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”På samma sätt som jag kan se hur fruktansvärda saker som en människa kan 

göra mot sig själv och andra – på samma sätt kan människan göra vackra upp-

byggliga saker mot sig själv och andra.” 

 

En informants reflektion om människans potential till såväl olycka som lycka 



Sammanfattning 
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inblick i vad lycka betyder och innebär för den enskilda människan. Tolv perso-

ner har intervjuats för att besvara studiens frågeställning. Informanterna var per-

soner som i sina yrken möter människor med psykisk ohälsa. Intervjuerna analy-
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”Lyckan finns ju!” 

- en kvalitativ studie om upplevelser av lycka 

 

Den stora filosofiska frågan om lycka har genom tiderna genererat fler ord än 

någon annan fråga (Seligman, Parks & Steen, 2004). Filosoferna i det gamla 

Grekland intresserade sig för ämnet och hade mycket att säga i frågan. Den kan-

ske mest kända filosofen som ägnade sig åt lyckan var Aristoteles som levde 

mellan 384-322 f.Kr (Park & Petersson, 2009). Aristoteles (2004) förkunnade att 

de flesta kunde vara överens om att lyckan är den ”företeelse som har det högsta 

värdet bland alla realiserbara goda ting” (s. 23). Lyckan ansågs ha ett så högt 

värde att människans strävan efter den sågs som själva meningen med livet. Det 

rådde dock oenighet om vad själva lyckan bestod av och hur lyckan kunde upp-

nås (Aristoteles, 2004). Aristoteles ägnade sig alltså åt lyckan redan för 2300 år 

sedan men den är aktuell än idag (Csikszentmihalyi, 1990; Lyubomirsky, 2001).  

 

Psykologi som forskningsområde och disciplin har haft föga att erbjuda inom 

områden som rör lycka och välbefinnande. Psykologin har snarare fokuserat på 

områden inom psykisk problematik och patologiska tillstånd. Det går 100 veten-

skapliga artiklar som handlar om psykisk ohälsa på varje som handlar om psy-

kisk hälsa (Seligman, 2007b; Sheldon & King, 2001; Simonton & Baumeister, 

2005). Det är en obalans som dock har börjat förändras. 

 

1998 introducerades ämnet lycka som forskningsområde av Martin Seligman 

som då var ordförande för American Psychological Association (APA) och idag 

är professor vid University of Pennsylvania (Ben-Shahar, 2008). Seligman är se-

dan tidigare mest känd för sin forskning inom depression och inlärd hjälplöshet, 

ett begrepp som Seligman myntade 1975 (Egidius, 2002). Det nya forsknings-

området blev starten för den nya inriktningen inom psykologin som kom att 

kallas för positive psychology (Ben-Shahar, 2008). 

 

Den här uppsatsen är inspirerad av positiv psykologi och nedan följer en 

genomgång av områdets teoretiska utgångspunkter och forskningsresultat. 

 

Positiv psykologi som forskningsområde 

 

Bakgrund 

 

I januari 2000 vigdes hela numret av APAs tidsskrift American psychologist åt 

artiklar inom positiv psykologi. Artiklarna visar på en mångfald av ämnen som 

behandlas inom området. Den inledande artikeln Positive psychology - an intro-

duction skrev Seligman tillsammans med en annan ledande forskare inom posi-

tiv psykologi: Mihaly Csikszentmihalyi (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).  
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Ett av Csikszentmihalyis mest framstående bidrag till psykologin är hans forsk-

ning om flow, ett begrepp som Csikszentmihalyi namngav (Egidius, 2002). I 

artikeln berättar författarna om bakgrunden till hur övertygelsen om behovet av 

en positiv psykologi från början föddes (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).  

 

För Seligman började det hela med en högst vardaglig situation då han sådde 

frön i sin trädgård tillsammans med sin dotter Nikki när hon var fem år. Även att 

Seligman var fembarnsfar och skrev professionella böcker om barn var han inte 

själv så bra med dem. Seligman berättar att han är tidseffektiv och målinriktad 

som person och medan han inriktade sig på uppgiften att få fröna sådda kastade 

dottern istället fröna omkring sig och dansade och sjöng. Seligman blev arg och 

skrek åt dottern som gick sin väg. En stund senare kom dottern tillbaka och sa 

”om jag kan sluta gnälla, kan du sluta vara en sådan surpuppa” (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000, s. 6).  

 

Händelsen blev som en uppenbarelse för Seligman som i den stunden fick en ny 

syn på dottern, barnfostran, sig själv men också på hela psykologin som profes-

sion (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Det stod plötsligt tydligt för 

Seligman att fostran inte handlar om att tillrättavisa beteenden och tillrättalägga 

det som är fel utan att istället värna om styrkor och hjälpa barn att finna ut hur 

de bäst kan nyttja sina styrkor i livet.  

 

Insikten medförde också att Seligman kunde se samma mönster av negativ foku-

sering, och motsvarande behov av förändring, inom psykologin som helhet. 

Psykologin skulle också kunna framhålla betydelsen av lycka och hopp; om 

kärleksfull vänlighet, positiv motivation, kompetens, val, respekt för livet och att 

vara en genuin person. En sorts psykologi som också frågar om främjande förut-

sättningar som starka familjer, kreativa skolmiljöer och arbetsplatser där styrkor 

och goda egenskaper uppmärksammas och värderas, och där människor kan 

blomstra (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).  

 

Csikszentmihalyis övertygelse om behovet av en positiv psykologi har sin grund 

i egna erfarenheter från andra världskriget i Europa (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). Csikszentmihalyi förundrades över de människor som 

kunde behålla sin integritet och sitt hopp trots det omgivande kaoset, medan 

andra reducerades till tomma skal. Trots att Csikszentmihalyi ägnade sig åt 

högre studier inom filosofi, historia och religion fann han inga tillfredsställande 

svar över vad som utmärkte överlevarna från de övriga.  

 

När Csikszentmihalyi för första gången kom i kontakt med psykologin upp-

slukades han av Carl Jungs arbeten. Senare kom han i kontakt med Freud. Där 

trodde Csikszentmihalyi att han skulle hitta lösningen på sin undran; i en disci-

plin som ägnade sig åt de fundamentala frågorna om människan och livet. Efter-
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som psykologin på den tiden inte var en erkänd vetenskap i Italien där 

Csikszentmihalyi levde, begav han sig till USA i sitt sökande efter en mer veten-

skaplig förståelse för mänskligt beteende.  

 

I USA fann Csikszentmihalyi dock en beteendevetenskap som han ansåg produ-

cerade en värderingsbefriad förståelse för människan, och han såg den som 

ointressant (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Csikszentmihalyi ville veta 

mer om just det som var fängslande och osannolikt, inte det generella. Det van-

liga under andra världskriget i Europa var inte att människor klarade sig genom 

kaoset med livet och förståndet i behåll, och dessutom hade hopp över åt andra. 

Sedan dess har Csikszentmihalyi haft en övertygelse om att vetenskapen om 

människan borde inkludera ”att förstå det som är och vad som kan bli.” 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, s. 7).  

 

Enligt Seligman (2007b) finns det ett undantag vad gäller den negativa fokuse-

ringen i den psykologiska moderna historien. Abraham Maslow och Carl Rogers 

grundade under tidigt 60-tal den humanistiska inriktningen inom psykologin. 

Även om det finns skillnader mellan den humanistiska inriktningen och den po-

sitiva psykologon så betonar de flera gemensamma förutsättningar som ansvar, 

vilja, positiv känsla, känsla av sammanhang, mening och hopp. Den akademiska 

psykologin släppte av olika skäl dock inte in den humanistiska psykologin i 

forskningsvärlden på den tiden. Det massiva vetenskapliga arbetet som ligger till 

grund för lyckoforskningen inom den positiva psykologin idag erbjuder en allt-

mer ökad vetenskaplig förståelse för lyckans mysterium (Seligman et al., 2004).  

 

Den positiva psykologin fokuserar på tre relaterade ämnen: (a) studerandet av 

positiva subjektiva upplevelser, (b) studerandet av positiva personliga egen-

skaper samt (c) institutioner som möjliggör mänskligt växande och blomstrande 

(Petersson & Seligman, 2004). Seligman (2008) menar att det finns ett behov 

både inom den medicinska och den psykologiska disciplinen att beakta Världs-

hälsoorganisationens (WHO) hälsodefinition att ”Hälsa är ett tillstånd av full-

ständigt positivt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart av-

saknad av sjukdom eller funktionshinder” (s. 4). 

 

Det finns en uppsjö av populärvetenskaplig litteratur som erbjuder den sökande 

människan en mångfald av olika vägar till lyckan. Människan i den väster-

ländska kulturen utsätts ständigt för en felaktig bild av lyckan och hur den kan 

uppnås. De icke vetenskapligt belagda metoder som lovar lycka anses dock av 

den positiva psykologin vara en av de främsta orsakerna till människors upp-

levelse av olycka (Lyubomirsky, 2008). Men idag är även den vetenskapliga 

litteraturen omfattande och det finns en till synes outtömlig källa att ösa ur. För-

utom det massiva utbudet av böcker och artiklar inom området i väl etablerade 

vetenskapliga tidskrifter lanserades 2006 tidskriften The journal of positive psy-
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chology. Nedan följer en presentation av aktuell forskning inom fältet för positiv 

psykologi idag. 

 

Vad är lycka? 

 

Orden lycka och välmående används som synonyma begrepp inom positiv psy-

kologi och betraktas som övergripande termer för hela den positiva psykologins 

mål (Seligman, 2007b).  

 

Lyckan består enligt Seligman (2004) och Seligman, Steen, Park & Peterson 

(2005) av tre komponenter: Den första är positiva emotioner (det njutningsfulla 

livet), den andra är engagemang (det goda livet) och den tredje är mening (det 

meningsfulla livet). 

 

I den första komponenten ingår känslor som till viss del kan påverkas. Känslor 

av tacksamhet och förlåtelse kan bidra till en ökad positiv känslan inför det för-

flutna. Att vara närvarande här och nu, till exempel med hjälp av mindfulness, 

kan öka positiva känslor för stunden. Optimism och hopp kan bidra till positiva 

känslor inför framtiden. Till skillnad från de andra två komponenterna har dock 

den här första komponenten tydliga begränsningar. Positiva känslor är enligt 

Seligman et al. (2004) ärftliga och kan endast påverkas inom den genetiskt 

determinerade ramen. Positiva känslor kan uppnås genom genvägar som att äta 

glass, onanera eller ta droger. Genvägar till positiva känslor som njutning, 

glädje, hänförelse och extas som utförs med en avsaknad av sin person och utan 

koppling till personliga styrkor riskerar att leda till en inre tomhet, falskhet och 

depression. Enbart njutning och positiva känslor, eller positivt tänkande, definie-

rar alltså inte lycka ensamt (Seligman, 2007b; Seligman et al., 2004). 

 

Den andra komponenten är engagemang som innebär ett deltagande i en aktivi-

tet som till fullo engagerar och som leder till en känsla av tillfredsställelse. Det 

som kännetecknar den här komponenten kräver att karaktärsstyrkor som exem-

pelvis generositet, kreativitet, humor, uthållighet och social intelligens tas i bruk. 

Känslan av uppskattning inför det vackra och enastående återfinns under den här 

komponenten. Även om aktiviteter kan vara både tillfredsställande och njut-

ningsfulla behöver de dock nödvändigtvis inte innebära positiva känslor. Vissa 

aktiviteter kan också vara förknippade med obehagliga känslor, men människan 

väljer att utföra dem ändå. Träning inför ett maraton kan medföra smärta men 

ändå beskrivas som intensivt tillfredsställande (Seligman et al., 2004). 

 

Den tredje komponenten av lyckan är det som ger livet mening. Den här nivån 

innefattas av det som är större än den egna individen. Det kan vara att använda 

sina styrkor som exempelvis kunskap eller godhet i ett bredare perspektiv, i 

relationen till andra. Arenor för detta kan vara familjen, kyrkan, politiken, sam-
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hället eller rättvisan. Komponenten innefattar upplevelsen av mening och ett 

syfte i och med livet (Seligman et al., 2004). För att uppnå ett meningsfullt liv 

måste syftet enligt Ben-Shahar (2008) ha en personlig betydelse och inte vara 

dikterat utefter andras förväntningar. Ett kännetecken för ett agerande i enlighet 

med det egna syftet är känslan av att ha funnit sin mening och sitt kall i livet, 

och att syftet harmonierar med de egna värderingarna. Utöver ett mer allmänt 

syfte som att bilda familj eller hjälpa utsatta människor i samhället finns behovet 

av mening främst i det lilla mitt i vardagen. Det kan vara vardagliga möten med 

barnen eller att äta middag tillsammans med nära och kära. Med hjälp av kon-

kreta vardagliga upplevelser blir känslan av mening mer påtaglig och också en 

mer integrerad och kontinuerlig del av livet menar Ben-Shahar (2008).  

 

De tre komponenterna sammantaget definierar det som Seligman et al. (2004) 

kallar för verklig lycka. Ett fullständigt liv innehåller alla tre komponenter: 

Positiva känslor inför framtiden och över det förflutna och också att kunna njuta 

av positiva känslor från nöjen i stunden, en upplevelse av tillfredsställelse 

genom att inre styrkor tas i bruk, samt att också använda dem i ett större syfte 

(Seligman, 2007b).  

 
Det är genom att vi helhjärtat engagerar oss i alla livets detaljer, goda som onda, som 

vi finner lyckan - inte genom att direkt leta efter den (Csikszentmihalyi, 1990, s. 18). 

 

Som citatet ovan tyder på så tycks lyckan definieras som en slags ständigt på-

gående aktivitet. Eller som Diener och Biswas-Diener (2008) förklarar som 

lyckans första princip; att lyckan är en process som kräver ett inkluderande av 

en positiv attityd, mening och spiritualitet i upplevelsen av livet och världen. 

 

Ett lyckligt exempel 

 

Diener och Biswas-Diener (2008) berättar om ett konkret fall som på ett 

målande sätt kan beskriva hur verklig lycka kan se ut för den enskilda männi-

skan:  

 

Dick är en pappa som genomlevde en av varje förälders värsta mardröm då 

sonen Rick föddes. Det uppstod problem som gjorde att Rick vid förlossningen 

drabbades av ett livslångt och svårt fysiskt handikapp. Läkarna beklagade och 

rekommenderade att sonen skulle tas om hand på institution, men Dick samlade 

istället in pengar och engagerade ett helt team av ingenjörer för att designa 

hjälpmedel åt sonen. Arbetet resulterade i en dator som möjliggjorde för Rick att 

kommunicera via huvudrörelser. När Rick var i tonåren deltog far och son i en 

löpartävling som hölls för att samla pengar till en annan student som drabbats av 

förlamning.  
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Dick sprang och puttade sin son framför sig i rullstolen. Känslan av att fullfölja 

loppet blev en omvandlande upplevelse för dem båda. Dick sprang visserligen 

men Ricks upplevelse av att vara delaktig i loppet gav en känsla av att inte vara 

handikappad. Möjligheten att kunna hjälpa sin son att finna denna känsla var 

ovärderlig för Dick. Loppet medförde att far och son nu har tävlat tillsammans i 

mer än åttio maraton och järnmannentävlingar. De har omdefinierat vad för-

måga, kapacitet och möjlighet kan vara och innebära. Genom sina atletiska be-

drifter har de båda funnit en djupare känsla av syfte och mening i livet (Diener 

& Biswas-Diener, 2008).  

 

Enligt Diener och Biswas-Diener (2008) innehåller historien om Dick och Rick 

de ingredienser som kännetecknar psykologiskt välmående: De har en mycket 

god och nära relation med varandra, de gläds av det de gör och finner en per-

sonlig mening i aktiviteten. De har båda en positiv attityd. Det är psykologiskt 

välmående människor som Dick och Rick som enligt Diener och Biswas-Diener 

(2008) är tillfreds i livet och känner lycka. De positiva känslor som de känner 

handlar om kärlek, åtagande och tacksamhet. Med hjälp av att använda sina 

styrkor förbinds de med andra.  

 

Det är människor som Dick och Rick, vars personer och aktiviteter är grundade i 

värderingar, som andra uppskattar och beundrar. De är befriade från självömkan 

och negativitet. De är inte ute på en desperat jakt efter en ny partner, miljoner på 

banken eller nya kickar. De är djupt engagerade i livet genom meningsfulla 

relationer, projekt och aktiviteter (Diener & Biswas-Diener, 2008). 

 

Karaktärsstyrkor och egenskaper 

 

Personliga inre styrkor har en central betydelse inom den positiva psykologin 

(Dahlsgaard, Peterson & Seligman, 2005). Dessa så kallade karaktärsstyrkor an-

ses utgöra en avgörande grundsten för människans tillstånd och en nödvändig 

förutsättning för de aktiviteter som leder till ett psykologiskt gott liv (Peterson & 

Seligman, 2004). Psykologin har under lång tid ignorerat mänskliga styrkor och 

fokuserat på en strävan att förstå, behandla och förebygga psykologisk ohälsa. 

Det arbetet har resulterat i klassifikationsmanualer som exempelvis DSM-IV 

(1995) över vad som är fel med människor. Ett omfattande arbete har nu inom 

den positiva psykologin genomförts, med stöd av en mängd forskare, för att ut-

veckla en motsvarande klassifikation över mänskliga styrkor. Dessa styrkor pre-

senteras i Character strengths and virtues – a handbook and classification 

(Peterson & Seligman, 2004). 

 

I arbetet med att klassificera styrkor framträdde sex övergripande dygder: Vis-

dom och kunskap, mod, humanitet, rättvisa, måttfullhet och transcendens (över-

gripande, gränsöverskridande). Dessa dygder visade sig som genomgripande 
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utmärkande och gemensamma oavsett vilken kultur, religion, filosofisk tradition 

eller historisk tid som studerades (Dahlsgaard et al., 2005). Dygderna är univer-

sella och hierarkiskt överlägsna styrkorna som ses som de psykologiska ingre-

dienser som definierar dygden. Som exempel kan dygden visdom uppnås genom 

användandet av styrkor som nyfikenhet, kreativitet, öppenhet och lusten att lära. 

De sex dygderna innehåller tillsammans 24 underordnade styrkor vilket visas i 

Tabell 1 (Peterson & Seligman, 2004): 

 

Tabell 1 

Dygder och styrkor 

 
Dygd Styrkor 

  

Visdom  

och kunskap 

Kreativitet (originalitet, påhittighet) 

Nyfikenhet (intresse, öppen för nya erfarenheter) 

Öppen/fördomsfri (omdöme, kritiskt tänkande) 

Kärlek för lärande 

Perspektiv (visdom) 

  

Mod Tapperhet 

Uthållighet (ihärdighet, strävsamhet) 

Integritet (autencitet, ärlighet) 

Vitalitet (iver, entusiasm, kraft, energi)  

  

Humanitet Kärlek 

Vänlighet (generositet, omhändertagande, fostra, omtanke, med-

känsla, altruism, trevlig) 

Social intelligens (emotionell och personlig intelligens) 

  

Rättvisa Medborgaranda (socialt ansvar, lojalitet, samarbete) 

Hederlighet 

Ledarskap 

  

Måttlighet Förlåtelse och nåd 

Ödmjukhet och blygsamhet 

Klokhet 

Självstyrande (självbehärskning) 

  

Transcendens Uppskattning av det vackra och det förträffliga (vördnad, förund-

ran, upprymdhet) 

Tacksamhet 

Hopp (optimism, öppenhet för framtiden, framtidsorienterad) 

Humor (lekfullhet) 

Spiritualitet (religiositet, tro, mening/syfte) 
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Positiva känslor 

 

Någonstans under evolutionen har de mer komplicerade djurarterna utrustats 

med ett rikt och komplext känsloliv. Känslor som signalerar fara har haft en av-

görande betydelse för människans överlevnad genom evolutionen men nu har 

forskningen också börjat intressera sig för de positiva känslornas betydelse 

(Seligman 2007b). Fredricksons (2001) teori The broaden and build theory 

handlar om att positiva känslor underbygger en breddning och uppbyggnad av 

personliga styrkor, en utvecklingsprocess som har pågått genom evolutionen. De 

negativa känslorna har främst haft som funktion att bevara livet och utlösa ett 

visst beteende för stunden; att fäkta eller fly, och i den stunden smalnar männi-

skans fokus av till ett starkt begränsat beteende (Fredrickson & Losada, 2005). 

 

De positiva känslorna har haft som funktion att öka människans odds för över-

levnad och att föra arten vidare genom reproduktion vilket istället har medfört 

ett breddande av tankar och handlingar, där fördelarna visar sig mer över tid. 

Nyfikenhet och lek har genom evolutionen visat sig underlätta att knyta sociala 

band. Breddandet av tanke- och handlingsrepertoaren har stimulerat till utveck-

lingen av hållbara personliga förmågor som gynnar människan och överlevna-

den, som att knyta an till andra, finna strategier vid problem och att skaffa sig 

kunskap om omgivningen och världen (Fredrickson & Losada, 2005).  

 

Initialt positiva attityder som nyfikenhet och intresse inför en uppgift ökar för-

mågor som kreativitet vid genomförandet. Kärlek och vänskap har lättare för att 

befästas vid ett positivt humör än vid svårmod och cynism. Den mentala upp-

sättningen blir mer expansiv och tolerant och sinnet öppnas för nya idéer och er-

farenheter. När de bestående fysiska, intellektuella och sociala resurserna byggs 

upp kan de också användas som tillgångar vid konstruktiva utmaningar, och de 

har också visat sig fungera som buffert vid motgångar och hot (Fredrickson & 

Losada, 2005; Seligman, 2007b). 

 

Fredrickson och Losada (2005) betonar att även om stundens upplevelse av 

positiva känslor är flyktiga och övergående så är dess positiva påverkan på per-

sonens resurser hållbar. De positiva känslorna ackumuleras och bildar en per-

sonlig tillgång inför framtiden. Upplevelsen av även en ytlig typ av positiv 

känsla kan starta en dynamisk process som bidrar till det personliga växandet 

och den inre personliga motståndskraften. Den positiva känslan är enligt 

Fredrickson och Losada (2005) en mycket viktig del för en god mental hälsa. 

 

Optimism tillhör en av de positiva känslor som har visat sig ha en anmärknings-

värt stor inverkan på lyckan (Ratelle, Vallerand, Chantal, & Provencher, 2004; 

Taylor, Kemedy, Reed, Bower, & Gruenewald, 2000). Förutom att optimism har 

visat sig leda till högre välmående och välbefinnande, har det också visat sig att 
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livslängden ökar med hela 19 procent för optimister jämfört med pessimister 

(Danner, Snowdon, & Friesen, 2001). Optimistiska personer har en förmåga att 

se problem som övergående och kontrollerbara medan pessimister har en benä-

genhet att underminera den egna möjligheten att agera genom att se problem 

som något evigt som ändå inte går att göra något åt (Seligman, 1998, 2007b).  

 

Lyubomirsky, Tucker och Kasri (2001) menar att lyckliga människors tolk-

ningar av omvärlden sker med en stödjande affektiv disposition som gör att 

lyckan och en god självbild upprätthålls, medan olyckliga människor responde-

rar pessimistiskt som befäster en negativ självbild. De som använder sig av en 

pessimistisk förklaringsmodell riskerar enligt Peterson, Seligman och Vaillant 

(1988) också en sämre hälsa. Schneider (2001) belyser begreppet realistisk 

optimism och menar att det är viktigt och konstruktivt med ett optimistiskt och 

positivt perspektiv men att optimismen bör hållas inom de gränser som är realis-

tiskt rimliga, något som Taylor et al. (2000) ifrågasätter då deras forskning visar 

att även positiva illusioner vid vissa situationer kan ha en positiv inverkan. 

