positiv energi? 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för begreppet positiv energi, undersöka 
vilka faktorer som människor en förhöjd grad av positiv energi innehar samt 
undersöka om vi har möjlighet att dra fördel av den positiva energin. Studien har ett 
explorativt syfte, ämnat att ligga till grund för fortsatta studier inom området positiv 
energi. 

 
Metod 

 
Till denna studie valdes induktiv tematisk analysmetod med explorativ ansats (Hayes, 
2000, referat i Langemar, 2008). Studiens målsättning var att genom att ta del av 
deltagande personers berättelse skaffa en större förståelse för faktorer som uppfattades 
viktiga för positiv energi. Huvuddelen av litteratursökningen är genomförd efter 
utförda intervjuer.  
 
Urval av deltagare 
Studiens deltagare var ett handplockat bekvämlighetsurval efter det att närmaste 
bekantskapskretsen plockats bort. Intervjuantalet uppgick till totalt åtta personer. De 
som valdes var vänner till vänner och dessa personer var inte sen tidigare bekanta med 
varandra. Deltagarna skulle uppfattas av sin vän, som en person med förhöjd grad av 
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positiv energi (benämns mer) eller som en person med låg grad av positiv energi 
(benämning mindre). Båda benämningarna är subjektiva bedömningar och kriteriet var 
att personen skulle upplevas av sin vän som en person med högre eller lägre grad av 
positiv energi än de ansåg motsvara genomsnittspersonen.  De åtta personerna som 
intervjuades var sex stycken kvinnor och två stycken män. Den yngsta var 20 år och 
den äldsta var 62 år. Fyra av personerna som intervjuades ansågs av sin vän inneha 
förhöjd grad av positiv energi (mer) och fyra personer ansågs av sin vän ha låg grad av 
positiv energi (mindre). Samtliga personer som intervjuades skulle ha uppfattats haft 
nuvarande grad av positiv energi de senaste tre månaderna. Naturligtvis hade det varit 
fullt möjligt att använda andra mätinstrument, dock gjordes bedömningen blev att 
dagsformen på personen då skulle ha fått för stor betydelse. Av den anledningen 
valdes ovan nämnd metod mer eller mindre.  
 
Datainsamlingsmetod 
Data samlades in genom halvstrukturerade intervjuer. Inga färdiga frågor fanns utan 
intervjuerna var en öppen diskussion runt begreppet positiv energi. Intervjuerna 
genomfördes på offentliga platser och i ett fall genomfördes intervjun i personens 
hem. Intervjuerna var mellan 20-30 minuter långa och samtliga intervjuer bandades 
och transkriberades.   
 
Etiska frågor 
Deltagarna informerades en vecka före intervju via e-mail om studiens syfte och 
målsättning. Information delgavs att deltagandet var helt frivilligt och konfidentiellt 
samt att de hade rätt att avbryta intervjun när som helst om så önskades. Deltagarna 
informerades också om ungefärlig tidsåtgång för intervjun. Ämnet för intervjun 
meddelades dock inte i förväg, detta för att undvika eventuellt förberedda svar av 
deltagarna som då kanske skulle ha svarat annorlunda, kanske svarat efter vad de 
trodde intervjuledaren ville höra. De etiska frågorna upprepades vid starten på 
intervjutillfället. 
 
Analys 
Analysarbetet har i denna studie har utgått från metoden för induktiv tematisk analys 
(Hayes, 2000, referat i Langemar, 2008). Genomgång av det transkriberade 
datamaterialet gjordes efter det att samtliga intervjuer var genomförda. Nyckelord 
skrevs i marginalen och de gav fem övergripande teman. De fem temana som trädde 
fram ur materialet var, definition av positiv energi, trygghet, egenskaper, positiv 
känsla och begreppet win-win.  
 
Efter det att de fem teman framträtt ur materialet lästes materialet igenom ytterliggare 
fem gånger, en gång för varje tema och 17 stycken underteman framkom och dessa 
sorterades in i under de tidigare framtagna övergripande teman. De fem huvudtemana 
återfinns i resultatet som studiens huvudrubriker, detsamma gäller samtliga 
underrubriker som också redovisas i nedanstående resultatavsnitt (Figur 1).  
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Resultat 

 
Generellt kan konstateras att de som upplevdes ha högre grad av positiv energi (mer) 
rent verbalt var mer detaljerade och öppna vid intervjuandet för denna studie än de 
personer som upplevdes ha lägre (mindre) grad av positiv energi. Något som 
samstämmer med Eysencks tidigare nämnd teori gällande personlighetsegenskaper där 
Woods (1990) studie m menade det fanns ett starkt samband mellan att vara en öppen, 
lättillgänglig person och begreppet positiv energi. Woods fann ett tydligt samband där 
han säger att människor med högre grad av utåtriktat beteende uppvisar högre nivå av 
både fysisk och psykisk energi. Bortsett från denna iakttagelse finns få tydliga 
skillnader mellan de bägge intervjugrupperna. 
 
