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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur positiva känslor skapas i projekt. För att ta 

reda på detta genomfördes en kvalitativ undersökning med semistrukturerade 

intervjuer. Studiens urvalsprocess var målinriktat till projektorienterade 

organisationer där både projektledare och projektdeltagare från olika branscher 

deltog. Materialet från intervjuerna analyserades genom en tematisk analys och 

resulterade i tre teman: Bra val!, Ensam är inte stark och Nu kör vi!. Resultatet i 

studien visar på ett överskådligt sätt hur positiva känslor i projekt skapas och att 

det finns händelser i projekt som ger upphov till dessa känslor. Den överskådliga 

bilden medför att det finns många frågor kring positiva känslor att besvara med 

fortsatt forskning för att förstå de underliggande processerna i projekt. 

 

Nyckelord: Positiva känslor, projektledning, projekt, positiv psykologi. 
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Abstract 

The purpose of the study was to examine how positive emotions in projects are 

created. To explore this topic, a qualitative study was conducted with semi-

structured interviews. The study's selection process was targeted to project-

oriented organizations where both project managers and project participants from 

different industries participated. The material from the interviews was analyzed 

by a thematic analysis which resulted in three different themes: Good choice!, 

Alone is not strong and Let’s go!. The results of the study show how positive 

emotions in projects are created and that there are events in projects that give rise 

to these feelings. There are many questions about positive emotions to answer 

with continued research to understand the underlying processes in projects. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och Problemdiskussion 

Traditionellt sett har mycket av tidigare forskning inom projektledning tenderat att 

rikta uppmärksamhet åt tillämpning av praktiska verktyg och tekniker utan att 

beskriva vad som sker genom användningen av dessa i ett projekt (Cicmil et al. 

2006). I och med denna uppmärksamhet har forskningslitteraturen som behandlar 

människors ledning och hantering av relationer inom projektgrupper (Cooke-

Davies 2002; Matta & Ashkenas 2003) varit något begränsad (Clarke 2010). Det 

går dock att antyda en ökning av uppmärksamhet kring ämnet om 

relationshantering och emotionella aspekter inom projektledning (Clarke 2010; 

Berg och Karlsen 2014). Detta är främst ett resultat av att allt fler forskare har 

identifierat det som bidragande faktorer för framgångsrika resultat i projekt (El-

Sabaa 2001; Cooke-Davies 2002; Berg & Karlsen 2014).  

Tidigare har aspekter som hör samman med hanteringen av relationer och 

emotionell intelligens främst uppmärksammats ur ett administrativt och 

funktionalistiskt perspektiv (Clarke 2010). Clarke (2010) beskriver att det 

bakomliggande antagandet för detta är att relationer främst blivit omtalat när man 

mäter instrumentella effekter inom projekt, exempelvis relationen mellan 

projektplanering och projektframgång (Kerzner 2001; Dvir et al. 2003). 

Begränsningarna som uppkommit i samband med det administrativa och 

funktionalistiska synsättet på relationer har sått ett frö inom 

projektledningsforskningen som resulterat i uppmaningar inom forskningsfältet att 

undersöka projekts beteendemässiga och relationella aspekter (Clarke 2010; 

Cicmil & Hodgson 2006; Winter et al. 2006). Främst för att kunna orientera mer 

forskning åt att fånga aktualiteter av projekt (Cicmil et al. 2006). Detta för att på 

ett förenklat sätt förstå den verkliga, levda erfarenheten av projektledning. Cicmil 

et al. (2006) fortsätter i sin artikel att detta skifte inom projektledningsforskningen 

skulle kunna bidra till att bygga starkare samband och förståelse mellan forskning 

och genomförande i projekt.  

För att kunna fånga aktualiteter inom projekt kommer denna studie att beskriva 

projekt som ett socialt sammanhang då arbetsformen hanterar temporära 

arbetsgrupper som ofta är sammansatta över organisationsgränser (Packendorff 
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1993) där relationer formas under ett projekts livscykel och projektmedlemmens 

betydelse har påverkan på det potentiella projektresultatet (Cooke-Davies 2002). 

Vi kan lära oss mer om hur olika känslomässiga komponenter bidrar till 

projektframgång om större uppmärksamhet ges till de underliggande processerna 

genom vilka relationer i projektledning skapas och motiveras (Clarke 2010). 

Ett område som hittills inte fått någon särskild uppmärksamhet angående de 

underliggande processerna av relationer inom projektledning är den roll som 

känslor spelar inom projekt. Relationers inflytande i projekt har blivit omtalat och 

beskrivet som en bidragande faktor till projektframgång (El-Sabaa 2001; Cooke-

Davies 2002). Däremot har mycket liten forskning gjorts för att försöka förstå hur 

känslor genereras i projekt, hur dessa hanteras och hur de påverkar beteenden och 

beslut som påverkar projektets resultat (Clarke 2010). Detta är 

uppseendeväckande med tanke på den riklighet av litteratur som identifierat 

känslors betydelse i projekt (Berg & Karlsen 2014; Peslak 2005; Glinow et al. 