 

Ett annat exempel på en positiv känsla som hör tätt samman med upplevelsen av 

lycka är glädje. Claesdotter (2009) menar att alla barn föds med en inneboende 

kapacitet för glädje och humor och att det är en djupt mänsklig egenskap som 

inverkar positivt på den mentala hälsan och motivationen att lära. Skratt och 

leenden uttrycker viktiga känslor och fungerar som medel för anknytning i 

sociala sammanhang. Humor är en av de mest uppskattade styrkorna hos ledare 

och i andra relationer. Motivation underbyggs av humor och stimulerar lär-

processer. Lek, kreativitet och estetisk aktivitet hänger tätt samman med humor. 

Glädjen är dock skör på så sätt att den lätt påverkas av en negativ omgivning, 

något som barn är särskilt sårbara för (Claesdotter, 2009). Förmågan att dela 

glädje med andra har enligt Gable, Reis, Impett och Asher (2004) visat sig öka 

välmående och ger fördelar i form av att graden av glädjen ökar ytterligare. 

 

En djupdykning i exempel på extraordinärt positiva känslor kan vara de som 

upplevs i stunder av flow (Peterson, Park & Seligman, 2005; Privette, 1983) och 

peak experiences. Dessa upplevelser förknippas tätt med lycka och beskrivs som 

en särdeles njutbar känsloupplevelse som värderas som särskilt högt. Privette 

(1983) definierar Maslows begrepp med hans egna ord som ”stunder av högsta 

lycka och uppfyllelse” (s. 1362). Flow definieras av Csikszentmihalyi som en 

starkt belönande och njutbar upplevelse i samband med en aktivitet (Privette, 

1983). Övergripande sett är de positiva känslor som har starkast samband med 

lycka hopp, tacksamhet, nyfikenhet, entusiasm och kärlek (Park, Peterson & 

Seligman, 2004).  

 

Diener och Biswas-Diener (2008) betonar vikten av att ha tillgång till ett kom-

plett känsloregister och att både positiva och negativa känslor är nödvändiga. 
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Det handlar inte om en avsaknad av negativa känslor, vilket är kännetecknande 

för tillstånd som exempelvis sociopati. 

 

Materialism 

 

Forskning om lycka och materialism bevisar inte bara den gamla klyschan att 

lycka inte går att köpa för pengar, den visar att det finns ett negativt samband 

mellan materialism och välmående (Howell & Hill, 2009; van Boven, 2005). 

Studier visar att människor som är materialistiska är mindre lyckliga och mindre 

psykologiskt välmående än icke materialister. I västvärlden idag är det inte 

längre vanligt att behöva oroa sig för mat på bordet eller tak över huvudet från 

dag till dag. Många befinner sig högst upp på den behovstrappa som Maslow 

presenterade 1943, och kan också unna sig lyxen att välja vad man vill investera 

sina pengar på (van Boven, 2005).  

 

Forskning visar dock att då människors strävan är riktade mot att försöka öka 

lyckan genom att uppnå materialistiska mål så motverkas istället det goda livet 

och leder istället till lägre tillfredsställelse och mer missnöje, något som i sin tur 

ökar risken att utveckla psykologisk ohälsa (Csikszentmihalyi, 1990; 

Lyubomirsky, 2008; van Boven, 2005). Investering i upplevelser har däremot 

visat sig ha en större potential att öka lyckan, det är dock enligt van Boven 

(2005) inte tillräckligt utrett om den påverkar lyckan på lång sikt. Howell och 

Hill (2009) har undersökt relationen mellan inkomst och subjektivt välbe-

finnande och har funnit att sambandet är mycket litet över nivån där de grund-

läggande behoven är uppfyllda. 

 

Diener och Biswas-Dieners (2008) omfattande forskning runt om i världen visar 

att materialism kan vara förgiftande för lyckan men menar samtidigt att frågan 

är mer komplex än så. Pengars potentiella positiva eller negativa inverkan på 

lyckan beror på en mängd faktorer. Data från en bred variation av studier visar 

att rika människor är lyckligare än fattiga och att de som lever i rika länder är 

mycket mer nöjda med livet än de som lever i fattiga länder (Diener & Biswas-

Diener, 2008; Myers & Diener, 1995).  

 

I en undersökning om lycka som genomfördes under en tioårsperiod mellan 

1990-2000 i 90 länder, där samtliga fem nordiska länder finns representerade 

bland de tio högsta, visade det sig att medellyckan hos nationerna korrelerade 

med välstånd och samvarierade också positivt med hälsa (Landgren Möller, 

2005). Inglehart, Foa, Peterson och Welzel (2008) menar att det finns ett starkt 

samband mellan lyckan och det fria valet som demokratiska samhällen medför, 

där en ekonomisk utveckling och en ökad social tolerans pågår. 
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Pengar och lycka hör enligt Diener och Biswas-Diener (2008) ihop och kan lik-

nas vid hälsa; att inte ha hälsa kan medföra stort lidande men att ha hälsa behö-

ver inte betyda lycka (Myers & Diener, 1995). Utöver sambandet mellan pengar 

och lycka finns enligt Diener och Biswas-Diener (2008) andra viktiga aspekter 

som också inverkar, som till exempel attityd och värderingar. Den som känner 

sig nöjd med sin inkomst även om den är lägre är sannolikt mer lycklig än den 

som tjänar mycket och känner sig missnöjd (Myers & Diener, 1995). De egna 

förväntningarna i kombination med människans förmåga till habituering är en-

ligt Csikszentmihalyi (1990) och Lyubomirsky (2008) viktiga orsaker till att 

materialism och inkomstnivå inte behöver leda till lycka.  

 

Diener och Biswas-Diener (2008) menar att materialister är mindre tillfreds-

ställda med sina liv jämfört med dem som värderar kärlek och vänskap som 

högre. Det är alltså generellt sett bra för lyckan att ha tillräckligt med pengar, 

men det kan också vara förgiftande för lyckan att vilja ha för mycket. För att 

gynna lyckan är det inte bara viktigt att spendera pengarna på ett klokt sätt, utan 

också att tjäna dem på ett klokt sätt. Verklig rikedom handlar enligt Diener och 

Biswas-Diener (2008) lika mycket om attityden inombords som de yttre om-

ständigheterna. 

 

Arbetet 

 

Arbetet är enligt Christensen et al. (2008) en av människans viktigaste område i 

livet. Inom den positiva psykologin studeras arbetsområdet dels på en mikronivå 

där personens tillgångar studeras i relation till arbetsplatsen, och dels ur ett 

makroperspektiv där arbetsplatsen studeras som en positiv institution. En positiv 

organisationspsykologi ägnar sig även åt den positiva upplevelsen av arbetet, där 

motivation, utveckling och uppmuntran är lika viktigt som att reducera negativa 

arbetsrelaterade faktorer såsom stress. 

  

Föga överraskande anses en bra arbetsplats enligt den positiva psykologin vara 

en arbetsplats där de anställda är lyckliga och glada (Diener & Biswas-Diener, 

2008). Det finns flera tydliga faktorer på arbetsplatsen som inverkar på känslan 

av arbetstillfredsställelse. Upplevelsen av egen kontroll liksom att arbetet erbju-

der en variation av arbetsuppgifter är viktiga ingredienser för lusten och arbets-

glädjen. Stödjande chefer är av stor vikt. För att exemplifiera hur en chef inte 

bör vara hänvisar Diener och Biswas-Diener (2008) till tv-serien The office som 

handlar om en småsint och överlägsen chef som trampar på sina anställda. 

Många har direkta eller indirekta erfarenheter av sådana chefer. Ur ett lycko-

perspektiv är det dock förödande för lusten, glädje, motivationen och en känsla 

av syfte och mening på arbetet (Diener & Biswas-Diener, 2008). 
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De bästa cheferna vet hur mycket frihet de kan ge till de anställda, och har lätt 

för att belöna ett gott arbete. De har också en förmåga att på ett konstruktivt sätt 

förmedla positiv feedback och också sådant som kan förbättras. Bra chefer är 

intresserade av de anställdas utveckling och understödjer resurser för detta. 

Under den bästa sorten av chef känner sig den anställde avslappnad och bekväm, 

vilket bidrar till att arbetet utförs mer effektivt. En chef som bryr sig om de an-

ställda och ger konstruktiv feedback är enligt Diener och Biswas-Diener (2008) 

en av de absolut viktigaste tillgångar som en organisation kan ha. Positiv feed-

back från chefen, uppskattning från klienter och att bli respekterad av kollegorna 

är viktiga ingredienser i processen mot lyckliga anställda. Det är också viktigt 

med socialt stöd, vilket goda vänner på arbetsplatsen kan erbjuda. 

  

Kunskap som bidrar till förståelsen för arbetstillfredsställelse och engagemang i 

arbetet ökar enligt Christensen et al. (2008) den inre motivationen. Arbetstill-

fredsställelse och engagemang är två signifikanta aspekter som ökar de anställ-

das produktivitet och koncentration, och också stärker samarbetet mellan med-

arbetarna. Positiva arbetsrelaterade erfarenheter är ett potentiellt gynnsamt om-

råde att uppmärksamma för de organisationer som vill främja en god och pro-

duktiv arbetsmiljö (Christensen et al., 2008). Enligt Diener och Biswas-Diener 

(2008) är en investering på lyckan i arbetet lönsamt för alla berörda parter. 

 

Nära relationer 

 

Enligt Diener och Biswas-Diener (2008) är människans sociala natur den vikti-

gaste faktorn för överlevnaden genom evolutionen. Den sociala naturen hör 

samman med förmågan att älska varandra och att arbeta tillsammans, vilket är 

essentiellt avgörande för överlevnaden. Forskningen bekräftar relationen mellan 

lycka och att vara social, dock är det som vid alla korrelationsstudier svårt att 

säga vad som påverkar vad. Myers (2000) menar att kärleksfulla familjer, trogna 

vänskapsband, socialt ansvarstagande organisationer och teamanda underbyggs 

av det mänskliga behovet av tillhörighet.  

 

Rädslan för ensamhet kan vara så stor att människan väljer att stanna i en för-

tryckande situation med fysisk eller känslomässig misshandel hellre än att bli 

ensam. Viljan att knyta an till andra visar sig särskilt tydligt idag när möjlig-

heterna till direkt kontakt är fler än någonsin. Diener och Biswas-Diener (2008) 

menar att människor älskar att prata i mobiltelefoner, smsa, tjatta och maila. På 

nätet finns möjlighet till konstant kontakt med andra via verktyg och sidor som 

Skype och Facebook. Oftast tas kontakt utan att det finns något ärende och det 

enda behovet tycks vara att bara ta kontakt med andra. Människor kopplar in sig 

och knyter an helt enkelt (Diener & Biswas-Diener, 2008). 
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Tillgången till ständig kontakt med andra leder dock inte automatiskt till lycka. 

Lyckan frodas som bäst i nära relationer där det finns ömsesidig förståelse, om-

tänksamhet och en bekräftelse av varandra. I den sortens relation känner sig 

människan trygg, delar intima sidor av sig själv och kan räkna med den andres 

stöd vid behov. Även om ytliga vänner kan vara kul är det de nära och stödjande 

relationerna som är essentiellt viktiga för lyckan (Diener & Biswas-Diener, 

2008; Gottman & Silver, 2005). 

 

Ett exempel på en sådan nära relation som har potential till stor lycka är äkten-

skapet. Gifta människor skattar sig som lyckligare och mer tillfredsställda med 

livet jämfört med singlar, sambor, dem som aldrig gift sig, separerat eller skiljt 

sig. Korrelationen mellan lycka och äktenskap bekräftas också av att gifta per-

soner löper lägre risk att drabbas av depression (Myers, 2000). Lyckliga äkten-

skap har också visat sig ha en stärkande effekt på immunförsvaret, alltså inte 

bara skyddande utan även en direkt stimulerande inverkan. Dessutom lever 

lyckligt gifta personer i genomsnitt fyra år längre än de som skiljt sig (Gottman 

& Silver, 2005).  

 

Diener och Biswas-Diener (2008) menar att tillfredsställelsen i livet stiger kraf-

tigt vid giftermål. Forskning har visat att livstillfredsställelsen också sjunker 

kraftigt om livspartnern dör och att återhämtningen sker mycket långsamt. En 

livspartners död kan ha en lång och djup inverkan på lyckan och det tar ofta fem 

till sju år för att närma sig den tidigare lyckonivån. Äktenskapet i sig självt är 

dock ingen garanti för lycka, och många rusar in i äktenskapet i en förhastad tro 

att ha träffat den rätte, vilket ofta slutar i skilsmässa (Diener & Biswas-Diener, 

2008). Det är av flera skäl enligt Gottman och Silver (2005) viktigt att inte härda 

ut i ett olyckligt äktenskap, framförallt inte för barnens skull.  

 

Gottman och Silver (2005) menar att det är förvånansvärt enkla saker som 

kännetecknar ett lyckligt äktenskap. Lyckligt gifta par behöver inte vara smarta, 

rika eller psykologiskt insiktsfulla. Men deras vardagliga relation präglas av att 

de inte låter negativa känslor och tankar ta över de positiva sidorna med äkten-

skapet. Gottman och Silver (2005) kallar sådana äktenskap för känslomässigt 

intelligenta förhållanden. Akademisk utbildningsnivå eller teoretisk kunskap har 

ringa betydelse för ett lyckligt äktenskap, det är den emotionella intelligensens 

betydelse som uppmärksammas alltmer.  

 

De som har god kontakt med sina egna känslor, är goda lyssnare, har en förmåga 

att vara lyhörd, förstå och respektera andra - desto mer främjande är utsikterna 

till ett lyckligt och långt liv tillsammans. Förmågan att dela glädje och sin part-

ners framgångar har fördelar som enligt Gable et al. (2004) ökar det känslo-

mässiga välbefinnandet och tillfredsställelsen i relationen. Alla kan enligt 

Gottman och Silver (2005) öva upp sin känslomässiga intelligens och menar att 
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dessa färdigheter sedan innebär en ”trygg kurs undan skilsmässans blindskär” (s 

12).  

 

Relationen mellan lycka och barn tycks enligt Diener och Biswas-Diener (2008) 

vara lite svårare att få grepp om än den mer tydliga bilden av äktenskapet och 

lyckan. Enkelt uttryckt erbjuder en närande äktenskapsrelation mycket lycka 

medan en motsvarande tärande äktenskapsrelation innebär motsatsen. Vad gäller 

barn och lycka går det dock inte att uttrycka sig lika enkelt. Här handlar det inte 

å ena sidan enbart om lyckan av ljudet av små tassande fötter i hemmet, eller å 

andra sidan sönderstressade föräldrar. De flesta lyckostudier har enligt Diener 

och Biswas-Diener (2008) visat att barn inte är en viktig källa till lycka. För 

många föräldrar är den tanken svår att acceptera vid tanken på de älskade bar-

nens betydelse för den egna glädjen och lyckan. Men även om barnen medför 

högt positiva lyckostunder medför de också samtidigt påfrestningar och be-

kymmer.  

 

En uppskattning och upplevelse av lycka med barn har enligt Diener och 

Biswas-Diener (2008) mer med egna personliga preferenser att göra än barnen i 

sig. Den som ser barn som en tillgång i livet och tillvaron, och som en källa till 

glädje och njutning, får också en större upplevelse av föräldraskapets lycka. Den 

som ser barn som en belastande börda för sin omgivning kommer mer sannolikt 

att uppleva just den sidan av föräldraskapet. För vissa par innebär ett nyfött barn 

en sådan påfrestning att det leder till en osund situation medan andra njuter av 

att kunna bidra till nästa generation. För att maximera lyckan är det avgörande 

viktigt med en förståelse för den egna förmågan att kunna ta emot den gåva som 

barnen ger för att detta i sin tur ska kunna medföra fördelar för barnen (Diener 

& Biswas-Diener, 2008). 

 

Den generella kurvan för lycka hos föräldrar över tid startar med en mycket hög 

grad av lycka innan första barnets födelse. Första barnets födelse är för många 

en stor livsomvälvande positiv händelse men den innebär också ofta en påfrest-

ning på föräldrarnas relation. Vid första barnets födelse sjunker den äkten-

skapliga lyckonivån för att sedan långsamt fortsätta sjunka tills den når botten 

när barnen är i tonåren. Hur kärleksfulla föräldrarna än är så riskerar tonåren att 

medföra en hel del olycka för föräldrarna. När barnen väl har lämnat hemmet 

börjar den äktenskapliga kurvan att stiga igen. Barnbarn erbjuder en källa till 

glädje för många föräldrar med vuxna barn, där umgänget sker på deltid och 

barnets föräldrar har ansvar för just de aspekter som påverkar menligt på lyckan 

med barn (Diener & Biswas-Diener, 2008). 
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Sjukdom och död 

 

Taylor et al. (2000) menar att positiva känslor som optimism, kontroll och me-

ning fungerar som resurser som inte bara upprätthåller den mentala hälsan utan 

att de även fungerar som en fysiologiskt skyddande faktor vid traumatiska och 

livshotande händelser. Men Taylor et al. (2000) stannar inte vid det utan menar 

att deras forskning om människor med dödlig sjukdom visar att även positiva 

illusioner kan ha en inverkan. Med positiva illusioner menas att till exempel 

kvinnor med bröstcancer uttryckte att de hade en känsla av kontroll över sjuk-

domen och att de kunde hindra sjukdomen från att komma tillbaka, trots objek-

tiva medicinska bevis för motsatsen. Taylor et al. (2000) fann i en studie att 

livslängden korrelerade med en realistisk acceptans inför den egna stundande 

döden. De som skattat lägre på realistisk acceptans visade sig dock leva nio 

månader längre i jämförelse med de mer realistiska. 

 

Påminnelsen om döden vid livshotande händelser i livet kan få överraskande 

positiva följder (Davis, Nolen-Hoeksema & Larson, 1998; Taylor et al., 2000). 

Såväl den fysiska sjukdomsutvecklingen som den subjektiva upplevelsen av 

situationen är relaterad till förmågan att finna mening. Livshotande händelser, 

som drabbar en själv eller andra nära, kan leda till stora förändringar av person-

liga värderingar och prioriteringar. Uttalanden som reflekterar mening innehåller 

förändringar som en större uppskattning av nära och kära, en förstärkt känsla av 

att leva i nuet och att livet är skört och värdefullt. Ett exempel på ett sådant ut-

talande är ”Hör du, du vet inte hur lång tid du har. Du har just förlorat någon. 

Spendera mer tid med de människor som betyder något för dig” (Taylor et al., 

2000, s. 105). 

 

Religion 

 

Religion är enligt Diener och Biswas-Diener (2008) en central del av livet för 

biljoner människor. Religionens plats och betydelse syns tydligt vart man än 

reser i världen, och det finns religiös arkitektur i byar och städer över hela jor-

den. Överlag visar forskningsresultat att religiösa människor är lyckligare än 

icke-religiösa (Diener & Biswas-Diener, 2008; Myers, 2000) men vid en jäm-

förelse mellan olika kulturer varierar enligt Diener och Biswas-Diener (2008) 

graden av lycka. De människor som tror på helvetet och djävulen är inte lika 

lyckliga som de som endast tror på himlen. En religiös tro är ett djupt personligt 

tankesätt som kan leda till en fantastisk generositet och lycka, men det finns 

också exempel runtom i världen att tron även ibland kan leda till fientlighet och 

olycka.  

 

De ingredienserna i religionen som har en gynnande effekt på lyckan är enligt 

Diener och Biswas-Diener (2008) en tröstande tro om ett liv efter döden. Reli-
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gionen erbjuder en tillfredsställelse av det grundläggande behovet av en tro att 

människans liv har en vidare betydelse utöver den korta stunden på jorden. 

Eftersom människan är medveten om mänskligt lidande och död erbjuder reli-

gionen ett hopp att allt, trots allt, till slut ska bli bra (Myers, 2000).  

 

En annan möjlig lyckoaspekt är att kyrkan enligt Diener och Biswas-Diener 

(2008) för många människor fungerar som ett socialt stöd. Kyrkan innebär en 

trygg psykologisk tillflyktsort för människor, vilket är särskilt betydelsefullt för 

socialt marginaliserade personer. Att ansluta sig till en religion betyder också en 

anknytning till något som är större än sig själv, och en tillhörighet till något som 

är övergripande, betydelsefullt och permanent. 

 

Det har också visat sig finnas en aktiv ingrediens vad gäller religion och lycka i 

att växa upp i ett hem med en religiös tro. Möjliga förklaringar kan vara att reli-

gionen erbjuder en känsla av gemenskap och en moralisk grund. Religionen kan 

erbjuda barn en mer positiv och hoppfull syn på världen och stärka känslan av 

trygghet. Det kan också vara så att religiösa familjer är präglade av andra typer 

av värderingar som medför mer harmoni och stabilitet jämfört med icke-reli-

giösa (Diener & Biswas-Diener, 2008).  

 

Oavsett typ av religion eller andlig övertygelse är positiva känslor enligt Diener 

och Biswas-Diener (2008) en viktig del av upplevelsen. Den spirituella känslan 

kan vara en kraftfull känslomässig och fysisk upplevelse. När känslan upplevs 

kan människan känna en kontakt och en tillhörighet med andra, med naturen 

eller med universum. Det är sannolikt att denna känsla leder till ett positivt age-

rande för att de känner en tacksamhet för det som finns runtom dem. Att utöva 

tacksamhet är en av de handlingar som korrelerar med lycka. Den religion som 

utmärker sig som särskilt tydlig när det handlar om lycka är buddismen, där 

ledaren hans helighet Dalai lama har skrivit en bok enbart om lycka (Diener & 

Biswas-Diener, 2008).  

 

Vad avgör lyckan? 

 

Forskningen visar alltså att den egna inställningen och det egna agerandet, där 

de inre styrkorna spelar en central roll, har en stor betydelse för den egna lyckan. 

Men vad säger forskningen om vilka områden som kan vara gynnsamt för per-

sonen själv att förändra eller fokusera på för att kunna påverka den egna lyckan? 

Lyubomirsky, Sheldon och Schkade (2005) menar att det finns tre primära fak-

torer som avgör den långsiktliga och varaktiga lyckonivån: (a) grundnivå, (b) 

avsiktlig aktivitet och (c) omständigheter. 
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Figur 1. Tre primära faktorer som påverkar lyckan. 

 

Som figuren ovan visar så består omständigheternas påverkan på den hållbara 

lyckan av endast 10 procent (Lyubomirsky et al., 2005). Till de omständigheter 

som är relevanta räknas faktorer som geografiska och kulturella kontext, demo-

grafiska aspekter som kön, ålder och etnisk härkomst. Härtill räknas även den 

personliga historien och tidigare händelser som exempelvis barndomstrauman, 

bilolyckor eller positiva händelser som prestigefyllda erkännanden. Till omstän-

digheter räknas också variabler som äktenskap, yrkesstatus, hälsa, inkomst och 

religiös tillhörighet. Den som vill öka den hållbara typen av lycka i livet lyckas 

sannolikt inte genom att förändra yttre omständigheter (Lyubomirsky et al., 

2005).  

 

Den felaktiga föreställningen att yttre omständigheter är betydelsefulla för 

lyckan förmedlas ständigt via andra och media. Väldigt många människor är in-

vaggade i en missriktad tro att lyckan kan uppnås just genom att förändra omgi-

vande omständigheter. Men den metoden fungerar inte på ett hållbart sätt. 

Anledningen till att förändringar av omständigheter inte ger en långvarig lycka 

är att den relativt korta lycka som en förändring kan föra med sig snabbt bleknar 

bort och människan, som vanligtvis är en mästare på att anpassa sig efter nya 

omständigheter, har snart vant sig vid de nya omständigheterna (Buss, 2000; 

Lyubomirsky, 2008). Denna form av habituering i kombination med lycka är en 

stark kraft som Lyubomirsky (2008) kallar för lyckotillvänjning. 