De fem övergripande temana som framkom vid genomgång av materialet redovisas 
var för sig, numrerade 1-5 dessutom redovisas insorterade underrubriker i nedan figur 
(Figur 1) . 
 

Övergripande teman Underrubriker 
    
1 Definition begreppet 1.1 Aura 
   positiv energi       Kraft 
        Känsla 
        Utstrålning 
  1.2 Varierande 
  1.3 Individuell 
    
2 Trygghet 2.1 Grundtrygghet 
   Positiv energi 2.2 Miljö/Arv 
  2.3 Pengar 
    
3 Utmärk egenskap 3.1 Tacksam/nöjd 
   för positiv energi 3.2 Nyfikenhet 
  3.3 Entusiasm/inspirera 
    
4 Utmärkande  känsla 4.1 Glädje 
   för  positiv  energi 4.2 Må Bra 
  4.3 Lycka 
  
5 Win-Win 5.1 Positiv energi 
  5.2 Kvardröjande effekt 
  

Figur 1. Huvudteman med underrubriker 
 

1 Definition av begreppet positiv energi 
Flera av deltagarna visade sig ha en viss svårighet att beskriva vad positiv energi var 
för dem och hur den upplevdes. Uppfattningen var att flera av deltagarna aldrig tänkt 
på vad energi är och dess möjliga betydelse för dem, vilket gav en del tveksamheter 
och funderande vid intervjustart. 
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1.1 Kraft, utstrålning, känsla, aura 

En vanlig åsikt bland intervjupersonerna var att positiv energi kan ses som en kraft, en 
kraft som vi människor har möjlighet att utstråla. Energin förklarades av 
intervjudeltagarna som möjlig att uppfatta rent objektivt av andra människor både 
genom kroppsspråk men även ibland i ögonen. Energin förklarades även kunna 
upplevas subjektivt, uppfattades då som en känsla, en aura som omger personen. 
 

(mer) ”Det kan vara ett karaktärsdrag hos människan och ibland ser 
man utstrålning, ibland känner man personens utstrålning” 
 
(mindre)  ”Jag tycker man kan se det – som det här med en öppen 
blick, att folk möter ens blick på gatan, att de inte tittar  ner i vägen 
eller åt ett annat håll” 

 
1.2 Varierande 

Positiv energi bland intervjupersonerna uppfattandes inte som ett statiskt tillstånd och 
flera av deltagarna poängterade att energin varierade. Ett statiskt tillstånd skulle 
innebära att har vi en gång fått den positiva energin så har vi den energin i samma 
styrka livet ut och någon sådan slutsats kunde ej dras av de genomförda intervjuerna. 
 
Flera av respondenterna betonade att den positiva energin ofta kan variera mellan 
olika faser i livet och att den upplevs i liknelse av vågor under hela vår livstid. Att haft 
en påfrestande kanske stressig period i livet kan exempelvis göra att energinivåerna 
hos människor med vanligtvis förhöjd nivån av positiv energi uppfattas vara lägre än 
normalt menade två av intervjupersonerna, en i varje grupp. Uppfattningen bland 
deltagarna var att den positiva energin går i ovan nämnda vågor och att den inte anses 
vara ett konstant tillstånd.  

 
(mer) ”…är inte ett konstant tillstånd utan är något man aktivt 
behöver arbeta med för att uppnå” 
  
(mindre) ”Svårigheter har bara HOPAT sig och då är det svårare att 
vara så positiv, och min positiva energi har nog varit lägre än 
normalt emellanåt – jag upplever att jag haft lite svårt att vara den 
genompositiva människan jag vanligtvis är, efter den här vintern – så 
just nu har jag kanske inte känt mig så positiv och jag tycker själv 
jag gnällt lite mycket” 

 
Möjligheten finns kanske att den positiva energin kan ses som en bristvara och vara 
något vi i så fall bör hushålla med. Att vara medveten om att den kanske finns i 
begränsad grad likt en bil som måste ha bensin för att rulla. Tar bensinen slut stannar 
bilen, då spelar det ingen roll hur snabb den var innan eller hur bra väghållning den 
hade. 
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1.3 Individuell 

Det som uppfattas vara positiv energi för en person behöver inte uppfattas lika av 
andra menade deltagare i studien. Energin uppfattades av deltagarna som en 
individuell företeelse och att vi människor behöver inte uppfatta energin på samma sätt 
som en annan person uppfattar den. 