2004; Sy et al. 2005). Denna upptäckt inom projektledningsforskningen motiverar 

den här studiens syfte till att undersöka hur positiva känslor skapas i projekt. Med 

det, kommer också en frågeställning att formuleras: Finns det särskilda händelser i 

projekt som ger upphov till positiva känslor? 

1.2 Hur och varför 
För att på ett logiskt sätt kunna resonera kring och förstå positiva känslor i projekt 

kommer studien att behöva reflektera kring emotionell intelligens. En viktig 

ståndpunkt i denna studie kommer vara, att likt Seligman (2002), överväga 

emotionell intelligens som en aspekt som representerar en ingrediens av positiv 

psykologi. Anledningen till detta val är på grund av att positiv psykologi lägger 

större vikt på positiva känslor än emotionell intelligens (Seligman 2002; Seligman 

& Csikszentmihalyi 2014). Vidare, i enlighet med tidigare forskning som 

behandlar positiva känslor i projekt (Berg & Karlsen 2014) är förhoppningen, att 

kunna skapa en djupare förståelse av positiva känslor i projekt genom att stärka 

betoningen på positiv psykologi och reducera fokuseringen på känslomässig 

intelligens.  
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Positiv psykologi är en term som syftar till studier som flyttat sitt fokus från att 

handla om negativitet och misslyckanden till positivitet, lycka och 

framgångsfaktorer. I stort undersöker positiv psykologi vad som gör livet värt att 

leva och vad som får oss att finna mening med det vi gör (Seligman & 

Csikszentmihalyi 2014). Initiativtagandet till positiv psykologi går att beskrivas 

som en typ av motreaktion inom psykologifältet. Seligman och Csikszentmihalyi 

(2014) hävdar att tidigare forskning inom psykologifältet har i stor utsträckning 

fokuserat på att analysera psykiska störningar, mänskligt lidande och negativa 

konsekvenser inom psykologin. Den positiva psykologin menar att det behövs en 

mer fullständig bild av mänsklig erfarenhet för att förstå individer på djupet. 

Därför har positiv psykologi sedan starten påskyndat forskning inom flera olika 

områden som lycka, optimism, välbefinnande, motivation, styrkor, hopp och 

positivt tänkande för att kunna förstå vad som gör oss lyckliga och hur det 

påverkar oss som individer (Seligman & Csikszentmihalyi 2014). Ett exempel på 

sådan forskning är Brunetto et als. (2013) studie om sjukvården i Australien och 

USA. Där fokuserade studien på de positiva relationsaspekterna mellan 

sjuksköterskor. Studien visade att relationer var den viktigaste faktorn för att 

reducera bortfall bland personalen. För att finna ut av detta, riktade studien sitt 

fokus mot det som skapade framgång och lycka bland personalen i sjukhusmiljöer 

istället för att besöka de negativa konsekvenserna av sjukskrivning och bortfall. 

Med andra ord bör man inte se forskningen om positiv psykologi som en 

ersättning av traditionell psykologi utan snarare som ett sätt att komplettera den 

med en positiv bias. Sett till ett projektledningsperspektiv är det därför spännande 

att pröva dess teorier för att se om det kan vara av nytta i ett projektsammanhang. 

Teorin visar att det går att dela in positiv psykologis huvudfokus i tre kategorier: 

positiva känslor, positiva styrkor och positiva institutioner i samhället (Seligman 

& Csikszentmihalyi 2014). Eftersom att studiens syfte är att undersöka hur 

positiva känslor skapas i projekt kommer studien enbart behandla delen från 

empirin som berör positiva känslor. Anledningen till detta är för att kunna föra 

rimliga och precisa resonemang kring ett specifikt område snarare än att försöka 

beskriva alla olika aspekter av positiv psykologi inom en projektmiljö.  

Forskarna inom positiv psykologi har inte uppfunnit positiva känslor, däremot 

ägnar de sig åt att försöka återuppväcka intresset för positiva känslors betydelse 
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(Duckworth et al. 2005) och i vissa sammanhang dess relation till organisationen 

och arbete. Grundidén är att positiva känslor är något subjektivt och att det skiljer 

sig från en individ till en annan men att det i huvudsak handlar om att kunna se 

saker från en positiv synvinkel (Fredrickson 2002; Fredrickson 2009; Seligman & 

Csikszentmihalyi 2014). Fortsättningsvis är det positivt tänkande (Fredrickson 

2002; Fredrickson 2009; Seligman & Csikszentmihalyi 2014) som kan skapa 

positiva känslor vilket påverkar individens humör och välmående i en 

uppåtgående spiral som kommer att bli vidare beskrivet i Fredricksons (1998) 

bredda- och byggmodell.  