 

Den största delen av vad som påverkar lyckan är grundnivån som står för 50 

procent. Lyubomirsky et al. (2005) menar att grundnivån innefattar faktorer som 

inte går att kontrollera eller påverka såsom genetik och hereditet. Hit räknas 

intrapersonella aspekter och de personlighetsdrag som har neurobiologiska röt-

ter, vilka är högst ärftliga och som förändras mycket lite över tid. Idag vet man 

enligt Lyubomirsky et al. (2005) som exempel att barns temperament har visat 

sig ha ett tydligt sammanband med distinkta neurokemiska profiler. Ett snabbt 

växande forskningsunderlag visar alltmer omfattande resultat som bekräftar den 

underliggande neurobiologiska inverkan på personligheten.  
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Det är den delen som handlar om avsiktlig och medveten aktivitet som enligt 

Lyubomirsky et al. (2005) är den mest lovande att fokusera på om man vill på-

verka sin egen lycka. Här finns det en betydande del på 40 procent som möjlig-

gör ett skapande eller ökning av den egna lyckan. Kategorin är bred och inne-

fattar en mängd aspekter som tillhör människors dagliga liv. Människan är av 

naturen en aktiv varelse som ägnar sig åt en mängd beteenden och projekt som 

de investerar tid och energi på. Med avsiktlig menas handlingar som människan 

har valt att engagera sig i. En handling kan också utlösas och genomföras som 

ett habituellt beteende, men här menar forskarna den typ av aktiviteter som före-

gåtts av en intention och som kräver någon grad av ansträngning att ta sig an. 

Aktiviteter som inverkar gynnsamt på lyckan och välbefinnandet är som exem-

pel att sträva efter att uppnå viktiga personliga mål eller andra meningsfulla 

aktiviteter som har ett vidare syfte än den egna personen (Lyubomirsky et al., 

2005). 

 

Positiv hälsa i framtiden 

 

Det pågår idag ett arbete att utveckla även det psykoterapeutiska fältet med en 

form av terapi som utöver behandling av det sjuka även har som mål att upp-

märksamma och bygga upp människors styrkor och motståndskraft. Inom posi-

tiv psykologi kallas terapiformen för positiv psykoterapi (PPT) och Seligman, 

Rashid och Parks (2006) menar att reducering av negativa symtom är ett sätt, 

men att det även har visat sig effektivt att primärt också bygga upp patientens 

positiva känslor, inre styrkor och mening i livet - vilket de vetenskapliga signifi-

kanta fynd som de senaste tio årens forskning inom området bekräftar.  

 

Coaching är enligt Seligman (2007a) ett annat potentiellt utvecklingsområde för 

psykologin. Coaching är redan väletablerat men brister vad gäller vetenskaplig 

grund. Det finns ett stort behov av att bygga en empirisk bas inom området. 

Variationen av akademisk kompetens hos dem som kallar sig coacher är allt 

mellan ingen utbildning alls till doktorsgrad inom psykologi eller inom annan 

disciplin. Metoderna som används är mer eller mindre ogrundade i teorin. Den 

positiva psykologin har sina rötter i empirisk vetenskap och om coaching skulle 

genomföras inom ramen för beprövad vetenskap skulle coaching kunna lyftas 

till en högre nivå vad gäller ansvarstagande och trovärdighet. Positiv psykologi 

och coaching skulle enligt Seligman (2007a) tillsammans kunna bidra till det. 

 

Utöver dessa framsteg för positiv psykologi ser Seligman (2008) ytterligare be-

hov av utvecklingsområden och föreslår ett motsvarande forskningsfält inom 

den medicinska disciplinen som psykologin nu har i positiv psykologi. 
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Att välja lycka 

 

Vanliga hinder för lycka är enligt Ben-Shahar (2008) att många människor sitter 

fast i en oro som härstammar ur ett behov av att kontrollera framtiden. Många är 

också fast i det förflutna och ältar sin sorgliga historia, vilket medför att energin 

används till att rättfärdiga sin olycka istället för att utveckla ett lyckligt liv. 

Istället för att vara slav under det förflutna eller framtiden kan valet göras att 

skapa det bästa möjliga av det som faktiskt finns i den tiden där vi faktiskt lever, 

i nuet (Ben-Shahar, 2008).  

 

Lyubomirsky (2008) menar att ett första steg mot ett psykiskt välmående och 

lycka här och nu inte handlar om ett orealistiskt önsketänkande. Det är ett livs-

avgörande och medvetet val mot ett mål som alla kan sträva i riktning mot. Det 

fungerar inte att vänta på lyckan, och inte heller att jaga efter den. Lyckan är 

heller ingenting som kan spåras upp eller hittas. Makten ligger enligt 

Lyubomirsky (2008) hos var och en att skapa och forma den egna lyckan. 

 

För att förverkliga livets möjlighet till lycka behövs enligt Ben-Shahar (2008) en 

acceptans för att ”det här är allt” (s. 186). Allt är det vardagliga, det vanliga och 

ordinära och de små pärlorna i tillvaron. Lyckan kommer med glädjen och 

meningen i umgänget med nära och kära, i att lära nya saker och i livets alle-

handa projekt. Ju fler sådana upplevelser, desto lyckligare blir enligt Ben-Shahar 

(2008) människan. Det är allt. 

 

Sammanfattning 

 

Positiv psykologi som forskningsområde introducerades 1998 av Martin 

Seligman. Bakgrunden till att den här nya inriktningen introducerades bestod av 

att Seligman upplevde en stark obalans vad gäller negativt och positivt fokus 

inom psykologin. Lyckan definieras inom den positiva psykologin som syno-

nymt med välmående och betraktas som övergripande termer för hela den posi-

tiva psykologins mål. Karaktärsstyrkor och egenskaper har en central betydelse 

och anses utgöra en nödvändig förutsättning för ett gott psykologiskt liv. Styr-

korna har klassificerats i boken Character strengths and virtues – a handbook 

and classification, även kallad anti-DSM.  

 

Känslor som optimism, glädje, flow, peak experiences och inte minst mening 

och hopp är exempel på positiva känslor som framhålls som mycket viktiga för 

upplevelsen av lycka. Materialism och lycka hänger samman på ett komplext 

sätt då avsaknaden av till exempel pengar kan orsaka stort lidande samtidigt som 

en strävan att uppnå lycka med hjälp av materialism har visat sig ha ett negativt 
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samband. Arbetet studeras dels utifrån en mikronivå och dels utifrån ett 

makroperspektiv och utgör en stor del inom den positiva psykologin.  

 

Socialt sett finns lyckan främst i de nära relationerna. Påminnelsen om död och 

upplevelse av svår sjukdom kan leda till en högre grad av lycka. Religion spelar 

en mycket stor del för många människor och det har visat sig att religiösa är 

lyckligare än icke-religiösa. Det är de egna valen som till stor del avgör den 

egna upplevelsen av lycka. Det pågår idag en utveckling av en positiv 

psykoterapiform som har till syfte att också uppmärksamma människors styrkor 

och via dem öka motståndskraft och ge ökad möjlighet att finna mening.  

 

Syfte och frågeställning 

 

Vid den litteratursökning som genomfördes inför denna studie visade det sig att 

intresset för människors lycka och välmående verkade ringa sett ur ett psykolo-

giskt perspektiv, speciellt i Sverige. Den internationella forskningen inom lycko-

området har dock sedan introduktionen 1998 av den nya psykologiska inrikt-

ningen positiv psykologi eskalerat. Idag finns en alltmer ökande omfattning av 

forskningsfynd inom forskningsfältet.  

 

Den forskning som har genomförts, och genomförs, tycks nästan uteslutande 

utföras enligt kvantitativ metod. Trots att de frågor som området fokuserar på 

rör subjektiva upplevelser av starkt personlig karaktär finns det få studier som 

närmat sig området ur ett kvalitativt perspektiv. Den här uppsatsen syftar till att 

försöka uppnå en ökad förståelse och en fördjupad inblick i människors 

subjektiva uppfattning om vad fenomenet lycka betyder och innebär för den 

enskilda människan.  

  

Studiens frågeställning lyder: Vad betyder och innebär lycka för den enskilda 

människan? 
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Metod 
 

Val av metod 
 

När syftet med forskningen är att söka kunskap eller förståelse om ett fenomens 

innebörd eller mening anses en kvalitativ metod som lämplig att använda 

(Chapman & Smith, 2002). Denna studie syftar till att undersöka människors 

subjektiva uppfattning och upplevelse av fenomenet lycka. För att utforska hur 

den enskilde tänker och menar valdes att genomföra studien utifrån en kvalitativ 

metod som genererar ett material som kan ge en djupare och bredare förståelse 

för människors lika och olika uppfattningar och erfarenheter kring lycka, och 

vad fenomenet innebär för dem. Interpretative Phenomenological Analysis 

(IPA), tolkande fenomenologisk analys, valdes därför för genomförandet av 

denna studie. 

 

IPA är en kvalitativ metod som i stor utsträckning används inom hälso-, klinisk- 

och socialpsykologi. Metoden härstammar från fenomenologin och symbolisk 

interaktionism som grundar sig i antagandet att människor inte är passiva mot-

tagare av en objektiv verklighet. Människan tolkar och förstår sin egen värld ge-

nom att formulera biografiska berättelser i en form som blir begriplig och skapar 

mening för dem. IPA fokuserar på att utforska deltagarnas erfarenheter, tolk-

ningar, uppfattningar och synvinklar ur deras perspektiv (Brocki & Wearden, 

2006).  

 

Fenomenologin i IPA består av en vilja att undersöka en individs subjektiva 

uppfattning om ett fenomen snarare än att försöka producera en objektiv redo-

görelse av fenomenet. Chapman och Smith (2002) menar att syftet med IPA är 

att undersöka uppfattningar och tolkningar som den studerade gruppen har, inte 

att dra generaliserande slutsatser. Forskning är enligt IPA en dynamisk process 

där forskaren har en aktiv roll. Forskaren strävar efter att komma nära deltaga-

rens personliga värld och se fenomenet ur dennes synvinkel, något som forska-

ren inte anses kunna göra direkt eller totalt (Chapman & Smith, 2002). 

 

En tolkande fenomenologisk analys som IPA används enligt Brocki och 

Wearden (2006) och Smith, Flowers och Larkin (2009) för att peka på de dubbla 

sidorna av metoden; att reflektionen hos både deltagaren och forskaren utgör 

analysen som produceras. Smith (2004) beskriver IPA som fenomenologisk ge-

nom att den inriktas mot individens erfarenhet och är starkt kopplad till den 

tolkande hermeneutiska traditionen genom att uppmärksamma att även forskaren 

har en central betydelse i analysen och forskningen. Tolkningarna är beroende 

av deltagarnas förmåga att formulera sina tankar och erfarenheter på ett adekvat 

sätt, och också av forskarens förmåga att reflektera och analysera.  
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Brocki och Wearden (2006) menar att ett val av IPA som metod uttrycker en 

vilja att mer djupgående utforska orsaker till människors åsikter, tankar och be-

teenden. IPA anses vara särskilt lämplig om en fråga är personlig då metoden 

syftar till att bidra till ökad förståelse för ett fenomen, genom en mer personlig 

och djupare analys. 
 

Urval av intervjupersoner 

 

Inkluderingskriterierna för deltagande i studien var att studiedeltagarna via sina 

yrken kom i kontakt med psykisk ohälsa. Ett inledande antagande var att sanno-

likheten skulle kunna vara relativt hög för att de personer som i sina yrken möter 

människor med psykiskt lidande har ägnat sig åt reflektioner kring de livsfrågor 

som berörs inom fenomenet. För att få såväl djup som bredd i datamaterialet 

sågs det som önskvärt om deltagarna hade olika typer av utbildning och yrken. 

Ett lämpligt deltagarantal för denna studie beslutades vara tolv personer.  

 

Deltagare rekryterades dels från en grupp av yrkesarbetande som genomförde en 

gemensam kurs, och dels från en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Kursen 

gavs på avancerad nivå och vände sig till personer som är yrkesverksamma inom 

olika typer av yrken där de har samtal med klienter. Då deltagarna uppfyllde de 

önskvärda urvalskriterierna för studien tillfrågades de om ett eventuellt intresse 

att delta. Samtliga visade ett positivt intresse för att delta i studien. Det överens-

kom att individuell kontakt med var och en skulle tas senare i processen då det 

skulle bli dags att boka tider för intervjuer.  

 

Ytterligare potentiella studiedeltagare informerades om studien via en skriftlig 

inbjudan (bilaga 1) som placerades i lunchrummet vid ovan nämnda psykiatriska 

mottagning. På enheten arbetade många olika yrkeskategorier vars arbetsupp-

gifter innehöll möten med personer med psykisk ohälsa, vilket erbjöd en möjlig-

het att finna fler passande studiedeltagare med de önskvärda inkluderings-

kriterierna. Intill den skriftliga inbjudan i lunchrummet fästes en intresse-

anmälan där intresserade kunde skriva upp sig på en lista. Den skriftliga in-

bjudan förmedlades även via mail för kännedom till dem som redan muntligt an-

mält sitt intresse. 

 

När det blev dags för att boka tider för intervjuer hämtades listan med intresse-

anmälningarna vilket visade att ytterligare åtta hade anmält intresse för att delta. 

Förutom en deltagare, som själv ringde och bokade en intervjutid, följdes tur-

ordningen från listan med intresseanmälda i arbetet med att få telefonkontakt för 

inbokning av intervjutid. De kontaktförsök som ledde till ett personligt samtal 

innebar att deltagaren inkluderas i studien, och intervjutid bokades. Vid ett till-

fälle fanns tretton intervjuer inbokade på grund av att en intervju hunnits bokas 

in innan en tidigare tillfrågad på grund av utlandsresa inte hunnit återkomma 
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med bekräftelse. Den intervju som var sist inplanerad i kronologisk ordning val-

des då att avbokas. När tolv enskilda intervjuer genomförts kontaktades de som 

inte fått plats i studien och tackades för visat intresse. 

 

Urvalsgruppen 
  

Gemensamma faktorer för personerna i urvalsgruppen är att samtliga har utbild-

ning på högskolenivå och att samtliga möter psykiskt lidande människor i sina 

respektive yrken. Exempel på olika utbildningar och yrken som finns represente-

rade i urvalsgruppen är arbetsterapeut, kurator, LSS-handläggare, mentalskötare, 

präst, sjuksköterska, socialsekreterare, sociolog och socionom. Exempel på 

andra heterogena faktorer hos deltagarna är ålder, kön och civilstånd. 
 

Datainsamlingsmetod 
 

Enligt Smith et al. (2009) är en semistrukturerad form av intervju särskilt läm-

pad för insamlandet av data i IPA. Eftersom målet är att få detaljerade och per-

sonliga berättelser på djupet underlättar det också om intervjuerna genomförs 

enskilt. Den semistrukturerade intervjun tillåter den som intervjuar och den som 

intervjuas att engagera sig i en dialog där initiala frågor kan modifieras beroende 

på hur den intervjuade svarar. I enlighet med vad som rekommenderas i IPA 

genomfördes därför intervjuerna med stöd av en upprättad semistrukturerad 

intervjuguide (bilaga 2). Intervjuguiden innehåller ett antal frågor och områden 

som anses relevanta för studien att behandla under intervjun. Intervjuaren be-

höver dock inte ta upp alla frågeområden, och kan själv välja ordningen för olika 

ämnen. På så vis kan intervjuaren vara flexibel och följa den intervjuade i sam-

talet, och också föra in samtalet på nya intressanta och viktiga områden som kan 

uppkomma under själva intervjun.  

 

Vid genomförandet av själva intervjun är ett syfte med IPA att uppnå en inter-

aktion mellan intervjuaren och den som intervjuas, där intervjuaren intar en mer 

lyssnande roll och låter den intervjuade berätta sin berättelse med sina egna ord. 

Intervjuguiden utformades därför med så öppna frågor som möjligt (Smith et al., 

2009). De fasta punkter som återkom i intervjuerna var att de inleddes med 

ytterligare information om studien och gällande etiska principer, startades med 

samma fråga till alla om hur de skulle vilja definiera fenomenet lycka, och av-

slutades med en fråga om den intervjuade ville förtydliga eller tillföra något mer 

till sin berättelse. Däremellan förhöll sig författaren i rollen som intervjuare så 

icke-styrande och flexibel som möjligt, såsom IPA rekommenderar. 

 

Intervjuerna genomfördes under juli och augusti 2009. Intervjuerna ägde rum på 

en plats som gemensamt beslutades om vid samtalet då intervjun bokades in. 

Sex intervjuer genomfördes på den intervjuades arbetsplats, fem i grupprum på 
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bibliotek, och en i intervjupersonens bostad. Intervjuerna varade mellan 48 och 

70 minuter. 
 

Bearbetning och analys av data 
 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. De pauser, intonationer 

och talspråk som till exempel ”eh”, som inte fyllde någon funktion för berättel-

sen eller förståelsen, nedskrevs ej. Materialet lästes igenom flera gånger. Kom-

mentarer antecknades och citat och stycken markerades med olika färgpennor. 

Efter genomläsning av varje transkription skrevs de teman som framträdde i 

texten ner. Ett schema upprättades i syfte att underlätta processen för att tydlig-

göra studiens figur och form. Samtliga transkriberingar analyserades återigen 

och sidnummer med intressanta textstycken antecknades under respektive tema. 

 

Intervjuguiden innehöll öppna frågor vilka genererade rikliga och nyanserade 

svar inom respektive frågeområde. Exempel på nya teman som induktivt fram-

kom var framförallt lyckan och döden, där den övervägande delen av infor-

manterna spontant lyfte eller berörde ämnet under intervjun. Detta mönster 

framkom extra tydligt vid bearbetningen och analysen av det transkriberade 

materialet. 

 

Därefter upprättades ett dokument med ett urval av relevanta citat från olika 

teman som uppkommit, vilka hämtades från de ursprungliga transkriptionerna. 

Överflödigt material eller sådant som inte ansågs relevant i förhållande till stu-

diens syfte sorterades bort. Därefter lästes detta dokument för att kontrollera 

kopplingar mellan citaten och teman. Vissa teman omorganiserades och slogs 

ihop då de belyste olika aspekter av samma tema eller fenomen. De teman som 

kvarstod var de fem som var särskilt relevanta eller där transkriberingen var sär-

skilt fyllig. Analysen resulterade i att ett schema över övergripande teman med 

ett antal underliggande kategorier konstruerades. Transkriberingarna lästes 

återigen igenom för att säkerställa att de teman som valts återfanns i texten. 

 

Slutligen framträdde ett nytt och genomgripande mönster som resulterade i en 

sista omorganisation av teman och underrubriker vilka delades upp i tre delar 

med tillhörande underrubriker; den uppdelningen som sedan låg till grund för 

resultatredovisningen. I enlighet med IPA har en nära interaktion förekommit 

mellan författaren och texten, där författaren har haft som strävan att förstå tex-

tens budskap med stöd av egna tolkande resurser. Författaren har använt sig av 

rikligt med citat för att synliggöra informanternas egna språkbruk. Urvalen av 

citat har genomförts på ett sådant sätt att de citat som berör studiens fenomen 

har prioriterats. Resultatet av analysen presenteras i uppsatsens resultatdel och 

diskuteras i diskussionsdelen. 
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Kvalitetsaspekter 

 

Enligt Bryman och Bell (i Gripenberg, 2006) är trovärdighet och äkthet exempel 

på grundläggande kvalitetskriterier som används för bedömning av kvalitativt 

genomförda studier. Trovärdigheten kan bedömas utifrån fyra delkriterier: Till-

förlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta. 

Tillförlitligheten stärks om de som ingår i studien får ta del av och bekräfta de 

tolkningar som forskaren har gjort. Överförbarheten ökar av fylliga beskriv-

ningar, vilket underlättar för läsaren att bedöma resultatens överförbarhet till en 

annan situation. Pålitligheten innebär en fullständig redogörelse över studiens 

genomförande, vilken ökar med hjälp av en kritisk granskning av alla faser i 

forskningsprocessen. Möjlighet att styrka och bekräfta innebär att forskaren har 

haft som strävan att agera i enlighet med god tro och inte låtit sig styras av teo-

retisk inriktning eller personliga värderingar, även om fullständig objektivitet 

inte anses kunna uppnås.  

 

Äkthetskriteriet handlar enligt Gripenberg (2006) om forskarens strävan att 

undvika att påverka studiedeltagarna, även om en medvetenhet finns inom den 

kvalitativa traditionen att viss påverkan av forskaren är oundviklig. Äktheten 

kan bedömas utifrån om studien visar på en tillräckligt rättvis bild av 

informanternas uppfattningar. 

 

Aspekter som trovärdighet och äkthet har tagits hänsyn till på olika sätt i före-

liggande studie. Samtliga studiedeltagare har innan den offentliga kritiska 

granskningen erbjudits att ta del av materialet. Deltagarna delgavs arbetet via 

mail med information om möjligheten att korrigera författarens tolkningar och 

slutsatser. Ambitionen vid analysbearbetningen har varit att visa läsaren att flera 

informanter beskriver liknande händelser eller berättelser, men även att visa på 

att variationer av upplevelser också förekommer informanterna emellan. I pre-

sentationen av intervjuerna har långa och fördjupande citat använts för att tyd-

liggöra för läsaren att arbetet genomförts med en ambition att säkerställa kvali-

teten avseende tolkningar och de slutsatser som har dragits. Även ett större antal 

kortare citat från flera informanter inom samma ämnesområde har använts i 

syfte att ge läsaren en möjlighet att se författarens strävan att uppnå en hög grad 

av trovärdighet vad gäller framförallt överförbarhet.  

 

Vad gäller pålitligheten har författaren i studiens metoddel så detaljerat som 

möjligt redogjort för samtliga faser i forskningsprocessen. För att öka graden av 

kvalitetskriteriet möjlighet att styrka och bekräfta har författarens förförståelse 

redovisats, och att arbetet har genomförts med en strävan att i möjligaste mån 

bortse från den egna förförståelsen. Äktheten kan stärkas av att urvalen av 

informanternas citat har skett enligt redovisning ovan. Samtliga tolv informanter 

finns representerade i arbetet. Författaren har haft för avsikt att göra samtliga 



 

26 

informanter rättvisa vad gäller att göra sin egen röst hörd. Det icke-styrande 

förhållningssättet i intervjusituationerna kan vara ett exempel som visar på 

författarens strävan att öka äkthetsgraden i studiens resultat. 
 

Etiska överväganden 
 

De forskningsetiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning har följts under genomförandet av studien. De etiska principerna 

sammanfattas av Vetenskapsrådet (n.d.) i fyra huvudkrav: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 

Informationskravet har tillgodosetts genom att informanterna fick information 

om studiens syfte och genomförande i brevet som skickades till dem med för-

frågan om deltagande. Informationen upprepades muntligt före själva intervjun. 

Informanterna informerades också om att intervjumaterialet skulle användas i en 

examensuppsats på psykologprogrammet.  
 

Beträffande samtyckeskravet hade de deltagare som deltog i studien själva valt 

att medverka. I början av intervjun informerades de om att de när som helst un-

der intervjun var fria att avbryta om de kände att de inte längre ville delta i stu-

dien. 
 

Deltagarnas medverkan har i möjligaste mån hållits konfidentiellt. Allt material 

som kommit in under arbetets gång kommer att förstöras så snart uppsatsen 

godkänts. Inga personuppgifter har registrerats under datainsamling. I uppsatsen 

presenteras resultaten på ett sådant sätt att de intervjuade inte ska kunna identi-

fieras. 
 

Vad gäller nyttjandekravet har intervjupersonerna i denna studie informerats om 

att det insamlade materialet endast kommer att nyttjas till denna studie. 
 