 
Bland de mindre positiva i studien återfanns en person som på frågan om vad positiv 
energi är uttryckte att det är personer som tycker om förändringar. Denna person 
menade att människor med hög positiv energi uppfattas som att vara en person som 
tycker om förändringar och drivs framåt i livet. Denna åsikt ses styrka tesen om att 
positiv energi uppfattas olika av olika personer.  
 
Sammanfattningsvis tyder resultaten i studien på att deltagarna uppfattade positiv 
energi på flera sätt och att positiv energi innehåller en individuell tolkning. Energin 
uppfattades kunna uttrycka sig både som en subjektiv känsla likt en kraft som omger 
personen och som något vi objektivt ser i kroppsspråket eller ögon. 
 

2. Trygghet 
Finns någon gemensam nämnare för vilka som anses inneha denna förhöjda grad av 
positiv energi? Resultatet av de genomförda intervjuerna visade att trygghet var den 
parametern. Det framkom av flertal medverkande som menade att trygghet var en 
nödvändig förutsättning för att vara en person med förhöjd grad av positiv energi. 
 
För att vara en person som innehar förhöjd positiv energi så upplevs trygghet vara den 
parameter som har högst relevans. Bonniers Ordbok (1986) ger en definition av ordet 
trygg. Trygg beskrivs där som att vara utan fara, skyddad, säker, förtröstansfull. Bland 
de fyra informanterna som upplevdes inneha mindre positiv energi förekom ordet 
trygg inte hos samtliga personer, vilket innebär att här är inte bilden fullt lika entydig 
som hos de med förhöjd positiv energi. 
 
Liknande resultat nämndes tidigare i studiens inledning gällande Maslows 
behovstrappa (1987, läst i Hassmén, Hassmén & Plate, 2003) gällande trygghet. 
Trygghet ses där som ett av de grundläggande behoven som behöver uppnås för vidare 
personlig utveckling. Dock har Maslows teorier varit föremål för mycket debatter och 
hans behovstrappa har aldrig blivit vetenskapligt godkänd. 
 

2.1 Grundtrygghet 
Samtliga informanter i den positiva gruppen framhöll vikten av trygghet som den 
viktigaste parametern gällande förhöjd positiv energi. Denna trygghet behöver inte 
nödvändigtvis komma från föräldrar utan kan även ges av vänner och är beroende på 
hela det sociala nätverket runt personer menade respondenterna. Trygghet uttrycktes 
bland dessa respondenter i ord som grundtrygghet, att uppfattas som säker, ha 
självförtroende.  
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(mer) ”Nä…men har en slags grundtrygghet på nåt sätt. Det är en 
människa som är säker i sig själv och har självförtroende… det har 
den ju. Självförtroende heter det så? – som är trygg i sig själv. En 
sådan människa utstrålar positiv energi” 

 
2.2 Miljö och arv 

För att nå trygghet får föräldrar och den sociala omgivningen anses spela en viktig roll 
menar deltagarna. Vår uppväxt och vårt sociala nätverk under uppväxtåren kan kanske 
ha en central betydelse, något som vissa deltagare också uttryckte.  
 
Att ha en traditionell kärnfamilj garanterar ingen trygghet, dock anses det ofta vara en 
bidragande positiv parameter (Berk, 2006). De tidiga uppväxtåren ses betydelsefullt, 
lika så att ha föräldrar med god självkänsla. God självkänsla ger människor god tillit 
till andra människor och samhället i övrigt, något som de kan förmedla vidare till sina 
barn  menar Berk (2006). 
 
De första levnadsåren menade intervjupersonerna att föräldrar och syskon som har stor 
betydelse, men att under livets gång är även betydelse av nära vänner viktigt när det 
gäller trygghet. Att ha vänner och ett socialt utvecklat nätverk upplevdes som viktigt 
och omnämndes av sex stycken av intervjupersonerna. De förklarade det sociala 
samspelet är uppbyggt på ett givande och tagande. 
 

 (mindre) ”…Ja det känner jag – otroligt mycket. Klassar mig som 
socialt understimulerad just nu. Eller kanske socialt inkompetent – 
och jag är mycket ensam. Har förvisso en hund, men går omkring 
och pratar hundspråk – vilket är en envägskommunikation – och det 
tycker jag är dötrist. Jag tycker jag tappat en bit av mig själv – jag 
måste ha människor runt mig. Sen behöver de inte var så fantastiska, 
men jag måste ändå ha dem runt mig och ta del av deras positiva 
energi” 
 

Ett väl fungerande socialt nätverk har en viktig funktion för vår hälsa menar Berkman 
(1995) i annan av otaliga studier gjorda på området. Berkman menar att vårt sociala 
nätverk hjälper oss att känna oss mer säkra på oss själva och har en förmåga att skapa 
trygghet för oss i vår tillvaro. Denna inställning ses delas av Bandura i ovan nämnd 
studie om modellinlärning (theory of social learning) (Myers, 2008). 
 
Svaren bland intervjupersonerna angående om det finns en genetisk komponent var 
blandade. Tre av de svarande trodde det fanns en ärftlig faktor, två trodde inte att så 
var fallet och tre var osäkra. Om positiv energi innehåller en genetisk komponent så 
kan inte utläsas av denna studie och kan inte styrka Eysenck teori (Hassmén, Hassmén 
& Plate, 2003) att det biologiska arvet skulle ha avgörande betydelse. 
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2.3 Pengar 

Betydelsen av yttre attribut gällande trygghet såsom pengar ses ha liten betydelse för 
de tre av de mer positiva intervjupersonerna som nämnde pengar. Pengar nämns inte 
hos de övriga fem respondenterna överhuvudtaget. 

 
 (mer) ”Pengar gör ingen människa lycklig tror jag – och inte blir det 
mer positiva av det heller. Positiv energi hör ihop med lycka på nåt 
vis tror jag” 

 
Sammanfattningsvis upplevdes vikten av trygghet spelar en betydande roll för de 
människor som intervjupersonerna upplevde inneha högre grad (mer) av positiv 
energi. För att uppnå trygghet ansågs grundtrygghet och miljö ha en central betydelse.  
 
3. Egenskaper 
Har då personer med förhöjd grad av positiv energi några utmärkande personliga 
egenskaper? Egenskaper finns i ett otal olika benämningar för att karakterisera en 
människa (Seligman, 2000). Sist någon brydde sig om att räkna fanns det mer är 18000 
ord som syftade på personliga egenskaper uppger Seligman. För att undersöka vilka 
som är de personliga egenskaperna har det gjorts ett grundligt arbete som startade med 
att läsa grundskrifterna för de stora religionerna och de filosofiska traditionerna. 
Tanken med sökandet var enligt Seligman att undersöka om det fanns några goda 
egenskaper som de olika kulturerna hade gemensamt. Resultatet visade på sex 
gemensamma goda egenskaper bland alla dessa skrifter och dessa ses av Seligman som 
människans personliga styrkor. De sex goda egenskaperna är visdom/kunskap, mod, 
kärlek/humanitet, rättvisa, måttlighet, andlighet/transcendens (utanför det mänskliga 
medvetandet), (Nationalencyklopedin, 1995).  
 
De resultat som studien redovisar samstämmer med två av dessa gemensamma goda 
egenskaper och uppfattades betydelsefulla för positiv energi. Egenskaperna 
vishet/kunskap (under vilket egenskapen nyfikenhet återfinns) samt 
andlighet/transcendens (där tacksam/nöjd och entusiasm/inspiration återfinns). Att 
använda sina bästa egenskaper ger enligt Seligman verktyg för att uppnå ett överflöd 
av tillfredsställelse, energi och äkta lycka och dessa ingår i den positiva psykologins 
syn på energi (Seligman, 2005). 
 
Forskare inom preventivt arbete har vidare funnit att när människan finner sina styrkor 
och goda egenskaper så fungerar dessa som en buffert i kampen mot psykisk och 
fysisk ohälsa. Att integrera ett arbete och sprida kunskap bland yngre medborgare i 
samhället ses som en del i det preventiva arbetet mot framtida ohälsa (Diener, 2000; 
Fredrickson, 1998). 
 
Majoriteten av intervjupersonerna i båda grupperna uppvisade en stor enighet om vilka 
egenskaper människor med förhöjd positiv energi uppfattas inneha. Vanligast bland de 
fyra studiedeltagarna i båda grupperna var tacksamhet, nyfikenhet och att vara 
entusiasmerande.  
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3.1 Tacksam/Nöjd 

Personer med förhöjd grad av positiv energi (mer) uppfattas ta personligt ansvar över 
sitt liv och inte göra sig till offer för omständigheter (Seligman, 2007). Att vara 
tacksam innebär även att vara nöjd (Seligman, 2007). Denna personliga egenskap 
visade sig vara en inställning som delades av flera av deltagarna som framhävde 
tacksamhet och nöjdhet som egenskaper för personer som upplevdes inneha förhöjd 
positiv energi. Flera i båda respondentgrupperna talade om det kända ordspråket ”att 
se glaset halvfullt istället för halvtomt” Vår inställning till det som uppkommer i livet, 
hur vi tar hand om eventuella problem och svårigheter sågs av dessa personer som 
betydelsefulla för utvecklande av den positiva energin. 