Reflektioner och ytterligare överväganden 
 

Utifrån ett fenomenologiskt tolkande perspektiv ligger fokus på att dra slutsatser 

kring de studerade intervjupersonernas subjektiva upplevelser och erfarenheter 

om lycka som fenomen. Det har inte varit författarens intention att göra anspråk 

på att generalisera resultatet på en större population. 
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Förförståelse 
 

Carlsson (1996) menar att forskaren ska försöka sätta sig in i det fenomen denne 

undersöker utifrån deltagarnas egna upplevelser. IPA-analysen är enligt Smith et 

al. (2009) beroende av forskarens egen föreställning. Författarens förförståelse 

inom området lycka och positiv psykologi skulle kunna vara att det finns en viss 

förtrogenhet för ämnet eftersom det sedan över tjugo år tillbaka har funnits ett 

personligt intresse för såväl litterär som praktisk kunskapsfördjupning av det 

område som behandlar den stärkande sidan av livet och människan. Sedan för-

fattarens barn kom till världen förstärktes intresset över glädjens plats och bety-

delse för barns och även vuxnas utveckling och växande, vilket har resulterat i 

många stunders förundran och fascination på gott och ont. Under intervju-

processen och bearbetningsfasen har författaren strävat efter att lägga sin förför-

ståelse åt sidan för att så långt som möjligt få ta del av den unika människans 

berättelse. 
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Resultat 
 

Bearbetningen av det transkriberade intervjumaterialet resulterade i tre delar 

som behandlar intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser av fenomenet 

lycka. Den inledande delen är fokuserat kring (a) individens uppfattning om 

lyckan och hur den kan definieras och beskrivas. Informanterna beskriver redan 

inledningsvis lyckan som en viktig del av livet och avsnittet avslutas med 

lyckans betydelse. Sedan övergår presentationen av resultatet i ett perspektiv där 

(b) konkreta erfarenheter och upplevelser av lyckan beskrivs i ljuset av olika 

omständigheter och sammanhang. I den sista delen återgår fokuseringen till indi-

viden och (c) vilken inverkan den egna inställningen och det egna agerandet kan 

ha på lyckan.  

 

Förhoppningen är att läsaren ska kunna få en bild av lyckan och att den bilden 

börjar kartläggas med de första pusselbitarna om vad lycka är. Sedan växer bil-

den som kompletteras med hjälp av informanternas berättelser i olika kontext, i 

ett större sammanhang. I ett försök att kartlägga lyckans anatomi tillförs slutli-

gen individens egen betydelse för lyckan till bilden. Förhoppningsvis kan infor-

manternas berättelser och arbetets upplägg bidra till en bild över fenomenet 

lycka och erbjuda läsaren en möjlighet till någon ny tanke eller reflektion. 

 

Citat har valts ut för att tydliggöra informanternas beskrivningar. Då inter-

vjuerna har genomförts med en öppenhet och flexibilitet för vilka samtalsämnen 

som uppkommer och fördjupas under intervjuerna har informanterna i olika grad 

valt att hålla sina berättelser inom uppsatsens område, vilket innebär att vissa in-

formanter lämnade mer användbart material än andra. Intervjuerna är rika och 

omfattande och har ibland berört områden som ligger bortom arbetets huvud-

frågor om lycka.  
 

Individens uppfattning om lyckan 
 

Informanterna beskriver hur begreppet lycka är nära förknippat med livsbeja-

kande positiva känslor. Känslan kan upplevas såväl fysiskt, psykiskt som själs-

ligt. De kroppsliga förnimmelserna nämns av flera informanter.   
 

Lust är ju nära förknippad med lycka, väldigt nära. Något som är lustfyllt är något 

som gör att det spritter i både kroppen och själen. (Informant 2) 

 

Det är också någonting som hänger ihop med att man tycker att det är roligt, att man 

känner glädje. (Informant 3)  

 

Ett lyckorus, det är lite fysiskt med, att man känner en glädje i hela kroppen på något 

sätt. Det är nog både fysiskt och psykiskt tror jag. (Informant 6) 
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Det är framförallt två typer av lycka som framträder som extra tydliga i infor-

manternas berättelser; en snabb och spontan typ av känsla i stunden och en mer 

varaktig grundläggande typ av vardagslycka. 
 

Stundens lycka här och nu  
 

För mig betyder det nånting som kommer in från sidan, som inte jag har räknat med. 

Det är ofta inblandat en människa i det här, oftast, eller kanske pengar i en svår si-

tuation. Men oftast är den nån människa som kommer in, och det går inte att hålla 

kvar det utan det bara kommer in och sköljer igenom. Det är nästan lite kroppsligt, 

som en värmebölja. (…) Men jag tror ju att det nånstans ligger kvar i botten på en på 

nåt vis. (Informant 1) 

 

Den typen av känsla som informanten ovan beskriver kan tolkas som att själva 

överraskningsmomentet i händelsen som utlöser lyckokänslan har betydelse för 

upplevelsen. I det här fallet tycks det handla om en oväntad yttre händelse som 

skapar känslan av lycka och som också beskrivs som en kroppslig förnimmelse i 

form av en värmebölja. Även om känslan beskrivs som en spontan och icke vil-

jestyrd känsla reflekterar informanten över om den ligger kvar i botten på något 

vis, vilket kan tolkas som att även den korta typen av lyckokänsla skulle kunna 

ha en mer omfattande betydelse än enbart just för stunden.  
 

De korta stunderna av lycka beskrivs av flera informanter som att den hänger 

tätt samman med en förmåga att vara här och nu. De korta lyckostunderna be-

skrivs som en form av ögonblickslycka som upplevs som spontan och med en 

hög grad av intensivitet.  
 

Men så kan man ju känna små stunder som igår kväll när jag inte ville gå och lägga 

mig och klockan var halv elva kvart i elva elva så känner man att ”ah vad härligt det 

är att sitta här, Gud vad vi har det bra och vad mysigt det är. Tänk om man kunde 

ringa och säga att jag kommer inte imorgon, jag tar sovmorgon då”. Det är lycka. 

(…) Ögonblickslycka som igår var det ett kort ögonblick utav lycka som man kan få 

ett sådant där litet rus av. (Informant 4) 

 

Med tanke på hur väl informanterna kan återge dessa korta stunder av lycka 

skulle det kunna innebära att informanterna har flera förmågor som gör detta 

möjligt. En möjlig tolkning skulle kunna vara att de som upplever lycka har en 

förmåga att uppmärksamma när lyckokänslan upplevs. Informanten behöver 

också kunna minnas händelsen för att kunna återge den. Den detaljerade be-

skrivningen kan också tolkas som att den lyser extra tydligt i informantens 

minne, och att stunden därmed skulle kunna ha ett speciellt värde för informan-

ten.  
 

Jag bara lade mig ner och solen sken, och jag är ingen soldyrkare, men då vet jag 

också att jag kände att ”det här är ju livet” och det är också en form utan lyckokänsla 

som var där en stund. Och då var det inte som en dröm som hade gått i uppfyllelse 
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utan då var det mer att jag kunde släppa taget om allt annat som finns i huvudet, och 

så är det för mig, att jag behöver det. Det är beroende på vem man är också. För mig 

är det en form av lycka att kunna släppa taget. (Informant 6) 

 

Informanten ovan beskriver hur känslan kan uppnås med hjälp av kontrollför-

lust, att släppa taget, för att kunna stanna upp och verkligen uppleva stundens 

känsla.  

 

Informanterna ger beskrivningar om en känsla av lycka som också upplevs här 

och nu men mer i en form av kontemplation än den korta, oväntade och inten-

siva. För att uppleva den här typen av lycka tycks en begränsning av medvetan-

det underlätta. Förmågan att kunna vara just här och nu tycks vara beroende av 

att kunna begränsa medvetandet från såväl yttre som inre störningar så att en fo-

kusering på stunden kan komma till stånd.  

 

Informanten nedan ger en beskrivning över hur en aktivitet kan bidra till att be-

fria medvetandet från oro och fokusera medvetandet på den aktuella stunden:  
 

Det är när jag hittar de här stunderna av att vara här och nu. Det är då jag njuter av 

livet, när jag är här och nu och vice versa. Det kan vara att sitta i trädgården. Det kan 

vara hemma när jag står och hänger tvätt; att bara vara där och hänga den där tvätten 

och vara i mina egna tankar och inte varken oroa mig för det som hände innan eller 

tänka på det som ska hända sen. När jag lyckas vara här och nu, då njuter jag av livet. 

(Informant 2) 

 

Vikten av att kunna vara här och nu ”i tråkighet” beskrivs av informanten nedan 

som underbart vilket kan tolkas som en förmåga att verkligen kunna stanna upp 

och också kunna njuta av just stundens tristess. Informanten tycks se ett stort 

värde i den här typen av begrundande stunder och har en förståelse för att det 

händer mycket ändå: 
 

Vi kan ju inte vara annat än här och nu, och att vara här och nu i tråkighet är också på 

ett sätt underbart och då menar jag inte olycka utan bara tristess helt enkelt, när det 

inte händer så mycket - fast det händer mycket ändå. (Informant 9) 

 

En ytterligare tolkning skulle kunna vara att informanten ovan upplever att stun-

der av tristess kan ha en meditativ inverkan där medvetandet kan erbjudas en 

paus från alla de yttre stimuli som i vanliga fall bombarderar medvetandet. 

Vinsten av att ”vara här och nu i tråkighet” skulle kunna bestå av allt från 

sinnesro till uppkomsten av kreativa idéer.  
 

Nedan beskriver informanten hur ett medvetet tänkande på här och nu kan bidra 

till känslan av att kunna njuta av det som finns för dagen, vilket leder till en 

känsla av tillfredsställelse för informanten. 
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På senare år har jag lärt mig att tänka ”nej, nu ska jag vara här och nu”, alltså lite 

mindfulness-tänk. Nu ska jag vara här och nu. (…) Nu njuter jag av det jag har idag. 

Och när jag försöker tänka så, då känner jag en känsla av tillfredsställelse. (Informant 

12) 

 

Sammanfattningsvis framstår de beskrivningar av den korta stundens lycka som 

knutet till det vardagliga livet. Vissa berättelser om stundens lycka beskrivs som 

en typ av introvert stund som har potential att medföra ett genuint möte med sig 

själv, och också att det hos informanterna finns en förståelse för att ett sådant 

möte kan vara nog så händelserikt. 
 

Vardagstillvarons lycka 
 

Den mer varaktiga typen av lycka beskrivs mer som en typ av grundlycka som 

upplevs som ett kontinuum i vardagen och livet. Även den här typen av lycka 

beskrivs som tätt sammanhängande med känslor som kan betraktas som positiva 

och livsbejakande, men beskrivs mer i genomgripande termer som exempelvis 

en känsla av balans, harmoni i livet och ett psykiskt välmående. Flera infor-

manter beskriver upplevelsen som ett välbefinnande, en känsla av förnöjsamhet 

och att känna sig tillfreds med tillvaron.  
 

Flera informanter beskrev i jämförande termer hur de uppfattade den mer håll-

bara vardagslyckan i förhållande till den korta och mer intensiva. 
 

Det kan vara de här spontana och mer intensiva, lyckan som kanske är kort men in-

tensiv, men sen finns det en som inte är den där toppen utan att det är ett mer konti-

nuum. Korta stunder är man det där jättejättelyckliga men sen kan man ändå vara 

lycklig även om det inte är det där intensiva för det är oftast bara korta stunder, sedan 

kan det vara att man ändå är lycklig fast det bara är vardag. (Informant 3) 

 

Då är det kanske att man är välmående eller ett välbehag som kan vara under en 

längre tid. (Informant 6) 

 

En tolkning kan vara att informanterna ovan beskriver känslan av den mer var-

aktiga vardagslyckan som ett mer balanserat tillstånd där den inte upplevs som 

lika intensiv som vid stundens lyckorus. Det går att ana att informanterna upp-

lever att de korta och intensiva lyckostunderna också är något extraordinärt som 

inte skulle vara rimligt att uppleva konstant. De båda sorternas lyckokänslor kan 

ses som varandras kontraster, där den ena sorten tydliggör den andra. Informan-

ternas beskrivningar tolkas också som präglade av både och, att det finns plats 

för båda dessa sorters lycka. 
 

Nedan tolkas som att informanten förknippar den vardagliga lyckan med be-

greppet flow (Csikszentmihalyi, 1990), som ett ”flow i vardagen” - ett flöde där 

livet flyter på och en känsla av harmoni råder:  
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Jag kan säga: flow i vardagen det är ju en känsla av att ha harmoni, och det kan ju 

vara en form av lycka även om det inte är ett lyckorus. När jag beskriver stunder av 

lycka, det blir ju mer det här lyckoruset där det blir så påtagligt att det blir en känslo-

upplevelse av att det är extraordinärt. Sedan kan man ju ha en känsla av att man går 

omkring och är i ett flow, att det känns som bra, man har koll på läget, saker och ting 

fungerar och så, och det är också en form av lycka kan man ju säga - även om det 

inte är ett lyckorus. (Informant 8) 

 

Eller att man är generellt nöjd med livet eller sin livssituation: 
  

Glädje och lycka är lite likadant tycker jag, samma ord så tycker jag. Men man kän-

ner att man är nöjd. (…) det finns just den korta lyckan och sedan så finns det en lång 

men inte peakande lycka utan som är mer konstant sådär, att man är nöjd med livet 

till exempel, eller är nöjd med situationen som är eller så. Så det är en känsla av för-

nöjsamhet. (Informant 11) 

 

När informanten nämner ”peakande” kan det tolkas som en hänvisning till be-

greppet peak experience (Privette, 1983) som innebär att stundens känslor upp-

levs med en förhöjd grad av intensitet där sinnesintryck och känslor ter sig som 

särskilt lysande, starka och tydliga. Det kan hända att den här typen av peakande 

lycka upplevs så intensivt att informanten menar att det endast är möjligt att 

uppnå den höga graden av intensitet under korta stunder. En tolkning av infor-

mantens beskrivning kan vara att den långa mer varaktiga typen av vardagslycka 

också kan förväntas medföra en lägre och mer balanserad nivå på intensiteten i 

känsloupplevelsen. 
  

Sammanfattningsvis beskrivs den mer vardagliga och varaktiga typen av lycka 

som en känsla av att vara tillfredsställd på ett mer genomgripande och hållbart 

sätt i tillvaron. De flesta informanterna ger en relativt likvärdig beskrivning över 

såväl den korta som den mer varaktiga typen av lycka. Berättelserna präglas 

också av ett både och; att de väl beskriver båda typerna av lycka och att de båda 

har en naturlig plats i tillvaron. 
 

Ytlig och djup lycka 
 

Det finns informanter som använder metaforiken yta - djup för att synliggöra 

lyckans olika funktioner. Känslan av lycka kan ha en viktig funktion att fylla 

oavsett om den upplevs i djupa och kanske livsavgörande stunder, eller i det lilla 

som kan betraktas ha en mer ytlig karaktär. 
 

Lycka finns ju från ytan ända ner till havets djup. Det finns ju så. Och jag förringar 

ingen av dem. Jag kan tycka att det ytliga måste få finnas. (Informant 1) 

 

Informantens beskrivning antyder att det finns sociala och kulturella föreställ-

ningar om att den djupare typen av lycka skulle vara mer legitim än den ytliga. 

Informanten betonar att båda dimensionerna har en legitimitet.  
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Likaså visar informanten nedan på en inställning som karaktäriseras av både och 

framför antingen eller. Det bör finns plats för såväl yta som djup:  
 

Jag tror inte att det ena utesluter det andra. För mig behöver jag både och. Då kanske 

det är det här att vi lever i en materiell värld. (Informant 5) 

 

En tolkning kan också vara att informanten ovan tänker att den materiella 

aspekten kan förknippas med ett ytligt synsätt, samtidigt som informanten visar 

på en acceptans för att det trots allt är en av människans realitet - att vi lever i en 

materiell värld. Informanten fortsätter att beskriva sin syn på lycka med ett per-

sonligt exempel. Det handlade om en situation där maken hade drabbats av en 

svår sjukdom och hur de levt med sjukdomen och ovissheten: 
 

Ett tag så visste man inte om han skulle överleva för att det blev komplikationer. Se-

dan när han blev frisk, alltså det var ju en lycka som var av en annan grad som inte 

går att jämföra med om jag hade femtio hål hos tandläkaren, eller om jag inte hade 

ett enda, eller om jag fick IG eller fick godkänt. Det är en annan nivå. (…) Mina barn 

har klarat sig i livet, alltså det är ju lycka. Men sedan får man ju inte bagatellisera de 

där små ”yes, jag fick godkänt!” eller ”yes, jag vann hundrafemtio kronor på lotto” 

eller vad det nu är. (Informant 5) 

 

Informantens berättelse ovan innehåller flera exempel som kan betraktas som 

hämtade ur det djupaste djup till den ytligaste ytan. Informanten uttrycker en 

ojämförbar grad av lycka i samband med makens friskförklaring. Samtidigt 

uppmanar informanten att inte negligera livets små glädjeämnen som exempel 

på lycka som har betydelse. Informantens berättelse betonar värdet i att tillåta 

sig att känna känslan av lycka och glädje även i de små händelserna. 
 

Det där med yta och djup så tror jag att det behövs både och (…) jag tror ändå att yta 

har för människor en viss funktion och då tänker jag på att man har ytliga relationer 

och ytligt snack som är bara för att man inte orkar, man bara vill bli underhållen 

ibland och inte alltid tänka så, och då är det också ok tycker jag. (Informant 11) 

 

Informantens beskrivning av yta och djup kan tolkas som att det kan finnas ett 

behov av att få vila från det som kan betraktas som djupt och mer kravfyllt, och 

att detta kan ske genom att till exempel bara bli underhållen. 
 

Förklädd lycka  
 

Informanterna berättar också om sin syn på vad som inte är lycka, och hur denna 

typ av förklädda lyckan kan skapa ett strävande i livet som riskerar att skapa en 

ökad känsla av tomhet och ett dåligt mående. Flera informanter beskriver att den 

egna synen på vad som är verklig lycka också förändras över tid. 
 



 

34 

En informant reflekterar över hur konsumtionsapparaten på ett samhälleligt plan 

kan skapa en falsk förväntan över var lyckan finns:  
 

Vid trettio är ju kroppen och själen och livet, det är ju synd att man ska behöva må 

dåligt då om man köper hela samhällets… Det är så mycket som lovar lycka. Allt-

ifrån Hästens säng till hälsokost och kläder och operationer och allt sånt där. Och då 

ska du veta att jag, om man ser havet som en människa, att ytan och djupet är precis 

lika viktigt. (…) Och med håret och med hyn och med klädsel och så där och rycka 

upp sig lite, för jag tycker det är viktigt. Så jag tycker inte det är oviktigt. Men det 

kan bli ungefär som Ikea-katalogen, det fungerar inte, om du bara köper den här så 

blir du såhär jättelycklig. Och så kommer man hem och ”nä, jag blev inte lycklig i 

alla fall, jag måste nog åka dit en gång till”. (Informant 1) 

 

Informantens beskrivning kan tolkas som att det finns samhälleliga aktörer som 

använder sig av mer eller mindre subtila löften om lycka för att skapa ett behov 

som egentligen riskerar att leda till ett dåligt mående hos den som förväntar sig 

lycka av varan. En tolkning är också att informanten menar att detta lättare 

skulle kunna inträffa vid yngre år då kroppen, själen och livet istället skulle 

kunna blomstra som bäst.  
 

Jakten efter lycka beskrivs av flera informanter som något destruktivt. Det är 

också något som beskrivs som föränderligt över tid, i takt med att synen på 

lycka förändras.  
 

Det är väl livserfarenheten; att det där jagandet och jakten efter lyckan. Det har jag 

nog lärt mig genom livet att nej, det där är nog inget jag blir lycklig av, att jaga efter 

någonting. (Informant 2) 

 

När jag var yngre så trodde jag hela tiden att jag var tvungen att uppnå vissa saker för 

att bli lycklig, och nu inser jag att det är inte det det handlar om. Det handlar inte om 

att jag måste vara färdig med en utbildning, eller att jag måste ha familj eller att jag 

måste ha en massa saker – för då, eller sedan, kommer jag att vara lycklig. (Infor-

mant 8) 

 

Speciellt jagandet efter mer än vad man behöver beskrivs av flera informanter 

som något som skapar ett dåligt mående. 
 

Att man jagar efter mer än vad man egentligen behöver så att det skapar ett dåligt 

mående, för att man håller på och jagar och missar de här små sakerna. Jag tror inte 

att man ser de små när man är så upptagen av större, bättre, vackrare, dyrare och så. 

(Informant 3) 

 

En tolkning av vad informanten berättar kan vara att den som är upptagen med 

att jaga efter nästa sak är så fokuserad på själva jakten att den riskerar att gå 

miste om just det som den egentligen kanske söker efter, och som redan kan fin-

nas där personen befinner sig i livet.  
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Informanten nedan reflekterar över vad som kan saknas den som jagar efter mer: 
 

För personer som har rätt mycket och bara ska ha mer, då vet jag inte. Då saknas nog 

en ingrediens. Då saknas nog mening. För du kan känna det som lustfyllt att till 

exempel köpa en bil, du kollar på bilen och tycker att den är häftig har snygg färg 

och den går hur bra som helst, men om du ändå måste köpa en ny efter två månader, 

då saknas det någonting - och då är inte det lycka. (Informant 6) 

 

Informanten nedan berättar om patienters syn på lyckan, och hur man genom att 

utforska och samtala kring ämnet lycka kan hjälpa patienten till en mer realistisk 

förväntan:  
 

En del tror att lycka, det är att få en miljon, en lyxbåt och ett sjumiljonershus, och 

träffa den här topptjejen eller toppkillen - det är lycka. Det är ungefär det som existe-

rar. Då får man plocka ner dem lite, att ”hallå, det är inte det som är lycka” för 

gemene man. Dissekera lite. (Informant 4) 

 

En vidare tolkning av vad informanten ovan kan mena skulle kunna vara att då 

patientens förväntningar på lyckan når en mer realistisk nivå kan det frigöra ut-

rymme för att släppa det tidigare missnöjet eller det dåliga måendet till förmån 

för en förnyad syn på eventuella glädjeämnen som kan finnas. Informanten tycks 

mena att vissa patienter ibland kan behöva hjälp att se på sin egen tillvaro med 

någon annans ögon, som kan erbjuda ett annat vidgat perspektiv och som kan 

utmana den egna föreställningen. 
 

Lyckans betydelse i livet – en sammanfattning 
 

Allteftersom informanternas beskrivningar av vad lycka är för dem framkom allt 

tydligare att lyckan handlar om ett generellt fenomen som informanterna betonar 

som oerhört betydelsefullt i livet. Oavsett hur informanterna vrider och vänder 

på vad lycka är och inte är, eller hur länge den varar, så verkar alla vara överens 

om att den har en livsavgörande betydelse.  
 

Lyckan, det är den som kommer bara swisch, och ingen rädsla heller, det är bara så 

fint. Och jag skulle tro att det lägger sig på hög på botten, och det är det som gör att 

man går vidare. (Informant 1) 

 

Det gör ju mycket och hänger ihop mycket med att man vill leva, hänger det ju sam-

man med - såklart. Om det var negativt och att man går runt och mår dåligt hela tiden 

så skulle ju livsgnistan eller livsglöden försvinna, så därför är det ju väldigt viktigt 

med de här stunderna för att ha lust till att fortsätta leva eller att fortsätta sitt liv, och 

känna också att det är meningsfullt såklart. Det är också många gånger det som gör 

att livet blir värt att leva tänker jag, sådana stunder. (Informant 3) 

 

Lyckan beskrivs som tätt förknippat med själva livsglöden, och för lusten att 

fortsätta leva. Informanten tycks se det som självklart att lyckan påverkar käns-

lan av att livets mening och också hur livet värderas. 
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Informanten nedan tänker sig hur livet skulle kunna te sig utan upplevelsen av 

lycka:  
  

Väldigt stor del, har ju lyckan. Om man inte hade den eller hade någonting av det 

som man tror på - då vore det andefattigt - verkligen. Det tycker jag. Det spelar en 

jättestor roll. (Informant 4) 

 

Ett liv utan lycka beskrivs som andefattigt av informanten ovan, och informan-

ten nedan beskriver ett liv utan lyckokänslor som tungt. 
  