 
(mer) ”Hon ser möjligheter istället för bara hot. Hon vänder det så – 
och det har varit tydligt i hennes fall som haft bröstcancer, opererat 
höften och massa annat jobbigt men hon har en grundsyn som 
smittar av sig. Hon har en grundtrygghet, en trygghet i sig själv och 
är nöjd med sin tillvaro som den är” 

 
 (mindre) ”Jag ser ofta glaset halvtomt och inte halvfullt först om du 
förstår var jag menar. Det som jag skulle se som något negativt 
skulle andra se som något positivt – att liksom vara nöjda, Inte så att 
det varit med om mer bra saker utan är bara nöjda, i jämförelse mot 
de som inte är så positiva. De som är positiva hanterar sakerna på ett 
mer nöjt sätt” 
 

En avvikande åsikt gällande positiva egenskaper uttrycktes av en av de intervjuade 
som inte ansågs ha förhöjd positiv energi (mindre). Denna person får representera det 
tidigare nämnda, att positiv energi uppfattas olika av olika människor (se punkt 1.3) 
och det finns kanske personer som inte upplever sig bekväma med att arbeta med 
begreppet energi överhuvudtaget.  
 

3.2 Nyfikenhet 
Att vara nyfiken på världen beskrevs av intervjupersonerna som att inneha en 
öppenhet, att ta del av andras erfarenheter och att inta flexibilitet mot omvärlden. Att 
aktivt vara genuint, äkta intresserad av andra människors åsikter och förehavanden. 
 
I egenskapen nyfikenhet (Seligman, 2007) ingår sådant som förmågan att lyssna, att 
vara närvarande. Denna egenskap uppfattades finnas i högre grad hos dem med 
förhöjd positiv energi men fanns representerade hos båda grupperna. 

 
3.3 Entusiasm/Inspiration 

På samma sätt uppgav flera av deltagarna från båda grupperna att förmågan att 
inspirera andra och vara entusiasmerade var utmärkande för människor med positiv 
energi. Genom att vara entusiasmerande och inspirerande mot människor i 
omgivningen menade flera deltagare i studien att det kan leda till uppmuntran att göra 
saker de inte trodde de kunde, att våga prova.  
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Det finns tillfällen när vi alla kanske skulle behöva en liten knuff för att våga kasta oss 
ut över kanten mot det okända. Att uppträda entusiasmerande mot en annan person 
kan hjälpa denna att klara svårigheter och hinder de själva satt upp. Då någon tror på 
din förmåga att lyckas kan det bli lättare att försöka.  
 

(mer) ”Jag kommer ihåg när jag satt hos min personliga tränare och 
hon sa att jag skulle springa tjejmilen. Det hade jag ju inte tänkt att 
jag skulle klara av själv och så sa hon att det kunde jag visst. Faktum 
är att hon faktiskt sagt det två gånger och andra gången skulle hon 
till och med springa med mig å – och det tände ju en gnista – ett 
djälvarenamma i mig som jag aldrig kommit på själv och jag blev så 
inspirerad och bestämde mig för att försöka” 
 

En sammanfattade bild gällande intervjupersonerna är uppfattningen att de tre 
egenskaperna tacksamhet/nöjdhet, nyfikenhet och entusiasm/inspiration upplevdes 
som betydelsefulla för den positiva energin. 
 
4. Positiv känsla 
Positiva känslor och affekter, är något människor inte bara vill få, utan är något vi vill 
förtjäna och känna oss värda menar den positiva psykologin (Seligman, 2007). 
Fredrickson (1998) är även hon en stark förespråkare för vikten av positiva känslors 
funktion. Som viktig positiv känsla ses bland annat glädje och lycka. Fredrickson har i 
ett flertal studier framkommit med teorin att positiva känslor breddar våra bestående 
intellektuella, fysiska och sociala resurser för oss som individer. De positiva känslorna 
hjälper oss även att bygga upp reserver som vi kan använda när vi möts både av hot 
eller och en kommande möjlighet (Fredrickson, 1998). 
 
Vid intervjusamtalet om känslor påtalades av en person i den gruppen som upplevdes 
inneha mindre positiv att han/hon uppfattade sig som att bli objektiv, vilket återknyter 
till punkt 1 gällande att positiv energi uppfattas olika av olika personer.  

 
(mindre) ”Nej jag dras inte med, men jag kan nog uppfattas som 
distanstagande och bli väldigt objektiv – som en läkare snarare än en 
medmänniska” 

 
4.1 Glädje 

Man kan fråga sig varför evolutionen utrustat oss med positiva känslor, och hur positiv 
energi kan få oss att uppleva dessa känslor. 
 
Bland de åtta intervjupersonerna ansåg sex stycken av dem att människor med förhöjd 
positiv energi utstrålar glädje. Just glädje var det flera av respondenterna som nämnde 
först när vi samtalade om känslor.  
 

(mindre) ”De tillför saker, positivitet. Sådana människor blir man 
glad av att träffa” 
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4.2 Må Bra 

En annan emotion som fanns omnämnd av sex personer, var att innehavare av förhöjd 
grad av positiv energi förmedlade en känsla av att de mår bra. Att må bra är sannolikt 
en känsla många människor eftersträvar men inte vet hur de ska nå. Här kan kanske 
den positiva energin hjälpa till. 
 

4.3 Lycka 
Vad lycka är och hur den ska beskrivas har antagligen diskuterats i alla tider. Ordet 
lycka förekom i hög grad bland intervjupersonerna till denna studie. Lycka ses ofta 
som en bristvara i vårt moderna samhälle. Bland intervjupersonerna uppfattas inte 
lycka ha något att göra med ökat välstånd och materiella ting.  
 
Att människor med förhöjd grad av positiv energi upplevdes inneha positiva känslor som 
glädje, att de upplevs må bra och anses lyckliga var det stor samstämmighet om i denna 
studie och är en möjlig förklaring till varför vi utrustats med möjlighet att känna positiva 
känslor. 
 
5 Win-win 
Inom affärsvärlden finns det ett vedertaget begrepp som vi här skulle kunna dra nytta 
av. Begreppet win-win skulle kunna sammafatta fördelen av positiv energi i denna 
studie. Win-win begreppet innebär att nå lösningar som gagnar samtliga parter.  
 
Om vi genom att utstråla positiv energi känner oss gladare, nöjdare, lyckligare samt 
har möjlighet att sprida det till andra som då får ta del av energin så har ju alla vunnit 
på det.  
 

5.1 Positiv Energi 
Bland intervjupersoner framkom under intervjuerna att de ansåg att positiv energi 
smittar och förs vidare till andra människor och vidare ut i vårt samhälle likt en positiv 
spiral.  Som ringar på vattnet har vi alla har möjlighet att bli vinnare om vi tar del av 
win-win-receptet för positiv energi.  
 

(mindre)” Jag är ganska duktig på att oroa mig i onödan och grubbla 
så jag – jag tycker att jag måste jobba på att vara mer positiv och då 
blir jag er positiv och känner mig gladare och då blir det en spinnoff-
effekt som smittar till andra” 
 

5.2  Kvardröjande effekt 
Något att ta i beaktande är kanske det faktum att flera av intervjupersonerna i denna 
studie menade att den positiva känslan som dessa personer förmedlar finns kvar även 
efter mötet. Att det är nåt vi kan ha glädje av inte bara i själva mötet utan även senare. 
Att känna glädje, känna att man mår bra och att vara lycklig kan vara eftersträvansvärt 
och ses som något som många människor i dagens stressade samhälle är intresserade 
av att få ta större del av.  
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(mer) ”När man kommer från ett möte med en annan människa och 
man har tillsammans vuxit och då blir man ju på så gott humör och 
känner – wow vad jag kan klara av saker. Det är jättehäftigt” 
 
(mindre) ”Vi kan prata om jobbiga saker och inte haft ett glatt möte 
och ändå kan jag komma hem och känna mig uppfylld – ja jag 
känner det efteråt också. Inte bara i själva mötet utan även efteråt så 
det måste vara nån form av energi jag fått – absolut” 
 

Här var det flera av intervjupersonerna som menade att energin fungerar likt en 
”smitta” som påverkar oss även efter ett möte. 
 

(mer) ”Ja, definitivt. Samma som om du får ett leende av någon, då 
ler du gärna själv tillbaka. Ser någon sur ut så blir jag gärna en 
surputta och så känner man sig nedstämd. Positiv energi är 
motsatsen – om jag träffar någon som ger mig positiv energi blir jag 
mer positiv själv” 
 

En av intervjupersonerna som ansågs inneha högre grad (mer) av positiv energi 
framlade att vi människor kanske har förmåga att ta del av den positiva energin även i 
ensamhet. Att inte positiv energi nödvändigtvis kräver ett möte mellan två personer 
även om det kanske är det vi vanligtvis förknippar med positiv energi. Kan det vara en 
del av smittan kanske? 
 