Det är ju dem som gör att jag på något sätt trivs oerhört väl med mitt liv, för det gör 

jag. Jag tycker jättemycket om mitt liv. Och det tror jag att de hjälper till med.  Jag 

tror inte att jag skulle vara så glad och positiv om jag inte hade dem. (…) Hade jag 

inte haft den här lyckokänslan då hade det varit tungt tror jag. (Informant 6) 

 

Informanten nedan reflekterar över lyckans betydelse för upplevelsen av livet 

som stort: 
 

Alltså, stunder av lycka gör att man får en dimension till i livet. Livet är inte bara vad 

det ser ut att vara utan det finns fler dimensioner som får i alla fall mig att känna att 

livet blir ytterligare värt att leva. Det är inte bara här och nu utan det finns så mycket 

mer. (Informant 8) 

 

Informanten ovan beskriver att lyckan medför att livet blir ytterligare värt att 

leva vilket kan tolkas som att lyckan kan öka graden av den egna värderingen av 

livet som helhet. Här nämner också informanten att lycka inte enbart handlar om 

här och nu utan att lyckans betydelse också kan betraktas ur ett mer holistiskt 

perspektiv på livet och människan. 

 

Sammanfattningsvis berättade flera informanter att de värderade betydelsen av 

upplevelsen av lycka i livet som livsavgörande högt. Lyckan beskrevs som ett 

nödvändigt inslag i livet för lusten och viljan att leva. 

 

Nästa del kommer att handla om lyckan i en mer konkret mening. 
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Konkreta erfarenheter och upplevelser av lycka 
 

Informanterna berättade om olika omständigheter som kan ha potential att in-

verka såväl gynnande som hämmande för lyckan. Olika situationer och sam-

manhang med informanternas konkreta upplevelser av lycka beskrivs. Det 

gemensamma hos intervjupersonerna var att de alla i någon form uppmärksam-

mar och upplever lyckan i det lilla, mitt i vardagen.  
 

Det kan ju vara olika saker som gör att man känner lycka. Det kan vara möten med 

människor. Det kan vara naturen. Relationer. (Informant 2) 

 

I nära relationer 
 

När informanterna berättade om vilka konkreta situationer som framkallar 

känslan av lycka framstod situationer där nära och närande relationer ingick i 

beskrivningen som extra tydligt.  
 

För mig är lyckan så himla mycket mina nära och kära. Det här med personer, att 

man ser den andre som en person och att det är dem som berikar livet och inte den 

stora massan utanför. (Informant 6) 

 

Familjen som enhet beskrivs som en viktig källa till lycka. Informanten beskri-

ver dels hur minnet av dem som ingår i den egna familjen kan bidra till en åter-

upplevelse av en lyckokänsla, som också upplevs som en kroppslig känsla.  
  

Jag kan känna att jag kan uppleva det här bara genom att tänka något jättekort ett par 

sekunder på de där hemma, mina barn och min man och kanske bara något som vi 

har gjort eller väldigt kort. Då kan jag få en sådan pirrig känsla i kroppen och bara 

bli… ja, det tror jag är en form utav lycka. (Informant 6)  

 

När jag får den där känslan av lycka, ofta är den förknippad med min familj som pre-

cis har gått från två till tre, så brukar jag … när jag känner det så brukar jag också 

säga det, och inte hålla det för mig själv. Det har jag faktiskt inte reflekterat över 

men om jag spontant funderar lite kring det så tänker jag också att det är en form av 

delande av den känslan jag har där och då, och en form av lyckospridning om man 

säger så. (Informant 9) 

 

Informanten ovan beskriver att familjen förknippas med känslan av lycka, och 

att känslan också uttrycks då den upplevs.  
 

Flera av informanterna nämnde situationer där vuxna barn uppskattar umgänge 

och återföreningar med föräldrar och syskon, vilket erbjuder dem möjligheter till 

lyckliga stunder: 
 

Lycka för mig har väldigt mycket med min familj att göra. Jag känner att när jag får 

vara tillsammans med mina föräldrar och mina bröder och göra någonting roligt, 
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sådant blir jag väldigt lycklig av. Det är verkligen lyckliga stunder för mig. (Infor-

mant 10) 

 

Vi har alltid spelat spel och umgåtts mycket. Värderat umgänge och kultur fast inte i 

någon konstbemärkelse utan traditioner och så inom familjen, men spel socialt. Så nu 

när vi barn som är vuxna, när vi kommer hem då spelar vi spel och är tillbaka där, 

och det är fortfarande lika roligt. (Informant 12) 

 

Äktenskapet nämns av flera informanter som en positiv omständighet för lyckan 

och ett välmående.   
  

”Du behöver inte köpa kläder och du behöver inte köpa smycken utan bara ta med 

mig, hålla mig i handen och bara gå i skogen med mig” - att ha tid att bara vara till-

sammans. (…) Och då känner jag mig lycklig och det brukar jag uttrycka också, då 

säger jag till gubben att ”nu är jag lycklig” och ”nu är det bra; att du och jag är här”. 

(Informant 2) 

 

Redogörelsen ovan tyder på ännu ett exempel där känslan av lycka uppmärk-

sammas, upplevs och också uttrycks till den andre i en vardaglig situation. 

Informanten betonar att det är tiden att vara tillsammans som värderas, och att 

inkluderas av den andre genom att bli bekräftad i relationen genom att hålla i 

handen. En ytterligare tolkning kan vara att informantens beskrivning tyder på 

en närande ömsesidighet i relationen, där en tolkning kan vara att båda parter 

signalerar en egen vilja att vara den andre nära, och en uppskattning av den 

andre som också tydligt uttrycks såväl verbalt som icke-verbalt. 
 

En annan informant beskriver vid en fördjupande fråga om äktenskapets roll för 

lyckan hur det praktiska livet tillsammans med partnern har lagts upp och upp-

fattas som bidragande: 
 

Jag har ju, jag och min man, vi har lagt upp vårat – vi är typisk man och kvinna men 

vi mår bra i det. Jag sköter inköp och tvätten och han sköter bilen och gräsmattan, 

medan mina barn säger att ”åh jag ska aldrig bli som dig” kan de säga för jag brer 

min mans mackor ibland när han ska ha med sig mackor till jobbet. Men å andra si-

dan kan han vara ute och pumpa min cykel. (Informant 5) 

 

Beskrivningen ovan tyder på att de båda parterna har valt en traditionell fördel-

ning och form av hushållssysslor i sitt äktenskap. Samtidigt som informanten 

uttrycker att det skapar ett välmående så tycks en viss påverkan av andras upp-

fattning om äktenskapliga normer anas av informanten. Informantens berättelse 

kan tolkas som att de båda parterna med hjälp av sina respektive handlingar sig-

nalerar en omtanke om varandra. När de båda parterna via sitt agerande signale-

rar att de månar om varandra skulle det kunna tolkas som ömsesidiga kärleks-

handlingar. 
 

Ett annat exempel där informanten beskriver sin känsla för partnern:  
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För det mesta, är lycka för mig min man. Det är lycka för mig att ha honom. Ibland 

är det ju mindre lycka att ha honom. Men i grund och botten så betyder det lycka, 

och jag är lycklig tillsammans med honom. (Informant 7)  

 

Ovanstående exempel kan tolkas som att informanten beskriver den mer grund-

läggande och varaktiga typen av lyckan. Det kan också ibland vara mindre lycka 

vilket kan tolkas som att det som kan betraktas som lyckligt rimligtvis även in-

nehåller stunder av motgångar.  
 

Barn nämns av flera informanter som utmärkande för upplevelsen av lycka och 

glädje. Det kan vara egna barn, barnbarn eller andras barn.  

 

Informanten nedan berättar om en erfarenhet där ett barnbarn medförde en upp-

levelse av lycka:  
 

Då ringer mobiltelefonen: ”Farmor, jag saknar dig så mycket!”. Och jag hade ju inte 

räknat med detta. (…). Vi pratar om att vi ska ses igen och om lite annat, men det var 

en sån här lyckokänsla. En riktigt rejäl lyckokänsla som jag hittar helt oväntat. Det 

kan vara att det inte är förknippat med rädsla heller, och den ligger ju kvar. Så jag 

skickade ett vykort sen och tackade för samtalet. Det värmde så gott. (Informant 1) 

 

Ovanstående berättelse handlar om en upplevelse av lycka som gjorde ett så 

starkt känslomässigt intryck och avtryck att stundens lycka kan sparas och bli 

varaktigt. 
 

Nedan beskriver informanten sin upplevelse av att bli mamma:  
 

En sådan känsla är när man blir mamma. Det är ett sådant där typexempel. Det är en 

situation som man inte kan förklara för andra, man måste vara med om det. Att få 

vara mamma och få känna det här lilla lilla barnet och sitta med det i famnen och 

känna hur det luktar gott och snusar. Det är ju en sådan otrolig upplevelse (Informant 

8) 

 

och hur ett större barn kan framkalla en lyckokänsla i en mer vardaglig situation: 
 

Det kan vara exempelvis när min yngste son kommer och sätter sig i mitt knä och det 

blir bara en känsla av harmoni. Då kan jag få den här känslan av lycka i den stunden, 

att det bara känns så väldigt bra, att det blir som en varm känsla i kroppen. En var-

dagssituation. (Informant 8) 

 

I berättelsen ovan framkommer hur upplevelsen av barnets närhet kan ge en 

extraordinär känsloupplevelse som kan vara en annorlunda upplevelse jämfört 

med när ett större barn visar sin egen vilja till närhet. Informanten beskriver 

känslan av harmoni och lycka som kan upplevas i stunden då sonen sätter sig i 

knäet, och att denna känsla också upplevs med en värmekänsla kroppen. Det 

framstår som att dessa upplevelser handlar om den ömsesidiga betydelsen för 
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varandra. Men det behöver inte handla om blodsband mellan föräldrar och barn, 

utan om nära relationer med barn. 
 

En informant beskriver en nära relation med en väninnas barn:  
 

Lycka kan också vara för mig att umgås med framförallt min väninnas minsta dotter 

som jag har en oerhört stark relation till, eller vi har skulle jag vilja säga, har en stark 

relation. Det kan också vara att om jag har tankestopp på natten, då kan jag ta fram 

henne då hon var liten och sov över mycket hos oss – så kan jag känna hennes händer 

på min kind. (Informant 7)  

 

Informanten tycks ha rollen som en signifikant annan i barnets liv. Informanten 

beskriver också hur minnet av barnet kan återupplevas, även som en kroppslig 

beröring på kinden. 

 

De berättelser och redogörelser som handlar om relationer till barn och barnbarn 

visar hur lycka i dessa sammanhang ofta har en stark kroppslig dimension. 

Känslan av närheten till barnet förstärker den upplevelse av lycka som beskrivs. 

 

Nära relationer som en viktig omständighet för att uppleva lycka behöver dock 

inte givet vara kopplat till familj och nära anhöriga. Vänner beskrivs också som 

viktiga andra som skapar lycka. 
 

Ett kravlöst umgänge med nära kompisar beskrivs som en informant som viktigt 

för det egna välbefinnandet: 
 

Jag njuter mycket när jag är dels med mina kompisar som jag trivs och mår bra med. 

Vi behöver inte göra någonting utan bara är med varandra, hänger, gör ingenting. 

Pratar lite grann och sedan är man tyst en stund, sedan pratar man en stund. Bara 

umgås och bara vara. (Informant 3) 

 

I möten med andra 
 

Flera informanter berättade om upplevda känslor av lycka i de situationer där ett 

genuint möte med en annan person uppstod. 
 

Informanten nedan berättar om olika tillfällen som medfört en upplevelse av en 

sådan grad att den beskrivs som att känslan av tid och rum upplöses: 
 

De få gånger då jag får träffa de här barnen som är mellan noll och fem sex år, för-

skoleåldern, som jag tycker är ljuvlig i utvecklingen så blir jag alldeles lycklig. Jag 

kan sitta och titta på dem. Och få resonera med en liten tre fyraåring - det är så bara 

livet - det är lycka. Verkligen, att få vara tillsammans med de här riktigt små barnen. 

(…) Eller när man tittar in i ögonen på ett väldigt nyfött litet barn då, ”ah det är det 

här som är evigheten” - då finns liksom inte tid och rum. (Informant 2) 
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Eller bara sitter och pratar med en annan person och verkligen når varandra, det är 

inte så jätteofta man lyckas med det och man pratar väldigt ofta förbi varandra, och 

man tänker tillbaka ”vad var det vi sa egentligen”? Nej, vi missade nog en hel del. 

Men de där tillfällena - då försvinner tid och rum. (Informant 2) 

 

En tolkning kan vara att den egna upplevelsen av att få en djup och ömsesidig 

kontakt med någon annan skänker en stark känsla av lycka. Informantens upp-

levelse av att tid och rum försvinner kan tolkas som att informanten vid dessa 

möten upplever en alldeles extraordinär känsloupplevelse.  
 

Informanten nedan beskriver hur närheten till en annan person kan upplevas då 

man delar en gemensam upplevelse: 
 

När man känner att man är väldigt nära den person som man är med i samma rum 

eller så, eller om man upplever något tillsammans och känner att båda två är väldigt 

mycket där, att man får en väldigt bra kontakt och man känner att man upplever 

samma sak och känner sig väldigt nära varandra. Det gör ju också att man upplever 

att det är roligt att leva, och att man vill fortsätta att få fler sådana stunder. (Infor-

mant 3) 

 

Mötena som informanten beskriver tycks spela en mycket stor roll för andra 

aspekter av livet. Ett gemensamt genuint möte med en annan person bidrar en-

ligt informanten till upplevelsen av att det är roligt att leva. Dessa stunder och 

dess medföljande känslor kan alltså tolkas som livsviktiga. 
 

Informanten nedan beskriver en process som kan uppstå då den första ytliga 

kontakten utvecklar sig till ett genuint möte:  
 

När man börjar prata med tvåbarnsmamman som jobbar som arkivarie på kommunen 

som kanske inte får den här känslan av rädsla eller några intryck överhuvudtaget, om 

man tänker kanske ”svensson” eller ”medel” och så berättar hon någonting som är 

väldigt fascinerande och inspirerande - och man ser kärleken till sina barn. Man kan 

se väldigt mycket fascinerande och härliga saker. (…) Första intrycket är väldigt 

fascinerande men det är väldigt fascinerande också att krossa sina egna första intryck 

eller fördomar när man börjar prata med människan och uppmärksammar människan. 

Då människan får komma till liv i mina ögon eller den får bli en människa och inte 

en fördom. (…) att möta den här personen som jag tidigare nämnde, människan som 

man kanske har fördomar mot, tankar om, och möta den människan som en intresse-

rad människa, en människa som är intresserad av en annan människa – det tror jag är 

väldigt svårt. Det är mycket lättare att säga än att göra. (Informant 9) 

 

En tolkning kan vara att det behövs en form av öppenhet och vilja att se det goda 

hos den man möter. Informanten ovan ser mammans kärlek till sina barn istället 

för att låsa sig i den första fördomen, eller alternativt välja att aktivt söka efter 

på vilka sätt mamman i det här fallet kan tänkas brista i relationen till sina barn. 

I och med att inta en icke-patologiserande och mer humanistisk attityd möjliggör 

informanten till en god cirkel där ett genuint möte kan uppstå, vilket i sin tur 
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också möjliggör att informanten får uppleva mer livsbejakande känslor som 

fascination och inspiration. 
 

Informanten fortsätter sin berättelse om vad det kan vara i mötet som inverkar 

på möjligheten att uppnå ett genuint möte:  
 

Vi tar inte in personen i oss själva och dels uppmärksammar och låter personen 

komma till tals, och det tror jag inte, det är lite svårdefinierat för mig men jag tror 

inte att det har med att göra att bara säga ”hej god dag yxskaft vilket vackert väder vi 

har” och stå och bara prata med den här personen, utan det ligger någonting där i att 

öppna för personen, en själslig spegelbild eller att vi själva bjuder på vår person eller 

vår själ eller att jag också vågar släppa på hämningarna. Det är jättesvårt att sätta 

fingret på men jag tror att någonstans så måste vi, för att en annan människa ska 

bjuda på sig själv så måste vi också bjuda på oss själva. (Informant 9) 

 

Informantens beskrivning ovan kan tolkas som att ytlighet försvårar möjligheten 

att uppnå ett genuint möte; det krävs enligt informanten något mer. Reflektionen 

som informanten gör tycks landa i vikten av att våga vara en öppen person som 

har en förmåga att bjuda på sig själv; och att det ökar möjligheten att uppnå ett 

genuint möte. En sammanfattande tolkning kan vara att det inte går att uppnå ett 

genuint möte där endast den ena parten förväntas öppna sig som person.  
 

Informanterna berättade också att ett gott möte med klienter också kan medföra 

känslor som glädje och fascination. Förmågan att lyssna betonades som viktig 

för att uppnå ett genuint möte: 
 

Det kanske är någonting som jag har jobbat med i ganska många år och det är att lära 

mig att lyssna på andra; att utveckla den förmågan för det är så otroligt spännande de 

där mötena när man får någon att öppna sig och berätta. (Informant 2) 

 

Jag kan bli väldigt glad över att människor väljer att berätta sin berättelse, det tycker 

jag fortfarande är väldigt fascinerande, att få höra människors berättelser – att jag får 

ta del av det, det blir jag lika fascinerad över varje gång. Jag tror att man uppfattar att 

jag uppskattar det. (Informant 8) 

 

Beskrivningen ovan visar på att informanten anser att förmågan att lyssna är av 

stor vikt för att få någon annan att öppna sig och berätta sin berättelse. Att känna 

en uppskattning över att få ta del av andras berättelser beskrivs som en verksam 

aspekt i mötet där informanten också tänker att klienten uppfattar detta intresse.  
 

Informanten nedan betonar dels vikten av att förhålla sig öppen för att låta 

klienten få komma med sig själv, och dels en strävan efter ett jämlikt möte där 

rollen som professionell expert inte utgör ett hot för klienten:  
  

Jag tänker mig att även om jag i mitt yrkesliv träffar andra människor i form av ex-

pert i det som rör mitt yrke så ska det ändå från min sida finnas en öppenhet för att 

låta den jag möter få komma med sig själv och sina tankar och att det inte finns nå-
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gon, att det inte finns något hot för mig i mitt yrke, att den människan prövar och ut-

forskar sina egna tankar och idéer. Det är min förhoppning att man känner att man 

möter en person. Jag brukar ibland få kommentaren att ”du är inte som alla andra 

(…) utan dig går det ju att prata med som en vanlig människa”. (…) Det tror jag på 

något sätt bottnar i en öppenhet i mötet och att man vågar bjuda på att man är männi-

ska och inte sitt yrke. (Informant 9) 

 

En tolkning av informantens beskrivning är att den ojämlika relationen som en 

situation med klient och professionell innebär kan jämnas ut med hjälp av att 

den professionelle låter klienten komma till tals med sina egna tankar. Den egna 

öppenheten i mötet med klienten kan visa sig genom att våga visa sig som en 

person och inte som sitt yrke, vilket kan tolkas som att det kan underlätta för 

klienten att uppleva ett mer jämlikt förhållande som också skulle kunna under-

lätta för klienten att berätta sin egen berättelse.  
 

Möten i naturen 

 

Skogen och naturen återkommer i flera av informanternas berättelser som exem-

pel på situationer där de finner konkreta upplevelser av känslor av lycka. I be-

skrivningarna finns exempel på hur intryck via olika sinnen kan väcka starka 

känslor av tacksamhet och lycka. En gemensam nämnare hos informanterna 

tycks vara att de visar på en förmåga att uppskatta det som uppfattas som 

vackert, och att just naturen kan erbjuda en möjlighet för dessa intryck.  
 

När jag är ute och går med hunden i gryningstid och jag tittar ut över fälten och det 

är precis när det ska bli morgon och man kan se lite dagg och fukt och man får ett 

intryck, så kan man känna rysningar att bara ”Gud, vad vackert” eller ”Gud, vad jag 

mår bra, vad bra jag har det”. (…) Jag vet någon gång när jag var ute och det hade 

snöat och det var så himla vackert och jag fick ett sting utav lycka och bara ”Gud, att 

få gå här helt fritt precis som man vill och bara titta på det här vackra”. Så de är 

sådana här små korn eller tillfällen då jag känner en sådan här lycka. (Informant 4) 

 

Informanten ovan beskriver hur den vackra bilden i naturen ger kroppsliga för-

nimmelser i form av rysningar och skänker en känsla av välmående och tack-

samhet. Uppskattningen av att betrakta något underbart vackert kan tolkas upp-

levas så intensivt att de beskrivs som andliga upplevelser. 
 

En intervjuperson berättar om hur känslan av lycka kan väckas eller förstärkas 

av en doft eller ett hörselintryck, och också hur den känslan via tanken och min-

net senare också kan återupplevas. 
 

Det här att gå ut i skogen och plocka kantareller och känna att åh vad det luktar gott 

och åh vad det är härligt, man hör någon humla surra och solen skiner – alltså det är 

ju underbart.(…) Jag vet på försommaren när man är ute och åker, och åker förbi ett 

rapsfält och det luktar något så underbart. Då kan jag bli… för mig kan många av de 

här upplevelserna bli som en andlig upplevelse. (…) jag hörde en fågel som lät så 

konstigt, det lät så vackert. Då tänkte jag så här ”det här måste vara… är det inte en 
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näktergal så är det Gud” ungefär – alltså en verkligt andlig upplevelse. (…) Det är ett 

sådant där nu-moment. Jag kan ju inte tänka tillbaka och exakt känna den här känslan 

men jag kommer alltid att komma ihåg det. Jag kan bli lycklig när jag tänker på 

detta. (Informant 5) 

 

Möten med döden 

 

I flera av informanternas berättelser framkom spontant beskrivningar om erfa-

renheter av döden och lyckan: 
  

Och aldrig är livet så jävla stort som i dödens närhet. Aldrig är det så intensivt och så 

stort. Det är ofta just då man förstår det, och det är ju lycka upphöjt i kvadrat tusen 

gånger. (Informant 1) 

 

Informanten beskriver med eftertryck hur döden och lyckan kan hänga samman. 

En tolkning kan vara att informanten syftar på att en insikt om livets sanna värde 

i en sådan hög grad först kan upplevas då allt ställts på sin spets och situationen 

innebär en förlust, eller ett hot om en förlust, som kan te sig som omöjlig; en 

förlust av livet självt. 
 

En annan informant berättar också spontant om sina tankar och erfarenheter av 

lycka i dödens närhet:  
 

Det tycker jag är fascinerande och spännande att veta att vad som än händer så kan 

jag säkert känna lycka ändå i livet. Jag har mött människor som jag har sett utstråla 

lycka. Jag har ett exempel på en man som dog strax över femtio, som fick en väldigt 

aggressiv form av cancer (…) Sedan dog han några veckor senare. Han utstrålade 

verkligen lycka. Han sa kanske inte att ”nu är jag lycklig” men han utstrålade har-

moni och lycka – trots att han visste att nu är dagarna räknade och ”nu vet jag inte 

om jag lever nästa vecka eller ej”. (Informant 2) 

 

Informantens beskrivning ovan kan tolkas som att informanten tycks ha en för-

måga att se förbi och bortom en svår och dödlig sjukdom och ändå se männi-

skan, som trots omständigheterna ändå utstrålar lycka.  