(mer) ”…alla behöver inte känna likadant men jag tror man i  
isolering också kan känna positiv energi. Om jag sitter ensam 
hemma och ändå känner den här positiva energin så inser jag att det 
inte nödvändigtvis behöver uppkomma i möte mellan två människor 
utan kan uppkomma ändå” 
 

Fem övergripande teman framkom bland intervjupersonerna och efter definition av 
vad de ansåg vara positiv energi framkom uppfattningen att trygghet var 
betydelsefullt. För att uppfattas inneha förhöjd grad av positiv energi så redovisar 
studien deltagarnas utmärkande egenskaper, positiva känslor och begreppet win-win.  

 
Diskussion 

 
Studien har närmare undersökt vilka faktorer som har betydelse för den positiva 
energin. Undersökningen genomfördes med fyra personer som ansågs av sin vän 
inneha förhöjd grad av positiv energi (mer) samt fyra personer som av sin vän ansågs 
ha lägre grad av positiv energi (mindre). Syftet var att öka förståelsen för begreppet 
positiv energi, undersöka möjliga faktorer som ger människor en förhöjd grad av 
energin och vi kan dra fördel av energin. 
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Hur mycket personerna påverkades av att de inte i förväg var informerande om 
studiens innehåll är oklart, men möjligheten finns att det har påverkat svaren. Dock 
var det författarens åsikt att det skulle påverka erhållna svar. Informanterna skulle 
eventuellt känna sig obekväma och vara benägna att svara det de trodde 
intervjuledaren ville höra. Detta kunde då omedvetet ha uppfyllt de krav som brukar 
benämnas social önskvärdhet.  
 
Sett till generaliserbarheten finns antagligen betydligt fler aspekter på begreppet 
positiv energi än vad denna studie kunnat utvisa. Detta medför att generaliserbarheten 
av studien anses vara ganska låg.  
 
En försvårande faktor och något som får se som svaghet gällande validiteten med 
studien var definitionen av positiv energi. De personer som rekommenderades att 
deltaga i studien kan naturligtvis inneha helt olika uppfattningar om vad som krävs för 
att ha mer eller mindre positiv energi. Uppfattningen om mer eller mindre skall därför 
ses som en subjektiv kategorisering när det gäller de deltagande intervjupersonerna 
och möjligtvis skulle Eysencks personlighetsteori (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003) 
kunnat fungera som ett verktyg för att klargöra mer eller mindre. Dock skall noteras 
att uppdelningen mer och mindre visade sig inte innehålla någon uppenbar skillnad 
mellan grupperna. Gruppindelning skulle i så fall vara av underordnad betydelse och 
kanske inte vara nödvändig. 
 
Begreppet positiv energi och dess fördelar gör att användbarheten av resultatet borde 
vara relativt stort och ses som studiens styrka. Om vi genom att arbeta mer med den 
positiva energin får energin att sprida sig som ringar på vattnet till omgivningen 
samtidigt som vi känner oss gladare, mår bättre och upplevs som lyckliga är det svårt 
att inte se fördelen av positiv energi.  
 
I en studie om mental och fysik energi (Wood, 1990) presenterades en stark 
korrelation mellan grad av energi och grad av lycka (p<0.01). Wood uppfattning är att 
studien kan vara betydelsefull för mer och omfattande forskning i ämnet då området 
positiv energi och livskraft är mycket litet utforskat i dagsläget 
 
Gällande förförståelse av intervjumaterialet finns viss förförståelse då ämnesområdet 
sen tidigare är bekant för författaren till studien. Dock har författaren vid tolkning av 
materialet i möjligaste mån bortsett från denna förförståelse.  
 
Vad som utmärker positiv energi och hur de påverkar både oss och omgivningen är 
betydligt mer mångfacetterad än vad denna studie har möjlighet att svara på. Flera av 
de intervjuade personerna påpekade att positiv energi är något som uppfattas olika av 
olika människor. Detsamma gäller att positiv energi inte är ett statiskt tillstånd hos 
individen utan varierar under livet. 
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Gällande de personliga egenskaperna uppgav majoriteten av intervjupersonerna att 
egenskaperna att vara tacksam, nyfiken och att uppträda entusiasmerande hade stor 
betydelse. Inom socialpsykologin talas det om teorin lokus of control, kontrollokus när 
man talar om personliga egenskaper och beteenden. Upphovsmakare till teorin är 
Rotter 1966 (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003) och teorin får anses vara en möjlig 
förklaring för att betona betydelsen av de kognitiva och motiverande faktorerna, med 
andra ord människans förklaringsstil för sitt agerande. En person med yttre 
kontrollokus förklarar ofta händelser till yttre faktorer, så som exempelvis otur, 
slumpen, medan en person med inre kontrollokus istället ser både motgångar och 
framgångar som ett resultat av den egna förmågan, av sina egna handlingar och 
ansträngningar.  
 