 

Nedan kan informantens beskrivning vara ett exempel som visar på hur andras 

erfarenheter av döden kan bidra till att den egna synen på livet förändras: 
 

Men det har jag ju förstått; att människor som varit så nära döden, och de själva som 

varit på väg att dö, eller någon väldigt nära har ryckts ifrån dem, de ser annorlunda 

på livet. Eftersom jag har hamnat i, jag vet inte om jag har sökt mig till eller hamnat 

i, att arbeta nära döden så har jag verkligen fått tänka på de här sakerna också, och 

det har varit till en stor hjälp tror jag. Det är jag övertygad om, för att förstå värdet av 

det som faktiskt är och ta vara på det. För rätt vad det är så kommer ändå det där 

värsta, att det rycks ifrån en någonting som man tycker väldigt mycket om. (Infor-

mant 2) 
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En tolkning kan här vara att informanten genom sitt arbete nära döden har sti-

mulerats till eftertanke och reflektioner kring det egna livet och dess värde. 
 

Informanten nedan beskriver en situation där en till synes ytlig typ av glädje 

kunde erbjuda en stunds lycka mitt i en livssituation med ett påtagligt dödshot. 
  

I samband med att [maken] hade sin sjukdom så byggde vi om. Vi hade fullt av hant-

verkare hemma, det var ju bestämt innan. Vi bytte kök och hall och vardagsrum så 

det blir enhetligt och jag vet en kväll, det hade börjat mörkna så det här var väl i 

augusti, och vi hade inte fått upp några grejer knappt så det var ganska kalt men det 

här rena och träytorna, nya kakler och klinker, allting var nytt. Och där sitter [maken] 

med sin nyopererade mage och vi hade inte fått svar än då om det fanns något kvar i 

lymfan eller så, men där sitter vi med hans sjukdom och ”vad fint vi har det nu” och 

”det blev precis som vi ville, fast ännu bättre”. Då var man ju lycklig. (Informant 5) 

 

En tolkning av informantens berättelse ovan kan vara att det är fullt möjligt att 

uppleva stunder av lycka även då en mycket svår situation i livet råder. En tolk-

ning kan också vara att det kan vara extra viktigt att tillåta sig att känna dessa 

små ytliga glädjestunder just under de livssituationer när livet kan te sig som 

väldigt svårt för övrigt. 
 

På arbetsplatsen 

 

Flera informanter berättade om såväl gynnande som hämmande erfarenheter 

från situationer i arbetslivet eller studiesammanhang.  

 

Nedan reflekterar informanten över sina tankar och erfarenheter om positiv och 

negativ feedback på arbetsplatsen:  
 

Om jag gör något fel så får jag reda på det. Det är lite så, så visst kan man önska… 

om man fick lite mer beröm så skulle man kanske utveckla sig lite mer och förkovra 

sig mera och sådär då tror jag. På något sätt så har man väl inte behov av det, men 

behov har man väl alltid av att höra att man är bra, att man är duktig, det har man ju. 

Men inte lika mycket, man är mera självgående och lite grann det här att ”så länge 

jag inte hör någonting så är det ok”. (…) Det är inte så jätteofta som man får upp-

muntran. Det är vi dåliga på överlag, att säga till någon. (…) Man växer ju lite grann 

varje gång man får beröm och man måste ju kunna ta emot negativ kritik också, men 

jag vet inte… jag hade en chef en gång i tiden som sa att ”ett negativt påstående går 

det åt tio positiva för att sudda bort lite…” Jag tror att det ligger lite i det. Det är rätt 

så starkt, det här negativa grejerna - faktiskt. Jag tror det. (Informant 4) 

 

Informantens beskrivning tyder på att det kan upplevas som realistiskt att för-

vänta sig negativ kritik och att denna typ av feedback något som måste kunna 

hanteras av den som får ta emot den. Frånvaro av feedback beskrivs som ett 

tecken på att inget fel har begåtts och att det kan betyda att det är ok. Samtidigt 

reflekterar informanten över hur eventuell positiv feedback skulle kunna stimu-

lera till utveckling och förkovring. En tolkning kan vara att en mer positivt lad-
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dad typ av feedback skulle kunna inverka på lusten och glädjen i arbetet, och 

följaktligen också öka motivationen till att växa i sin professionella roll.  
 

En annan informant beskriver hur omgivningens positiva förväntan kan fungera 

som en bidragande omständighet för det egna växandet: 
 

Sedan är det klart utvecklande när man ställs inför… när det är personer runtomkring 

som tror på mig och som sätter upp ett mål som jag kanske inte själv, att ”oj, ska jag 

göra det?” och det behöver inte vara, det kan vara på jobbet (…). Då är det naturligt-

vis utvecklande, och går det dessutom vägen så är det ju naturligtvis väldigt positivt. 

Både för att växa och utvecklas, och för självförtroendet och allting. (Informant 6) 

 

En tolkning kan vara att informanten syftar på att den slutliga positiva känslo-

upplevelsen kan kräva en större utmaning än vad informanten själv inlednings-

vis kanske skulle ha valt för egen del. Omgivningens tillit och förtroende kan 

tolkas som en viktig aspekt som stimulator och motivation för att våga lämna 

den egna bekvämlighetszonen och våga anta nya utmaningar. Känslan som upp-

nås av att klara av en utmaning utöver standard beskrivs av informanten som 

mycket positiv för det egna växandet. 
 

En annan informant belyser hur olika arbetsgruppers tolkning av samma person-

liga egenskaper hos en och samma person kan leda till två helt olika upplevelser 

av personen, vilket kan leda till såväl gynnande som hämmande konsekvenser:  
 

Är man där man tycker att ”åh, vad den här personen är jobbig”, då uppfattas ju per-

sonen bara som jobbig, medan om man tänker att ”det här är ju en bra person som är 

envis och vill” då blir det ju positiva egenskaper. Där tror jag att miljön ändå avgör 

om det är bra eller dåligt, och att det då får konsekvenser för hur man – vilken syn 

man får på sig själv som person. (Informant 8) 

 

En tolkning av ovanstående är att informanten här vill belysa att själva betrak-

tandet av en annan persons egenskaper leder till tolkningar som kan vara väldigt 

flexibla och leda till helt olika följder för personen. Informanten beskriver också 

ett vidgat synsätt på fenomenet tolkning och att det inte endast är den enskilde 

personens tolkning av omvärlden som ensamt avgör hur omvärlden eller den 

egna personen uppfattas utan att även miljön och omvärldens tolkning av perso-

nen också har betydelse.  
 

Nedan berättar informanten med hjälp av ett personligt exempel vad en främ-

jande miljö kan bestå av:  
 

Vänlig miljö och vänliga människor, och mycket kärlek runtomkring. Det tror jag 

gör jättemycket med människan. Till exempel så var jag på den här [konferensen], 

och där var en väldigt speciell miljö. Både den yttre miljön, alltså den var väldigt 

vacker miljön. Men även människorna. Det var människor från hela världen som var 

där för att prata om fred bortom gränser, och det var så genuina människor. Det var 
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så öppna och genuina människor. Så det var väldigt speciellt, med en speciell känsla. 

Det är inte många miljöer som jag har varit som jag har känt att det har varit så. Och 

jag märkte att det gjorde för mig själv att jag öppnade mig själv mycket mer än vad 

jag gör i vanliga fall. (…) Jo, men att människor är som de är. Jag känner inte att det 

är något spel då, eller att man försöker vara någon annan (…) för mig är en ohämmad 

miljö en ganska kreativ miljö också, där man kan prata om det mesta och vara sig 

själv, och mycket kreativitet. (Informant 10) 

 

Informanten betonar vänlighet och autencitet som viktiga beståndsdelar i en ut-

vecklande och kreativ miljö. I en miljö där andra uppfattas som genuina och 

öppna upplever informanten en speciell känsla som tycks bidra till att även in-

formanten kan öppna sig och visa mer av sin person. 
 

På samma sätt som miljön och andra människor beskrivs som en signifikant 

källa till lycka och glädje beskrivs också andra människors potential till mot-

satsen. Flera informanter berättade om erfarenheter och upplevelser där om-

givande omständigheter försvårar för glädjen och möjligheten till utveckling och 

blomstrande. 
 

Då är det mer i en hotande miljö där man känner sig otrygg, eller där människor är 

elaka att om man säger någonting och känner sig dålig. Att de… att man inte kan 

vara hur som helst utan man säger någonting och då är det ”fel” så att man känner sig 

liten och värdelös. I en sådan miljö där människor inte är snälla. (Informant 3) 

 

Informanten ovan beskriver hur en situation där andra uppfattas som elaka kan 

få någon annan att känna sig mindervärdig. Informantens beskrivning kan tolkas 

som att denna typ av subtila elakhet kan upplevas som direkt hotande.  
 

Det visade sig att flera av informanterna hade erfarenheter och tankar kring hur 

människor på olika och mer eller mindre subtila sätt dödar varandras glädje:  
 

Man har svårt att se att andra är lyckliga, man har svårt för det. Att döda någon 

annans lycka, det behöver inte vara något stort. Det kan vara genom att man bara ger 

en kommentar. En enda mening, bara några ord, som bara förstör. Det tycker jag att 

människor gör väldigt ofta faktiskt. Alltså det behöver inte vara något speciellt, folk 

kan bara få ur sig saker och kanske inte ens menar det, men man bara säger någon-

ting så att man känner bara att ”vad onödigt”. (Informant 10) 

 

En tolkning av ovanstående beskrivning är att informanten har en lyhördhet för 

när människor erfar en social okänslighet. Informanten tycks också se hur den 

okänsligheten har potential att döda andras glädje eller lycka, oavsett om okäns-

ligheten var avsiktlig eller ej. 
 

Informanten nedan reflekterar över vad som kan inträffa då en person vågar vara 

glad: 
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Jag tror att våga vara glad tror jag betyder att våga vara sig själv, för att släppa in 

glädjen. Då kanske inte det accepteras av andra som man möter som inte vågar vara 

sig själva eller vågar ta med sig sin person och har en yta eller en fasad eller ett sätt 

att vara för att de tror att det är så man överlever. Då tror jag, i det mötet, så tror jag 

att det krockar väldigt mycket hos två olika personer. Antingen så går det inte att de 

är med varandra eller så påverkas den ena eller den andra. Den ena kanske så att dens 

personlighet trycks ner och får en yta istället, eller den andre kanske blir smittad av 

att ”oj, den här personen kan vara sig själv, det kanske jag också kan vara”. (Infor-

mant 11) 

 

Informanten verkar mena att kostnaden kan bli hög vid en anpassning till andra, 

där den person som beskrivs som våga vara sig själv riskerar en kostnad i form 

av dödad glädje och nedtryckt personlighet. En tolkning kan vara att informan-

tens beskrivning visar på ett möjligt utfall då en person befinner sig i en situa-

tion där en anpassning utefter omgivningens normer motverkar människors 

autencitet och glädje. Informanten tycks avslutningsvis se ett hopp i en alternativ 

konsekvens där personen som vågar vara sig själv kan bli en stimulerande före-

bild för andra, och åtminstone erbjuda en möjlighet till ett förnyat eller vidgat 

synsätt på hur det går att vara. 

 

Sammanfattningsvis visade det sig att känslan av lyckan inte behöver vara be-

roende av tiden utan kan upplevas såväl i dåtid, nutid och även i framtiden. Via 

minnet kan tidigare stunders lycka återupplevas gång på gång. En optimistisk 

förväntan på en kommande händelse kan också upplevas på förhand, som en 

sorts förhandsglädje. Känslan av lycka kan också framkallas av en oväntad eller 

väntad händelse i stundens här och nu. I arbetssammanhang betonades vikten av 

positiv feedback och känslan av andra och egnas autencitet. Det visade sig också 

att informanterna hade erfarenheter av att lyckan hänger tätt samman med livets 

o-lyckor, och att olyckan kan bidra till att lyckan blir tydligare - och också 

intensifieras vid sidan om livets prövningar. Att lyckan kan upplevas i dödens 

närhet betonades av flera informanter. 

 

I den kommande och sista delen presenteras hur individens inställning och age-

rande inverkar på lyckan. 
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 Individens inställning och agerande 
 

Den individuella inställningen och det egna agerandet betonades av informan-

terna som starkt påverkande på upplevelsen av lycka i livet. Informanterna be-

skriver hur synen på sin egen möjlighet att påverka också påverkar valet av ett 

eventuellt agerande. Vidare berättar informanterna om egenskaper och karak-

tärsdrag som de anser ha betydelse för att öka den egna lyckan. Det egna age-

randet beskrivs som präglat av informanternas värderingar och flera informanter 

nämner en religiös tro som en betydelsefull faktor för inställningen till livet.  
 

Livsinställning 
 

Flera av informanterna berättade om hur personens egen livsinställning inverkar 

på upplevelsen av lycka. Med ordet livsinställning tycks informanterna syfta till 

en övergripande inställning som avspeglar sig på ett genomgripande sätt i livet.  
 

En informant beskriver sin syn på en livsinställning som genomsyras av en ne-

gativ fokusering: 
 

När det gäller ens inställning till saker och ting; där tror jag man kan göra ett val, om 

man är medveten om det. Det finns funderingar som jag bär på. Det finns människor 

i min omedelbara närhet, och överhuvudtaget så stöter jag på det med jämna mellan-

rum, människor som väljer att fokusera på det negativa hela tiden och oroar sig för 

saker som kanske skulle kunna hända, både för sina egna barn och sig själv och allt 

allt allt, och hur mycket det tar på dem och hur illa de mår av det. Blir man medveten 

om sin livsinställning så kanske man kan ändra den, man kan jobba på den i alla fall. 

(Informant 2) 

 

Ovan beskriver informanten hur ett negativt förhållningssätt kan leda till ett då-

ligt mående för personen. Informanten reflekterar också över möjligheten för 

personen att själv välja inställning, och att en medvetenhet om den egna inställ-

ningen kan vara en nödvändig förutsättning för detta val. Då personen väl är 

medveten kan personen arbeta med sin livsinställning och eventuellt vilja och 

välja att förändra den.  
 

Informanten fortsätter med sin beskrivning om på vilka fler sätt den egna in-

ställningen kan yttra sig i livet:  
 

Det är kul att sätta upp mål, att man är på väg åt ett visst håll. Att man inte ser sig 

som ett offer för omständigheter, att det kommer aldrig förändras någonting för mig 

minsann. (…) Men sitter jag där och väntar så lär det ju inte hända, annat än att jag 

blir bitter antagligen. ”Ja, det gick ju inte”. Det tror jag ju att jag själv kan göra och 

påverka, åt vilket håll jag är på väg. Vill jag ha en stark kropp och vara vältränad, då 

får jag göra valet och faktiskt börja träna. Det kommer inte bara av sig självt. Och det 

kan appliceras på det mesta i livet. (Informant 2) 
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En tolkning av beskrivningen ovan kan vara att en rörelse framåt i livet, där per-

sonen själv har pekat ut en färdriktning mot ett mål kan ge en positiv känsla av 

att kunna påverka sin egen situation. På motsvarande sätt tycks informanten 

mena att en negativ inställning kan leda till en passivitet som gör att framåt-

skridandet stannar av och ersätts med en offerkänsla och en bitterhet över att ha 

drabbats av livets omständigheter. 
 

En annan informant framhöll en inställning som präglas av nyfikenhet och vet-

girighet som livsviktig:  
 

Det är spännande att leva på det sättet, att man vet inte vad som händer – för man kan 

inte kontrollera allting. Och att man ändå kan behålla det där att vara nyfiken på vad 

som ska hända härnäst i livet. Det är just att inte veta gör ju att man, människan är ju 

vetgirig, man vill ju veta, bara det kan vara ett skäl att leva tycker jag – att jag inte 

vet vad som händer imorgon. Och det kan ju vara något tråkigt eller roligt men man 

vet ju inte, så det kan vara lika bra som dåligt. (Informant 3) 

 

Informantens beskrivning ovan kan tolkas som att en nyfikenhet inför framtiden 

kan vara av så stor vikt att det kan vara ett skäl att leva. En nyfikenhet inför 

morgondagens händelser tillsammans med en acceptans för att livet inte kan 

kontrolleras kan göra att livet upplevs som spännande att leva.  
 

Den gyllene regeln, det vill säga att vara och göra så mot andra som man själv 

vill bli bemött, berörs mer eller mindre av flera informanter och beskrivs som en 

inställning i livet vars budskap kan fungera som ett motto för det egna ageran-

det:  
 

Jag är inte särskilt religiös, jag har min egna tro, och min tro är att det du vill att 

andra ska göra mot dig, det ska du också göra mot andra. Det här att man är snäll vid 

varandra. Sedan kan jag vara en pest ibland, framförallt för familjen, men det går ju 

över på en dag. Alltså, man kan inte gå omkring och vara mesig hela livet, men just 

det här att man ställer upp och att man är snäll och att man är rak och att man inte 

drar ner någon annan i fördärvet – det tror jag på. (Informant 5) 

 

Att göra gott för andra och vara generös beskrivs som gynnande även för egen 

del:  
 

Att göra gott är väldigt meningsfullt. Att göra gott handlar ju egentligen om att göra 

gott mot en själv. (…) Det är ett val jag gör; att vara generös mot andra, att upp-

muntra, att det handlar kanske syvene och sist om att jag vet att det slår tillbaka på 

mig själv. Det jag sänder ut, det kommer tillbaka. (…) Och är jag generös så är andra 

generösa mot mig. Det har livet lärt mig. Så det kanske är en ganska egoistisk sak 

egentligen men det blir så mycket roligare. Det blir väl så vansinnigt mycket roligare. 

Där ser jag en väldigt djup mening. (Informant 2) 

 

Informanten ovan reflekterar över att även om det kan finnas en egoistisk aspekt 

i viljan att göra gott så kan informanten tolkas ha en övertygelse att det trots det 
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är en god sak att agera altruistiskt och att det i alla fall ger mer gott än ont. Livet 

beskrivs som mycket roligare och dessutom upplever informanten en djup me-

ning med agerandet.  
 

En annan intervjuperson ser en mening i att uppmärksamma och sprida mer 

glädje än sorg:  
 

För mig är också en mening med livet att, det är väldigt banalt, men att få lämna den 

här världen, och det behöver inte vara stora omvälvande fredspristagande saker som 

förändrar världen, men lämna världen lite bättre än när man kom in i världen, och 

spridit mer skratt och glädje än tårar. Samma sak där som vi har varit inne på tidi-

gare, att uppmärksamma det lilla; glädjeämnena och sprida de små glädjeämnena där 

jag tillsammans med andra människor får må bra stundom. (Informant 9) 

 

Att göra gott och engagera sig i dem som står personen nära beskrivs som något 

särskilt lyckobringande: 
 

Jag blir oerhört rörd och glad över att vi gjorde det här till henne. Då känner jag mer 

lycka över att jag har lyckats beröra eller göra något gott för någon annan, det kan 

jag känna lycka över. Och särskilt när någon står mig nära eller som jag har en stark 

relation med, att jag känner att jag har lyckats göra skillnad på något vis, på ett bra 

sätt då. Eftersom mormor var en väldigt viktig person. (Informant 7) 

 

En informant berättar att det egna goda agerandet kan kännas mer genuint och 

värdefullt då det inte sker till allmän beskådan:  
 

I situationen kanske det inte blir belyst eller uppmärksammat för någon utomstående 

eller till allmän beskådan och man känner att, och det behöver inte heller vara de här 

ryggdunkningarna från personen som man umgås eller pratar med, men där man helt 

enkelt känner att man har gjort något bra. För mig känns det bra att det inte alltid be-

höver uppmärksammas. Det känns mer genuint, det känns mer verkligt, och det 

känns mer värdefullt. (Informant 9) 

 

En tolkning av informantens beskrivning är att informanten kan mena att det 

känns mer verkligt med den goda handlingen när bakomliggande motiv saknas. 

Det skulle kunna finnas ett eventuellt osunt egoistiskt syfte med att göra gott för 

någon annan. Exempel på mindre ädla syften skulle kunna vara om den som gör 

gott har ett eget behov av att få tacksamhet från andra. Ett annat exempel skulle 

kunna vara att själva handlingen utförs med ett primärt syfte att just bli upp-

märksammad, kanske för att få visa upp sin egen godhet i offentlighetens ljus. 

Om dessa syften råder riskeras att den som tagit emot hjälpen försätts i en be-

klämmande situation. I ovanstående beskrivning kan en tolkning vara att just av-

saknaden av dessa potentiellt osunda syften underlättar en upplevelse av genui-

nitet och värde. 
 

Att använda sig av humor och kunna skratta åt sig själv beskrivs av informanten 

nedan som ett altruistiskt agerande: 
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Och sen humor; att se och skratta åt saker och ting och inte ta sig själv på så vansin-

nigt stort allvar. När man har gjort något sådant där riktigt tokigt så skratta åt det och 

bjud på det, att ”vet ni vad jag gjorde, vad knäpp jag var” istället för att bara göra 

andra osäkra genom att vara och stå upp för något som man egentligen inte är – att 

bjussa på att man faktiskt är en emellanåt ganska eländig liten skit, som inte alls är så 

bra på någonting. Det känns meningsfullt. (Informant 2) 

 

Ovanstående belyser också föregående citat som handlade om hur den egna per-

sonens förhållningssätt och agerande också påverkar den andres upplevelse av 

sig själv. Att bjuda på sig själv kan vara att just stå för sin egen mänskliga ofull-

komlighet, genom att till exempel kunna skratta åt egna misstag. Informanten 

beskriver hur detta skulle kunna underlätta för andra, och tillåta andra, att få 

känna sig accepterade och bra.  
 

Att utvecklas 

 

Att utvecklas och lära sig nya saker beskrivs av flera informanter som en gynn-

sam strävan som stimulerar till det egna växandet och välbefinnandet: 
 

Det är ju ändå det som man strävar efter, att man ska ha det bra och må bra och upp-

leva roliga saker som gör också att man känner att man utvecklas och att man inte 

stannar som människa, utan att det är nya saker som händer och att man lär sig nya 

saker och ser på sig själv på ett annat sätt också, ju äldre man blir eller vad man är 

med om. (Informant 3) 

 

Det är ju en sak som har fått mig att känna ”ja, jag klarade det”. Det var ganska hög 

nivå men det var ändå lagom hög nivå. (…) samtidigt så att det var rätt så hög nivå, 

men det här var en… det var så roligt – och där kände jag att där växte jag, och jag 

fick utvecklas och vända på mina tankar – och jag var lycklig. (Informant 5) 

 

Jag har gått kurser och gått i skolan i hela mitt liv. Sedan jobbar jag emellanåt men 

jag har alltid haft någon kurs eller så vid sidan om. Jag är rätt så vetgirig så, jag vill 

veta mer – och det tycker jag är oerhört utvecklande. (Informant 6) 

 

Informanterna ovan betonar den egna vetgirigheten och den egna öppenheten in-

för nya synsätt och kunskaper som positivt utvecklande. Genom att agera och 

utsätta sig för utmaningar i livet beskriver flera informanter hur det egna växan-

det leder till känslor av lycka.  
  

Religion 
 

En religiös tro beskrivs av flera intervjupersoner som en signifikant del av till-

varon som inverkar på den egna inställningen och agerandet på ett positivt sätt i 

livet.  
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Sedan tror jag på ett liv efter detta men jag vill betona att det är en tro också, och jag 

vet inte. För mig så kommer det in på meningen med livet också, att för mig är livet 

efter detta och som kristen Jesus på korset för våra synders skull som gör att vi får 

förlåtelse i livet. Det i sig blir indirekt en mening eller en hjälp i livet. Jag är fullt på 

det klara att jag kan ha fel och det kan bli svart när vi dör, som man brukar säga. Men 

då vet jag också att om det skulle vara så där och då, när jag dör, så vet jag också att 

min tro har hjälpt mig under mitt liv, och skänkt mig trygghet i ett liv efter detta – att 

jag inte har gått och oroat mig för något som oundvikligen händer oss alla, i onödan 

så att säga. (Informant 9) 

 

Jag tror att alla människor har olika sätt att känna hopp på. Vissa kan … för mig själv 

så är det med det spirituella eller religiösa, det förknippar jag med hopp – tron på 

någonting högre och så. Det är jätteviktigt och för mig har det varit jätteviktigt, 

faktiskt. Jag tror att jag skulle må mycket mycket sämre om jag inte hade det. (…) 

jag tror på en fortsättning efter döden, men bara inte i samma skepnad som nu, som 

vi människor. (…) jag tänker på att försöka göra det bästa av den tiden som man har 

här, eftersom man inte vet vad som händer efteråt. Det är en tro men det är ingen 

vetenskap. Det är inte så att man vet vad som kommer att hända. Därför tycker jag att 

livet blir ganska viktigt ändå. (…) Och just att man tänker på hur man ska vara mot 

andra människor och hur man har levt sitt liv och sådana saker. (Informant 10) 

 

Informanterna ovan visar exempel på hur den religiösa tron kan ge positiva 

känslor såsom mening, hjälp, trygghet, förlåtelse och hopp. Tron beskrivs som 

viktig för välbefinnandet, och som en hjälp under livet. Den religiösa tron kan 

också tolkas som stimulerande till djupare reflektioner kring vad som är viktigt i 

livet, och som en positiv motivationsfaktor att leva väl medan livet ännu pågår.  
 