De positiva känslor som majoriteten av intervjupersonerna ansåg betydelsefulla för 
människor med positiv energi var glädje, att de upplevs må bra och upplevs som 
lyckliga. Intervjupersonerna var mycket eniga om att dessa positiva känslor förmedlas 
vidare till andra personer i vår omgivning. Intressant här är att känslan verkar ha en 
kvardröjande effekt efter avslutat möte. Likt intervjupersonernas upplevelse av positiv 
energi så är energin kanske en kvarstående känsla som får andra att må bättre, känna 
större glädje och blir lyckligare – även efter ett avslutat möte.  
 
Fredrickson (2004) har vidare tagit de positiva känslorna ytterliggare ett steg genom 
sin ”broaden-and-build teori” där hon säger att de positiva känslorna ackumuleras och 
växer över tid, vilket kan gagna andra genom att även de blir mer välmående och mer 
socialt integrerad. Positiv energi skulle därmed anses vara betydelsefullt inte bara i 
själva mötet utan även vara av betydelse på sikt. 
 
Flera av respondenterna menade att positiv energi har en ”spinn-off effekt” och att den 
smittar från person till person. Begreppet win-win som vanligtvis brukar användas i 
affärsvärlden passar bra i detta sammanhang. En win-win situation är en situation som 
alla vinner på(Ord för alla, 1993) vilket upplevs gälla även positiv energi. Resultatet av 
hur positiv energi influerar kan kanske sammanfattas genom beskrivningen som visas i 
nedanstående modell (Figur 2).   
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 Figur 2. Win-winbegreppet för positiv energi 

 
Win-winbegreppet (egen översättning), kan här användas för att klargöra vikten av 
positiv energi för intervjupersonerna. Positiv energi uppfattas uppnås genom att 
människor upplever sig trygga i tillvaron. Trygga personer skulle då få möjlighet att 
erhålla positiva egenskaper som vidare genererar positiva känslor, vilka i sin tur har en 
möjlighet att förmedlas vidare till andra människor i omgivningen. Dessa kommer då 
kanske känna större trygghet, får möjlighet att utveckla positiva egenskaper och känna 
positiva känslor som de förmedlar vidare…  En så kallad win-win situation skulle då 
uppstå. 
 
En som försökt beskriva liknelsen med win-win inom psykologin är 
Csikszentminhalyi (1990) som genom begreppet flow gett namn på det tillstånd som 
ändrar människans medvetande. Att känna flow är att totalt gå in det vi gör, inga 
störande moment når oss, tiden upphör att existera och vi når ett stadium av absolut 
koncentration menar Csikszentminhalyi. Vi är fullkomligt här och nu, inget annat 
existerar och vi uppnår en inre lyckokänsla som upplevs som mer äkta än vad 
omgivningens eventuella beröm och belöning någonsin skulle kunna ge oss. Efter en 
flowupplevelsen blir vårt självt mer komplext än det var innan och vi växer som 
individer. Två psykologiska processer hjälper oss att uppnå sådan komplexibilitet, 
processerna differentiering och integrering. Differentiering, att skilja sig från andra, att 
vara unik är här lika viktigt som dess motsats integrering, att känna sig förenad med 
andra människor. Eftersom människan efter flowupplevelser känner sig skickligare 
och dugligare än innan växer vi som människor och vi känner oss mer ”tillsammans” 
med andra, både inåt och sett till andra människor - och till världen i största allmänhet 
– Vi upplever harmoni (Csikszentminhalyi, 1990). Flow kan kanske upplevas likställt 
med affärsvärldens positiva energi (win-win). 
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Intressanta reflektioner av studien uppfattdes vara den stora betydelsen som deltagarna 
uppgav att trygghet hade för den positiva energin samt den kvardröjande effekten den 
upplevdes ha hos omgivningen. Kanske är det något att implementera i allas vår 
vardag.  
 
Ett intressant användningsområde för framtida studier är exempelvis inom vården. Hur 
viktigt är läkarens möte för patientens tillfrisknande och välmående om den positiva 
energin har en kvarstående effekt. Vad betyder alla personals energi för en sjuk 
person? Även en longitunell studie gällande användning av positiv energi skulle kunna 
ses intressant för framtida studier inom psykologin.  
 
Området positiv energi är relativt obearbetat sett som en enhet och sett till dess 
möjliga fördelar för oss alla. Endast mycket lite forskning inom området finns och det 
vore mycket intressant att se fler och mer omfattande studier i ämnet positiv energi 
liknande den som presenterats av Fredrickson (2004).  
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