Hoppet om lyckan 
 

Lycka behöver inte alltid beskrivas i konkreta termer och handla om reella om-

ständigheter. Flera informanter uttryckte betydelsen av ett hopp om att det går 

att skapa sin egen lycka trots mycket svåra omständigheter, och att det finns ett 

hopp om att läka och återskapa lyckan även efter djupt tragiska livshändelser.  
 

Om min man eller mina älskade hundar skulle bli sjuk då blir jag väldigt olycklig. 

Om någon av mina barn skulle bli dåliga eller dö, då skulle jag bli djupt olycklig. Så 

är det ju. Men jag skulle ändå inte tappa alla koncept mer än tillfälligt. Tillfälligt kan 

ju vara några veckor eller månader eller år. Det tar ju tid att läka en trasig själ om det 

allra värsta händer. (Informant 2) 

 

Informanten ovan beskriver hur djupt olycklig hon skulle bli om det allra värsta 

händer, men att det trots allt ändå kan finnas en tro, en tillit och ett hopp inför 

framtiden.  
 

Nedan beskriver informanterna sin syn på hur lyckan kan återskapas efter nya 

omständigheter och uttrycker ett hopp om lycka trots ensamhet:  
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När man råkar ut för någonting så blir det ju alltid en process, att först tycker man 

kanske att det är skit och elände och sedan - människor är ju så fantastiska på det 

sättet - att man kan anpassa sig så bra efter nya förutsättningar. Så det går ju ändå 

även om man inte blir lycklig av samma sak som tidigare, så finns det ju fortfarande 

saker som man bli lycklig av. Det ändrar sig efter ens förutsättningar också, när man 

är åttio kan man inte göra samma sak som när man var tjugo. Det handlar om att hitta 

andra saker som man ändå kan göra och må bra av, och tycka är trevliga. (Informant 

3) 

 

Jag tror att man kan finna lyckan även om man är väldigt ensam, fast jag tror att det 

är svårare och jag tror att man kanske måste söka den på annat sätt, kanske mer aktivt 

måste söka den. Vi har nog fått mycket gratis, vi som har nära och kära omkring oss. 

Men jag tror ändå det finns. Det måste få finnas hopp ändå, annars… ja, det måste 

det. (Informant 6) 

 

Informanterna reflekterade också över i vilken grad lyckan kunde vara förutbe-

stämd utefter tidigare erfarenheter: 
 

Jag tror mycket på det här att skapar du en, om igen nu den här klyschan, att har du 

en grund att stå på så är det lättare att bygga än när det är ett, ibland en avgrund, 

som… men sedan finns ju de här maskrosbarnen och maskrosmänniskor som har 

klarat sig trots allt samtidigt som det finns personer som har levt ett liv i överflöd 

som också drabbas av psykisk ohälsa. (Informant 5) 

 

Har man haft en svår barndom så kan man ju fortfarande bli lycklig som vuxen. Jag 

tror inte att lyckan är ett resultat av hur man har haft det innan, utan lyckan är ju 

någonting som är här och nu. Det kan man absolut; finna lyckan även om man inte 

hade den som barn till exempel. (Informant 6) 

 

Det är aldrig för sent för en lycklig barndom. Jag tror också att det handlar mycket 

om, för jag har ju ändå träffat många människor som har haft en fruktansvärd barn-

dom, men de vägrar att ge sig. Någonstans finns lyckan där, och jag kan påverka vad 

man har för syn ”kan jag påverka eller kan jag inte påverka?” – det tror jag är jätte-

viktigt. Är det så att ”jag har haft en sådan dålig barndom, den har skapat, den har 

gjort mig till den jag är, och jag kan inte påverka” – då blir det så. (Informant 8) 

 

Flera informanter ovan uttrycker hopp om att lyckan finns och kan skapas trots 

avsaknad av lycka tidigare i livet. Vidare betonas vikten av en inställning som 

möjliggör ett eget agerande i skapandet av den egna lyckan och det egna livet. 

Möten med patienter tycks ha gett informanter en bild av att människor påverkas 

starkt av vilken tro människan har på den egna kapaciteten, och hur det egna 

möjliga framåtskridandet är beroende av denna tro. Risken med att en alltför 

determinerande syn på människan kan leda till en förlamande självuppfyllande 

profetia berörs också. 

 

Sammanfattningsvis betonar flera informanter vikten av att se till den egna in-

ställningen och det egna agerandet för att kunna påverka den egna lyckan. 

Livsinställningen kan präglas av en optimistisk eller pessimistisk syn på livet, 



 

55 

vilket enligt informanternas beskrivningar inverkar gynnande respektive menligt 

på lyckan. De som har en religiös tro beskriver flera fördelar som positiva 

känslor i form av tröst, trygghet och förlåtelse – och att tron inverkar positivt på 

livsinställningen och även agerandet. Betydelsen av ett hopp om lycka och väl-

mående trots svårigheter betonades avslutningsvis som oerhört betydelsefullt av 

informanterna.  
 

Avslutande citat 
 

Som avslutning presenteras ett citat som kan sammanfatta hela denna studie: 
 

På något sätt så blir det gråa och trista höstlandskapet också vackert när du tänker på 

att det här kommer att stå i full blom och vara jättegrönt och ett vackert landskap, 

fast det också är vackert nu - tack vare att det finns skiftningar. Det tänker jag också 

handlar om livet, alltså stunder av tråkighet, men man vet inte vad som väntar runt 

hörnet. Det kommer stunder av sommar och det kommer stunder av smällkall vinter 

också, om man sätter det i förhållande till lycka och olycka. Men just att se att det 

skiftar, att ingenting är konstant, det tycker jag är väldigt vackert i sig. (Informant 9) 

 

Informantens metafor berör de aspekter som betonats som viktiga för lyckan av 

de flesta informanterna genom arbetet. Liknelsen förmedlar betydelsen av att 

kunna vara och njuta av stunden här och nu likaväl som att se framåt med tillför-

sikt. Nyfikenheten inför framtiden, optimismen, acceptansen inför livets båda 

sidor och rörelsen framåt i livet där såväl lycka som olycka väntar. 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

 

Avsikten med föreliggande studie var att undersöka och beskriva informanternas 

uppfattning och upplevelser av fenomenet lycka. I den här delen diskuteras de 

tre delar som har framkommit i studien utifrån studiens syfte, tidigare forskning 

samt teoretiska och empiriska perspektiv. 

 

Denna studies resultat visar sammanfattningsvis att lycka är en känsloupplevelse 

som tätt förknippas med livsbejakande och positiva känslor. Det är två sorters 

lycka som framstår i studien som extra tydliga, en kort intensiv lycka i stunden 

och en mer grundläggande och varaktig sorts lycka. Båda typerna av lycka upp-

levs framförallt i ordinära situationer i vardagslivet. Lyckans betydelse i livet 

visade sig vara oerhört högt värderad, som avgörande för lusten att leva. När det 

handlade om konkreta upplevelser av lycka i olika sammanhang framkom nära 

och kära, möten med andra, naturen och döden som viktiga. Den egna 

livsinställningen och attityden visade sig ha en mycket stor betydelse för upp-

levelsen av lyckan. En andlig tro kan vara mycket betydelsefullt för den egna 

inställningen och det egna agerandet. Ett hopp om att lyckan kan upplevas trots 

svåra omständigheter betonades som avgörande viktigt.  

 

Individens uppfattning om lycka 

 

Den här delen handlar om individens uppfattning om lycka och hur den kan 

definieras och beskrivas. Informanterna beskriver känslan av lycka som nära 

förknippat med känslor som lust, glädje, njutning, välbehag, välmående, flow, 

förnöjsamhet och tillfredsställelse. Känslan av den kortare typen av lycka i stun-

den beskrivs av informanterna som korta, starka, ”peakande” och som ett lycko-

rus. Informanternas definition stämmer väl överens med de positiva känslor som 

Seligman (2007b) beskriver som den första av lyckans tre komponenter, som 

tillhör det njutningsfulla livet. Positiva känslor har både enligt informanterna 

och enligt teorin en mycket central betydelse för förmågan att uppleva lycka. 

Just känslor som flow och peak experiences beskrivs i litteraturen 

(Csikszentmihalyi, 1990; Privette, 1983; Seligman, 2007b) som särskilt njutbara 

och förknippas med en extraordinärt förstärkt känsla av lycka. Författarens 

upplevelse är att den här studiens resultat tydligare betonade den fysiska dimen-

sionen av lyckoupplevelsen än vad som framkommer i litteraturen.  

 

Den kortare och intensivare typen av lycka förknippas också tätt med förmågan 

att kunna släppa taget om det förflutna och framtiden till förmån för att kunna 

vara här och nu. Det är viktigt för lyckan att ha förmågan att stanna upp och 

njuta av stundens känsla (Seligman, 2007b). I ljuset av Fredrikssons teori tyd-
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liggörs att även de korta lyckostunderna har betydelse på längre sikt då dessa 

ackumuleras som friskfaktorer i personen och senare kan återupplevas, och 

också användas som buffert vid motgångar och kriser. Informanterna talar om 

olika grader av lyckan, som ytlig och djup lycka, och att de båda har en plats och 

funktion. De mer ytliga stunderna av lycka kan även enligt informanterna ha en 

mycket stor betydelse speciellt i situationer då livet i övrigt är påfrestande. 

 

Vardagslyckan är av en mer grundläggande och varaktig typ som informanterna 

beskriver som en känsla av harmoni, balans, ett psykiskt välmående - och en till-

fredsställelse i tillvaron och livet som stort. Det är en övergripande känsla i var-

dagen av att man är nöjd med tillvaron och kan känna sig tacksam och lyckligt 

lottad över livet. Den här typen av lycka förknippas med mening och menings-

fullhet i ett vidare perspektiv (Ben-Shahar, 2008). I litteraturen betonas att en 

förståelse och acceptans för att lyckan finns i det vardagliga livet är en förutsätt-

ning för att uppleva känslan av lycka, något som också framkommer som 

mycket tydligt i föreliggande studie. 

 

Den formen av lycka som upplevs mer i en kontemplativ form beskrivs av 

informanterna som en lyckokänsla som kan uppnås då medvetandet begränsas 

från distraherande tankar. Exempel på störande tankar kan vara ältande av det 

förflutna eller oro inför framtiden. En vardaglig aktivitet som exempelvis att stå 

och hänga upp tvätt eller promenera beskrivs som underlättande för att släppa 

dessa tankar och fokusera på stundens här och nu. I stunder som dessa kan en 

känsla av tacksamhet och en mycket stark känsla av lycka uppstå.  

 

Utöver fokus på att vara här och nu menar även vissa teorier att det finns var-

dagliga aktiviteter som fungerar begränsande för medvetandet som underlättar 

en smalare fokusering. Cscikszentmihalyi (1990) nämner exempelvis tv-tittande 

som en sådan aktivitet. Den fysiska ramen som omger tv-bilden fungerar som en 

tydlig gräns för medvetandet att fokusera på vilket är en av de aspekter med just 

tv-tittande som underlättar begränsningen. Att läsa en bok, se en film eller utföra 

en annan aktivitet som inte upplevs som alltför uppmärksamhetskrävande skulle 

också kunna fungera som avgränsande för medvetandet. Dock menar 

Csikszentmihalyi (1990) och Seligman (2007b) att tv-tittande i sig inte är en 

konstruktiv aktivitet eller heller gynnsam för lyckan då mätningar visat att hjär-

nan visar samma mönster som vid lätt depression vid just tv-tittande. 

 

Avgränsandet av medvetandet som beskrivs ovan skulle också kunna förklara 

vad informanterna menar med att lycka också kan vara att få vila och inte alltid 

tänka så mycket - utan bara få bli underhållen ibland. Att ha höga krav på att 

alltid göra den sortens aktiviteter som anses som legitima och meningsfulla i 

någon form kan kännas kravfyllt, och flera informanter nämner det som orimligt 

att förvänta sig att lycka är att leva med en konstant känsla av lycka. Likaså be-
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skrivs de genuina mötena, de verkligt nära mötena där en känsla av lycka upp-

står, som sällsynta och mycket värdefulla, och inte något som kan förväntas ske 

konstant.  

 

Detta kan också förklara vad informanterna menar när de betonar att både yta 

och djup måste få finnas. Om tillvaron skulle vara fylld av djup och nära ge-

nuina möten med en konstant hög lyckonivå skulle det resultera olycka eftersom 

det inte skulle finnas några nyanser eller skillnader som tydliggör när känslan av 

lyckan verkligen upplevs.  

 

Vilket leder över till hur informanterna beskrev sin uppfattning om vad lycka 

inte är. Flera informanter beskriver hur synen på vad som är verklig lycka för-

ändras över tid. De betonar också risken med att låta sig luras av en konsum-

tionsapparat som lovar lycka. Precis som informanterna säger så menar även 

Lyubomirsky (2008) att människan utsätts för en ständig påverkan av en felaktig 

bild av lyckan, bilder som konstant förmedlas via andra människor och media. 

Detta riskerar att skapa ett osunt behov som i värsta fall kan leda till psykisk 

ohälsa (Seligman, 2007b).  

 

En vidare reflektion är här om denna falska bild som förmedlar att alla ”har rätt 

till” lycka och att den kan uppnås via snabba genvägar som shopping bidrar till 

missbruk av olika slag. En genväg till ett lyckorus kan enligt Seligman (2007b) 

vara att använda sig av droger, en vansklig genväg som istället för lycka riskerar 

att leda till en allt större olycka och ett missbruk med tillhörande ohälsa på alla 

vis.  

 

Jakten på lyckan beskrivs i föreliggande studie som en central faktor som hind-

rar just upplevelsen av lycka, vilket också betonas genomgripande i teorin som 

en av de mest hindrande faktorerna för lyckan (Hylland Eriksen, 2008; 

Lyubomirsky, 2008). Såväl denna studies resultatet som litteraturen menar att 

just jakten på lyckan istället leder till ett dåligt psykiskt mående. Även infor-

manterna betonar riskerna med att denna form av självbedrägeri riskerar att leda 

till ett dåligt psykiskt mående. Materialismen kan vara ett potentiellt område för 

uppkomsten av den olycka som relateras till lycka och olycka, där ett missnöje 

riskerar att uppstå oavsett vilken grad av välstånd eller status som uppnås 

(Myers, 2000). Teorin om människans förmåga till habituering och lyckotill-

vänjning kan här vara en förklaring (Lyubomirsky, 2008).  

  

Ett av de fynd i denna studie som visade sig bli mer än förväntat centralt var hur 

högt betydelsen av lyckan värderades. Upplevelsen av lycka visade sig vara oer-

hört betydelsefull och beskrevs som livsavgörande viktig, som skäl att leva. 

Även om betydelsen och värderingen av lyckan hanteras på ett övergripande sätt 

i litteraturen, exempelvis med hänvisning till de gamla grekerna, och att lyckan 
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kan betraktas som själva meningen med livet, så framhålls inte den här aspekten 

av lyckan specifikt i den litteratur som hittats och refereras till i denna studie.  

 

Konkreta erfarenheter och upplevelser av lycka 

 

De nära och kära relationerna framhölls som ett mycket signifikant sammanhang 

för upplevelsen av lycka. Forskningen om lyckan visar också ett starkt samband 

mellan just nära relationer och lyckan (Angelöw, 2008; Diener & Biswas-

Diener, 2008; Gottman & Silver, 2005). Även om också ytliga vänner har en 

positiv inverkan så är det enligt denna studie, och också enligt befintlig forsk-

ning, inte hos den stora massan utanför som lyckan finns. Det är framförallt 

familjen och speciellt äktenskapet som erbjuder en potential till stor lycka. 

Dessa teorier bekräftar även denna studies resultat som visar att en nära och 

närande äktenskaplig relation värderas som viktig för den egna lyckan.  

 

När det gäller relationen mellan lycka och barn visade föreliggande studies 

resultat en annan bild än vad forskningen visar. Enligt den befintliga forsk-

ningen är sambandet mellan barn och lycka inte speciellt stor och visar att barn 

medför, vid sidan om en mycket stor glädje och lycka, också till stor del be-

kymmer och andra påfrestningar. Därför jämnar sambandet mellan barn och 

lycka ut sig i slutänden. Forskarna menar dock här att upplevelsen av lycka i så-

väl äktenskap som lycka och barn är generaliserad och inte talar för den enskilde 

människans upplevelse (Diener & Biswas-Diener, 2008).  

 

Vid öppna frågor om glädjeämnen visade det sig att nära relationer med, eller 

nära möten med, barn spontant uttrycktes av nästan samtliga informanter som en 

av den första och största källan till lycka. När det handlar om relationen barn 

och lycka visade resultatet i föreliggande studie på en ensidig uppfattning att 

barn har en mycket stor betydelse för den egna lyckan. Konkreta erfarenheter 

och upplevelser av lyckan som berör barn visade sig i konkreta situationer i allt 

från det nyfödda spädbarnet till de vuxna barn som flyttat hemifrån. Det kunde 

vara närheten till egna barn, andras barn och barnbarn, och även möten med 

barn inom en verksamhet. Skillnaden mellan teorin och denna studies resultat 

vad gäller relationen barn och lycka skulle kunna förklaras av att samtalsämnet 

barn uppkom som respons på en öppen fråga om glädjeämnen.  

 

Vid möten med andra, oavsett om det handlar om barn, nära och kära, mellan 

arbetskollegor eller i mötet med klienter betonades genuinitet, autencitet och den 

personliga aspekten som mycket viktig. Autencitet är en personlig styrka som 

hänger tätt samman med genuinitet, integritet och ärlighet och återfinns under 

dygden mod (Peterson & Seligman, 2004). Att våga visa sin person är att våga 

vara öppen och ärlig vilket belystes som viktigt i denna studie. Den egna auten-

citeten och genuiniteten visade sig underlätta att uppnå upplevelsen av ett äkta 
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möte med någon annan. Känslan som uppstår i dessa sällsynta genuina möten 

beskrevs så stark att upplevelsen innefattar en upplösning av tid och rum. 

 

Resultatet i denna studie visade också att dessa relativt sällsynta möten också 

kunde upplevas i naturen, där sinnesintryck från en vacker vy eller en doft med-

förde en stark känsla av tacksamhet och lycka. Tacksamhet och en uppskattning 

av det vackra och enastående räknas också till de inre egna styrkor som bidrar 

till upplevelsen av lycka (Peterson & Seligman, 2004). Dessa situationer kan 

också ses som sammanhängande med förmågan att vara här och nu, och också 

förmågan att uppmärksamma de potentiella lyckostunderna i de små guldkornen 

mitt i vardagen. Förmågan och en inre tillgänglighet till positiva känslor ses som 

en nödvändig ingrediens för att kunna uppleva dessa möten.  

 

Det visade sig i denna studie att de som berättade om egna styrkor som under-

lättar upplevelser av lycka också använde sig av denna erfarenhet och kunskap i 

professionella möten med klienter, där samtalet kan handla om lyckan trots att 

det inte finns en uttalad metod som manar till ett sådant arbetssätt. Det visade 

sig vara en verksam del i arbetet med klienter att utmana klientens totala fokus 

på det negativa i syfte att erbjuda klienten en mer nyanserad bild av verklig-

heten. En konkret intervention var att tillsammans med klienten uppmärksamma 

de glädjeämnen som trots allt kan finnas, även om livet också samtidigt kan vara 

svårt.  

 

En annan intervention var att hjälpa klienten till en mer realistisk förväntan på 

lyckan. En orimligt hög eller felaktig förväntan på lyckan sågs som ett åter-

kommande drag hos de klienter som led av psykiskt ohälsa. Ytterligare en inter-

vention är att finna, uppmärksamma och använda sig av klientens egna inre 

styrkor. Den positiva effekten av att uppmärksamma klientens styrkor och bygga 

vidare på dem i samtal med psykiskt lidande klienter framkom tydligt i denna 

studie. Trots att fokus inom behandling av psykisk ohälsa ligger på att behandla 

själva problemet visar resultatet att praktiker ute i verkligheten ser en större 

nytta och en mer gynnsam effekt vid en fokusering på det som fungerar. På 

samma sätt, och av samma anledning, betonas positiva interventioner av PPT - 

den positiva psykoterapin (Seligman et al., 2006).  

 

Arbetet visade sig i denna studies resultat ha en relation till lycka på flera sätt. 

Dels på så sätt att arbetet med klienter och patienter gav stunder till positiva 

känslor som exempelvis en känsla av tillfredsställelse efter en god arbetsinsats, 

men också den sociala aspekten som tillhörigheten bland arbetskamrater och att 

arbetet erbjöd möjlighet till utmaningar och egen utveckling. Även teorin beto-

nar arbetets stora vikt för människans välmående (Christensen et al., 2008). 

Positiv feedback på den egna arbetsinsatsen ses som en viktig aspekt som inver-

kar på lusten och arbetsglädjen, vilket vidare påverkar motivationen i endera 
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riktningen. De tre aspekter som betonas vara av särskilt stor vikt för lycka på 

arbetet är uppskattning från klienter, positiv feedback från chefen och att 

respekteras av sina medarbetare. Sammanfattningsvis kan arbetsplatsen, både 

enligt informanterna och enligt den befintliga teorin, ses som en positiv institu-

tion där det finns möjlighet för människor att använda sina styrkor, utvecklas 

och blomstra.  

 

Mötet med döden och förhållandet mellan lyckan och döden, eller hot om döden, 

visade sig bli ett av de mest överraskande och framträdande fynden i före-

liggande studie. Det var överraskande på så vis att ämnet uppstod spontant i 

intervjuerna utan att informanterna fick någon fråga som berörde ämnet. Det var 

flera ”fördelar” med döden som belystes. Egna erfarenheter av dödens närhet 

visade att lyckan kan upplevas oavsett omständigheter, och döden skulle väl 

kunna betraktas som ”den yttersta omständigheten”? Dels innebär döden, eller 

hot om döden, att livets värde kan omvärderas. En insikt om livets värde kan i 

sin tur leda till en omprioritering av det som är viktigt i livet, och ta bättre vara 

på det medan livet ännu pågår. Dessa fördelar återfinns även i befintliga teorier 

(Taylor et al., 2000). 

 

Individens inställning och agerande 

 

Föreliggande studie visade att den egna livsinställningen har en mycket stor del 

för upplevelsen av lycka. En negativ livsinställning försvårar för lyckan och ris-

kerar att leda till ett dåligt mående, medan en optimistisk inställning underlättar 

för lyckan. Just optimism är en av de positiva känslor som enligt forskningen har 

en anmärkningsvärt stor inverkan på lyckan (Seligman, 2007b). Att optimism 

inverkar positivt på lyckan och att pessimism inverkar menligt kan tyckas själv-

klart men det handlar inte enbart om att ha ett positivt eller negativt synsätt utan 

att förhållningssättet också hör samman med känslan av egenkapacitet respek-

tive uppgivenhet.  

 

Pessimism riskerar att leda till bitterhet och passivitet medan optimism mer 

sannolikt leder till ett agerande. Den eventuella passiviteten eller agerandet kan 

också förstås i ljuset av bredda-och-bygga teorin (Fredrickson, 2001), där nega-

tiva känslor smalnar av beteenderepertoaren medan positiva känslor breddar 

möjligheten till alternativa ageranden. 

 

Att sätta upp mål och ha en färdriktning i livet visade sig i denna studie ha bety-

delse för känslan av lycka, vilket också betonas som viktigt i litteraturen för att 

upprätthålla en varaktig lycka. Ben-Shahar (2008) menar liksom flera infor-

manter att lyckan är att njuta av resan på vägen mot ett mål som bedöms som 

värdefullt. Lycka handlar inte om att nå toppen på ett berg, och inte heller om att 
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klättra omkring helt planlöst. Lyckan är själva upplevelsen av att klättra i rikt-

ning mot toppen. 

 

När det gäller agerandet visar resultatet i denna studie att den gyllene regeln och 

att göra gott sågs som gynnsamt för den egna lyckan. Även om såväl informan-

ter liksom fynd i befintlig litteratur tycks vara överens och införstådda med att 

göra gott också kan ha en egoistisk aspekt så förknippas dessa styrkor med 

lycka. Den egoistiska aspekten skulle vara att ett altruistiskt agerande också 

medför lycka för egen del men att detta inte behöver vara fel så länge även andra 

har gott av agerandet (Dalai lama & Cutler, 1999; Einhorn, 2005).   

 

Att göra gott hör också samman med andra styrkor såsom generositet och huma-

nitet. Användning av humor visade sig också i föreliggande studien spela en 

viktig roll för meningen och lyckan, då den används i ett gott syfte. Humorns 

potentiella baksida är om den används i ett självhävdande syfte och sker på 

andras bekostnad (Peterson & Seligman, 2004). 

 

Glädjen beskrivs i denna studies resultat som antingen tätt sammanhängande 

med lyckan eller som synonym till lyckan. Att uppleva känslor av glädje är ett 

av människans grundläggande behov som hör samman med en mängd andra 

livsbejakande känslor som exempelvis inspiration, lust och motivation. Arbets-

glädje och livslust är exempel på begrepp som kan betona dess betydelse. Att 

dela glädje med andra är ett socialt behov som underlättar anknytning i det 

sociala maskineriet (Christensen et al., 2008).  

 

Resultat i föreliggande studie visar, liksom tidigare forskning, att glädjen är av-

görande viktig för lyckan men också att glädjen också är skör på så vis att den 

lätt riskerar att hämmas av en negativ omgivning (Claesdotter, 2009; Hirigoyen, 

2003; Kast, 1997; Nevander Friström, 2001). Forskningen kan idag vetenskap-

ligt bekräfta talesättet att delad glädje är dubbel glädje (Gable et al., 2004). Ris-

ken med att dela glädje med andra är dock att råka ut för glädjedödare. Ett age-

rande som skulle vara gynnande för lyckan skulle därför kunna vara att dels 

värna om den egna glädjen och dels dela andras glädje.  

 

Att agera på ett sätt som gynnar den egna utvecklingen visade sig i denna studies 

resultat vara gynnsamt för upplevelsen av lycka. Den egna utvecklingen under-

byggs enligt informanterna av en vetgirighet och en öppenhet inför nya synsätt 

och kunskaper. Nyfikenheten inför nya erfarenheter i livet och en nyfikenhet 

inför framtiden hänger också samman med andra positiva känslor och styrkor 

som ökar lyckan och hänger tätt samman med lusten att leva. 

 

En andlig tro visade sig i denna studie vara centralt och betydelsefull för upp-

levelsen av lycka. Sambandet mellan religion och lycka bekräftas också av den 
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forskning som har genomförts på området. Religionen visade sig vara ett stöd 

för den egna inställningen och det egna agerandet. Den andliga tron erbjuder en 

källa till positiva känslor som förlåtelse, mening och hopp. Tron på något större 

än den egna personen och att det finns en fortsättning efter döden ger en känsla 

av trygghet och tröst under livets gång. Föreliggande studies resultat överens-

stämmer väl med befintliga teorier (Diener & Biswas-Diener, 2008; Myers, 

2000). 

 

Den egna möjligheten att skapa sin egen lycka ses såväl av informanterna som 

den befintliga teorin som mycket stor, även om teorin också belyser vissa be-

gränsningar. Även om teorin betonar att eventuella destruktiva omständigheter 

givetvis måste förändras så korrelerar inte en förändring av ”normala” omstän-

digheter i livet med lyckan. Dock finns det en stor potential vad gäller den egna 

inverkan på lyckan om insatserna fokuserar på den egna inställningen och det 

egna agerandet (Lyubomirsky, 2008).  

 

Genom att fokusera på de aspekter som visat sig verksamt och lönsamt kan till-

varon och livet dock påverkas på ett genomgripande sätt. Som exempel kan den 

som individuellt inte uppfyller gängse kriterier för vad som kännetecknar en 

lycklig människa uppleva sig själv som lycklig trots en osocial, introvert och 

dämpad personlighet (Seligman, 2007b). Både föreliggande studie och den be-

fintliga teorin visar på ett övergripande resultat att ett förhållningssätt och age-

rande som leder till lycka leder till mer lycka, och att olycka leder till mer 

olycka. Olycka kan inverka dämpande på lyckan medan lycka kan vara boten för 

olyckan. Lyckans dynamik tycks enligt såväl informanter som teori vara mycket 

komplex. 

 

Ovanstående resonemang leder dock tankarna till att åtminstone nämna den 

neuropsykologiska aspekten av lyckan då den indirekt berörs ovan. Den pessi-

mistiska respektive optimistiska livsinställningen som informanterna beskriver 

skulle kunna belysas även neuropsykologiskt. Forskning kring lycka och hjär-

nans plasticitet visar att det är möjligt att träna hjärnans förmåga till lycka. 

Genom att använda de nervbanor som stärker lyckan upplevs också mer lycka. 

På samma sätt menar teorin inom den positiva psykologin att en fokusering på 

till exempel tidigare negativa händelser på motsvarande sätt tränar upp känslan 

av de negativa nervbanorna som riskerar att cementera och ytterligare förstärka 

upplevelsen av olycka (Dalai lama, 1999; Klein, 2002). 

 

Hopp är en mycket betydelsefull ingrediens för lyckan och ett optimistiskt syn-

sätt, och för en tillit som präglas av framtidstro. Hopp betonades i denna studie 

som övergripande viktigt för lyckan, och att det finns hopp om lycka oavsett hur 

omständigheterna ser ut, har sett ut tidigare, eller riskerar att se ut i framtiden. 

Detsamma betonas i teorin som visar att omständigheter endast står för tio pro-
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cent av det som determinerar lyckan. Femtio procent kan enligt dagens forsk-

ning inte påverkas utan är förutbestämt av genetiken och ärftlighet. Men det 

finns dock fyrtio procent som kan påverkas, och det är den delen som handlar 

om den egna attityden, inställningen och agerandet (Lyubomirsky, 2008). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att föreliggande studies resultat till stor del 

överensstämmer med de forskningsresultat som befintliga studier visar. Dock 

visade det sig finnas vissa oenigheter som exempelvis vad gäller relationen barn 

och lycka. Mötet med döden och förhållandet mellan lyckan och döden, eller hot 

om döden, visade sig bli ett av de mest överraskande och framträdande fynden i 

föreliggande studie.  

 

Ett centralt fynd i denna studie som inte specifikt adresseras i resultatet men som 

ändå finns som en övergripande och röd tråd genom intervjuerna är en genom-

gående acceptans för livets båda sidor, och att lycka inte handlar om att förneka 

det som gör ont i livet eller negligera människors lidande – men ej heller att 

negligera eller förneka det goda med livet och människan. Avsaknaden av ett 

begränsande antingen eller resonemang kan exemplifieras med följande utdrag:  

 
Det är inte gott eller ont utan det finns både och. Det är inte bara elände eller lycka 

utan det finns både och, och det är så det är. Det kan man inte ändra på och då får 

man lära sig att leva med det, och se både bra och dåliga saker - både och. (Informant 

3).  

 

Ovanstående synsätt bekräftas i teorin (Ben-Shahar, 2008; Diener & Biswas-

Diener, 2008) och blir konkretiserat av informanterna i denna studie.  

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka informanternas subjektiva erfaren-

heter och upplevelser av fenomenet lycka. För att uppfylla studiens syfte använ-

des tolkande fenomenologisk analys (IPA). Med hjälp av denna metod anses 

frågeställningarna ha besvarats. Som tidigare nämnts finns en övervägande 

mängd kvantitativa studier inom området och ett ytterligare syfte var att 

komplettera med en kvalitativ studie med ett perspektiv som fokuserar på infor-

manternas berättelser och deras subjektiva upplevelse av lycka.  

 

Informanterna beskrev fenomenet lycka med egna ord. Den rika mängden indi-

viduella variationer i svaren resulterade i såväl en bredare som djupare förståelse 

för lyckan. En prioritet har varit att försöka förstå hur informanterna tänker och 

känner om lyckan, och hur den egna inställningen och de konkreta erfaren-

heterna kring lycka ser ut. En semistrukturerad typ av intervju visade sig vara ett 

användbart och lämpligt verktyg för datainsamling i denna studie. Intervjuerna 
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genererade en stor mängd användbart och relevant material då informanterna 

öppet och generöst delade med sig av sina personliga berättelser.  

 

IPA medför att intervjuaren ges utrymme att vara aktiv i intervjun samtidigt som 

en strävan bör vara att förhålla sig öppen och icke-styrande i samtalet. Det finns 

utrymme att vara flexibel på så sätt att intervjuaren kan följa informanten genom 

att ställa fördjupande följdfrågor oavsett om samtalsämnet håller sig inom den 

semistrukturerade planen eller ej. Det står fritt för informanten och även inter-

vjuaren att lyfta nya teman under intervjuns gång. Under intervjuerna har dock 

en primär strävan varit att i största möjliga mån fånga informantens egna ord 

med hjälp av att inta en aktivt lyssnande position i samtalet. Det aktiva lyssnan-

det i kombination med öppna frågor, och vissa fördjupande följdfrågor där det 

ansågs relevant, visade sig väl fungerande i intervjuerna.  

 

Dock medförde detta förhållningssätt också bitvis vissa dilemman under inter-

vjuernas gång. Några intervjuer hamnade till relativt stor del utanför huvud-

frågan. Dilemmat består här i att som intervjuare vara både följsam, flexibel och 

icke-styrande, att försöka fånga just ett personligt och fördjupat material, men 

som ändå håller sig inom ramen för studien. En tanke är att det kan vara tack 

vare denna följsamhet som nya, intressanta och högst relevanta samtalsteman för 

ämnet spontant kom upp under intervjuerna, som exempelvis dödens och 

religionens relation till lycka.  

 

Efteråt väcktes dock en undran över om det går att vara för försiktig och följsam 

i sin strävan att inte styra informanten. Några intervjuer kanske hade resulterat i 

en större mängd användbart material, å andra sidan hade just de oväntade, nya 

och intressanta samtalsämnena kanske gått förlorade. Det var också svårare att 

förhålla sig aktivt lyssnande och inte vara verbalt aktiv i vissa andra intervjuer. 

Vid en närmare eftertanke var intervjuarens förhållningssätt olika i olika inter-

vjuer beroende på hur aktiv eller försiktig informanten visade sig i samtalet. 

Oavsett försiktighetsgrad kan detta vara en relevant punkt att kritisera, och ses 

nu i efterhand av intervjuaren som en genomförandepunkt som borde kunna för-

finas och förbättras till nästa gång.  

 

En annan aspekt som kan kritiseras som har med genomförandet av själva inter-

vjuerna att göra är valet av lokal för de två första intervjuerna. Av hänsyn till 

informantens närhet till sin arbetsplats bokades rum på stadsbiblioteket. Efter att 

intervjuerna genomförts och skulle transkriberas upptäcktes att den höga ljud-

nivån från lokalens ventilationsanläggning störde inspelningen. I en av inter-

vjuerna talade informanten bitvis väldigt tyst och i kombination med det 

störande omgivande ljudet försvann rösten bitvis helt och hållet, vilket fick till 

följd att en hel del av den aktuella intervjuns innehåll gick förlorad. Erfaren-
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heten medförde genast att andra lokaler istället användes, och nästa gång skulle 

ett liknande misstag lätt kunna undvikas genom ett personligt besök. 

  

Ambitionen var att rekrytera tolv informanter till studien. Vid planeringen och 

inbokningen av intervjutider dröjde ett svar från en informant vilket medförde 

att en intervju för mycket bokades in varpå tretton informanter var inkluderade i 

studien. Efter övervägande avbokades den intervjun som var sist inplanerad i 

kronologisk ordning. Funderingar kring detta är att det går att vara mer nog-

grann redan vid rekryteringsfasen. En kritik är här att det hade kunnat undvikas 

att först inkludera en deltagare för att sedan exkludera densamma. En bakom-

liggande orsak till misstaget var en förutfattad och felaktig tanke att det skulle 

kunna bli svårt att hitta tillräckligt många studiedeltagare. Detta medförde en 

plan att det nog var bättre att boka in fler än för några. Dessutom förväntades ett 

eventuellt bortfall då informanter av olika skäl skulle kunna komma att avbryta 

sin medverkan. I efterhand har slutsatsen dragits att det inte hade spelat en av-

görande roll om även den trettonde deltagaren hade inkluderats i studien. Nästa 

gång skulle ett liknande administrativt misstag kunna lösas på ett alternativt 

bättre sätt, exempelvis genom att istället utöka deltagarantalet. 

 

Vad gäller föreliggande studies kvalitets- och etikaspekter har dessa beskrivits i 

metoddelen, där även en beskrivning över hur denna studie uppfyller dessa krite-

rier återfinns. Avseende tolkningar och slutsatser som har dragits kan tilläggas 

att dessa ur kvalitetssynpunkt kan anses hålla en tillräckligt bra kvalitet. Brocki 

och Wearden (2006) menar att tolkningars kvalitet får anses vara bra nog då de 

kan bedömas som just rimliga, vilka föreliggande studies tolkningar anses vara. 

Utöver det som tidigare beskrivits kan även tilläggas att en pilotintervju 

genomfördes innan studiens start för att öka möjligheten till en god kvalitet vad 

gäller intervjusituationen och även intervjuguiden. Samtliga faser i 

forskningsprocessen har genomförts i enlighet med Smith et als. (2009) 

rekommendationer, vilket torde bidra till att kvalitetssäkra föreliggande studie. 

Dessa faser redovisas även detaljerat i metoddelen. Genom att kvalitets-

kriterierna, tillsammans med de etiska principerna, enligt beskrivning i metod-

delen genomlöpande har tillämpats och uppfyllts anses föreliggande studie 

uppnå en god kvalitet. 

 

Slutsatser 

 

Studiens frågeställning var: Vad betyder och innebär lycka för den enskilda 

människan? 

 

En slutsats är att lyckan definieras som tätt sammanhängande, eller synonymt, 

med andra livsbejakande positiva känslor som förknippas med den ljusa sidan av 

livet - och att lyckan består av olika typer. Lyckan är övergripande sett den 
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dimensionen av livet som gör livet värt att levas. Slutsatsen kan dras att lyckans 

betydelse är livsavgörande högt värderad i informanternas liv.  

 

En annan slutsats som har framkommit är att lyckan fungerar och används som 

en buffert och en viktig skyddsfaktor vid kriser och motgångar i livet. På så vis 

kan en slutsats dras att lyckan kan fungera som smärtlindring eller bot av 

olyckan. Lyckan handlar också om en acceptans för att båda livets sidor finns, 

och att lyckan är en dynamisk process som samverkar med livets prövningar och 

motgångar.  

 

En ytterligare slutsats som kan dras utifrån genomförd studie är att de infor-

manter som betraktar sig själva som lyckliga och lyckligt lottade i livet har en 

insikt om att lyckan främst finns i vardagen, och till stor del i relationen och 

umgänget med nära och kära. Förmågan att uppleva positiva känslor som upp-

skattning och tacksamhet för stunden, i det lilla i vardagen, framkom som värde-

fullt för lyckan. 

 

En viktig slutsats är att den egna livsinställningen och det egna agerandet visade 

sig som mycket avgörande för upplevelsen av lyckan. Omständigheter inverkar 

men det egna förhållningssättet spelar en betydligt större roll i relation till 

lyckan. Lyckan ansågs vara något som till stor del skapades. 

 

Ytterligare en viktig slutsats, som framkommit i studien och som inte lyckats 

förankras i den befintliga teorin är i vilken grad betydelsen av lyckan värderas. 

Lyckan visade sig vara oerhört högt värderad i informanternas liv; som en av-

görande faktor för att fortsätta framåt i livet, för lusten att leva och som skäl av 

leva. Även om lyckans betydelse i stort har behandlats ända sedan Aristoteles 

dagar har författaren inte lyckats hittat aktuell forskning som adresserar just hur 

lyckan värderas.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

En anledning till att vissa aspekter av lyckan framstod som mer centrala i före-

liggande studie jämfört med den befintliga litteraturen kan vara att den generella 

och relativt massiva forskning som hittills genomförts nästan uteslutande tycks 

ha skett med kvantitativa metoder. Dessa studier visar på en mängd viktiga och 

intressanta korrelationer och samband mellan lyckan och olika variabler. Ett för-

slag till vidare forskning kan därför vara att komplettera den alltmer växande 

bilden och förståelsen av lyckan med fler kvalitativa studier. Forskningen har 

visat, och visar, att lyckan kan undersökas objektivt och generaliseras men 

lyckan skulle förslagsvis också undersökas subjektivt för att fånga just det per-

sonliga och unika som fenomenet lycka innebär för människan.  
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Upplevelsen av lycka visade sig vara oerhört betydelsefullt, och beskrevs som 

livsavgörande viktigt och som skäl att leva. I litteraturen hanteras betydelsen och 

värderingen av lyckan på ett mer övergripande sätt som exempelvis att lyckan 

kan betraktas som själva meningen med livet. Vidare frågor som väcks hos för-

fattaren är: Skulle en fördjupad vetenskaplig förståelse och kunskap om lyckan 

och människors skäl att leva kunna bidra till ett ökat psykiskt välmående? Skulle 

en sådan kunskap eventuellt kunna användas i ett mer förebyggande arbete än 

idag, kanske inom arenor som primärvården eller någon annan scen? Skulle en 

fördjupad förståelse för vad som gör livet värt att leva för människan kunna an-

vändas inom suicidpreventivt arbete eller forskning? Med tanke på hur tydligt 

och starkt denna aspekt av lyckan framkom i studien kan ett förslag till vidare 

forskning vara att undersöka lyckans betydelse för människan såväl på mer bred 

front som mer specifikt på djupet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Studieinbjudan 
 

STUDIEDELTAGARE SÖKES 

 

Jag heter Annica Karlsson och studerar till psykolog vid Linköpings universitet. 

Nu har tiden kommit för att genomföra mitt avslutande examensarbete. I exa-

mensarbetet ingår att genomföra en vetenskaplig studie och det är till denna jag 

söker just Dig.  

 

Många människor söker svar på hur de kan förbättra sina liv genom att exem-

pelvis finna mening och en känsla av välmående och lycka. Människor söker sig 

till olika arenor i detta sökande, och vissa vänder sig till psykologin. Det psy-

kologiska området har fokuserat på områden som definierats som psykisk pro-

blematik och patologiska tillstånd. Det går 100 vetenskapliga artiklar som 

handlar om psykisk ohälsa på varje som istället handlar om psykisk hälsa och 

välbefinnande. 1998 introducerades ett nytt forskningsområde som blev starten 

för den nya inriktningen inom psykologin som kom att kallas för positive psy-

chology.  

 

Positiv psykologi är en övergripande term som är ämnat för att studera det som 

gör livet värt att leva för människor. Det finns idag en hel del forskning kring 

positiva känslor och egenskaper, och vad det är som gör det möjligt för såväl 

enskilda personer som organisationer att utvecklas och frodas. Forsknings-

resultat från positiv psykologi är avsedd att komplettera, inte ersätta, kunskapen 

om mänskligt lidande och sjukdom. Syftet med positiv psykologi är att få en mer 

komplett och balanserad vetenskaplig förståelse för människan.  

 

Eftersom även jag söker efter en mer holistisk förståelse och syn på människan 

har jag valt att genomföra min studie inom detta område. Syftet med studien är 

att bidra med en studie som visar ett resultat på en fördjupad inblick i männi-

skors subjektiva uppfattning om vad fenomenet ”att vara lycklig” innebär. I den 

litteratursökning som gjorts inför denna studie har det inte gått att finna liknande 

genomförda vetenskapliga studier i Sverige. Precis som litteraturen föreslår så 

verkar intresset för området ringa i Sverige ur ett psykologiskt perspektiv. Den 

här studien tycks vara en av de första i sitt slag i Sverige. 

 

Som metod har jag valt att genomföra intervjuer vilket beräknas ta en timme. 

Frågorna kommer att handla om just din uppfattning om lycka och mening. 

Exempel på fråga kan vara: Hur skulle Du definiera begreppet "lycka"? Hur ser 

Dina glädjeämnen ut? Vad skänker Dig en känsla av mening i livet?  

 



 

75 

För att följa tidsplanen behöver intervjuerna genomföras under månaderna juni-

augusti. Den genomförs på tid och plats som jag och den som ska intervjuas 

kommer överens om. Intervjuerna spelas in på band och kommer efter bearbet-

ning att förstöras. De etiska principerna för humanistisk och samhällsveten-

skaplig forskning kommer att följas. Deltagandet är frivilligt och man kan när 

som helst avbryta sin medverkan.  

 

Studien genomförs under handledning av Karin Zetterqvist Nelson, leg. psyko-

log och docent vid Linköpings universitet, telefon 013-xx xx xx. Om du har 

några frågor är du även varmt välkommen att höra av dig till mig på telefon 073-

xxx xx xx. 

 

Fyll i bifogad lista om du vill vara med i min studie. Om du hellre vill maila 

eller ringa (se ovan) går det naturligtvis också bra, mailadressen är annsj673@ 

student.liu.se.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Annica Karlsson 

Psykologkandidat 

Linköpings universitet 

 

mailto:annsj673@student.liu.se
mailto:annsj673@student.liu.se
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Inledning 
 

Välkomnande presentation. 

Kort presentation av studien. 

 

Information: Intervjun spelas in och bandet förstörs efter bearbetning och ana-

lys. Information om sekretess. Resultatet presenteras i examensarbetet på ett sätt 

så att ingen ska kunna identifieras. Man kan när som helst avbryta sin med-

verkan. De etiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

kommer att följas.  

 

Frågeområden (anpassningsbara) 

 

Definition: 

Vad betyder ordet ”lycka” för dig? 

Vad består ”lyckan” av i ditt liv? 

Ev olika sorters/typer av lycka? 

Andra närliggande känslor? 

Vilken roll/betydelse har den?  

 

Sammanhang och omständigheter: 

Andra människors roll, personer.  

Hur ser miljön/omgivningen ut där du kan utvecklas och växa (blomma)?  

(Arbetet eller andra sociala sammanhang)  

Aktivitet; vad ägnar du dig åt när du mår bra? 

Vad hämmar dig? 

 

Egen roll: 

Vilka är dina inre styrkor? 

Syn på optimism/pessimism? 

Hur mycket anser du att du kan påverka din egen lycka? Vad gör du isf? 

Finns det hinder och isf vilka? 

 

Mening: 

Vad skänker en känsla av mening i livet? 

Skapas mening?  

 

Avslutning 

 

Något mer som du vill berätta, eller berätta mer om? 

Tackar för medverkan. 