1.3 Bredda- och byggmodellen 

Ett sätt för att kunna förklara hur positiva känslor påverkar individer inom projekt 

är genom Fredricksons (1998) bredda- och byggmodell. Studiens val av denna 

modell är för att på ett förenklat sätt kunna illustrera hur projektmedlemmens 

positiva känslor bidrar till ökade personliga resurser som förbättrar individens 

välmående. Fredricksons (1998) bredda- och byggmodell grundar sig i positiv 

psykologi och menar att så fort en individ upplever positiva känslor som glädje, 

intresse, tillfredsställelse, lycka eller kärlek i en situation skapas möjligheter att 

bredda individens förmåga att stärka personliga resurser. Det innefattar allt från 

intellektuella, sociala och psykiska resurser som i sin tur påverkar individens 

välmående (se Figur 1). 
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Figur 1: Fredricksons (1998) Bredda- och byggmodell 

Bredda- och byggmodellen menar att positiva känslor i olika typer av 

sammanhang kan leda till scenarier som utvecklar individens personliga resurser 

och leder till en positiv uppåtgående spiral av välmående. Utöver det, beskriver 

modellen att individens förmåga att bredda sina personliga resurser inte kommer 

att ha någon större effekt om inte organisationen förbättrar sin generella kunskap 

och förståelse om positiva känslor. Detta för att kunna anpassa och tillämpa ett 

organisationsbeteende som tar tillvara på de underliggande processerna av 

positiva känslor på bästa sätt. Den här studien kommer inte att skapa en modell 

som beskriver hur man kan tillämpa organisationsbeteenden som tar tillvara på de 

positiva känslorna i ett projekt. Däremot söker studien efter att kunna ge en 

inblick av de underliggande processerna för skapandet av positiva känslor i 

projekt.  

Kortfattat går det beskriva att bredda- och byggmodellen i den här studien är till 

för att illustrera hur en positiv känsla hos en projektmedlem kan bredda deras 

personliga resurser och välmående. Detta för att kunna ge en större förståelse 

kring hur positiva känslor skapas samt att belysa att kunskapen kring detta kan 

vara av nytta i projektsammanhang. Vidare, genom dataanalysering kommer 
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studien att söka efter ledtrådar och mönster om vad det är inom projekt som ger 

upphov till dessa positiva känslor. Detta för att kunna förstå de underliggande 

processerna som skapar dessa känslor i första hand. 

Sammanfattningsvis är studiens syfte att undersöka hur positiva känslor skapas i 

projekt. Studiens forskningsfråga är: Finns det särskilda händelser i projekt som 

ger upphov till positiva känslor? 
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2 Metod 

2.1 Genomförande 

För att kunna besvara studiens syfte behövde studien undersöka projekts 

aktualiteter för att förstå den verkliga, levda erfarenheten inom projekt. Positiva 

känslor är ett subjektivt fenomen och studien behövde alltså ta reda på hur 

projektmedlemmar själva upplevt och tolkat olika situationer då dessa kan skilja 

sig från en individ till en annan. För att åstadkomma detta behövde 

projektmedlemmar, med egna ord, berätta om upplevelser och händelser i form av 

intervjuer. Studiens tillvägagångsätt kan beskrivas som en kvalitativ 

forskningsmetod eftersom att studien baserades på faktiska ord snarare än siffror 

vid insamling och analys av data (Bryman 2011). Studien samlade in data från 

flera studerade fall av projektmedlemmars upplevelser av positiva känslor i 

projekt, där de berättat om ett specifikt projekt och händelse. Data användes sedan 

för att söka efter mönster som skapar positiva känslor i projekt. Det är givetvis 

problematiskt att hävda att denna studie kommer att generalisera alla typer av 

positiva känslor, projektarbetsformer och projektsammanhang. Däremot kan man 

istället se studien som en analytisk generalisering (Yin 2006: 52) med en viss 

teorigenererande ambition. Det skulle kunna innebära en svag form av 

generalisering där studiens centrala avsikt var att skapa en ökad förståelse för det 

studerade fenomenet. 

2.2 Datainsamlingsmetod  

Genom att ha intervjuerna i en semistrukturerad form (Bryman 2011) med en 

tillhörande intervjuguide (se bilaga 1) gjorde att respondentens berättelser 

koncentrerades till de specifika teman som skulle behandlas. Samtidigt hade 

respondenten en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt, eftersom att det var 

önskvärt att deras berättelser av upplevda händelser valdes ut spontant och som de 

mest betydelsefulla för sin upplevelse. Detta möjliggjordes genom att 

intervjustrukturen delades upp i tre huvudområden: Bakgrundsfrågor, ett lyckat 

projekt och en stark känsla av positivitet.  
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Bakgrundsfrågor fungerade som ett tillvägagångssätt för respondenten och 

intervjuaren att närma sig varandra och på sådant vis underlätta för respondenten 

att berätta om personliga upplevelser längre in i intervjuprocessen.  

Ett lyckat projekts huvudsyfte var att successivt leda respondenten till att tänka på 

faktiska, levda händelser inom projektet. 

En stark känsla av positivitet var till för att få respondenten att koncentrera sig i 

detaljer från ett händelseförlopp som de förknippat med positivitet inom projektet.  

Den bakomliggande anledningen för att dela upp intervjuschemat i tre 

huvudområden grundar sig i att det skulle vara enkelt att förstå, att man ska kunna 

föra samtalet vidare i en logisk ordning samt att inte vilseleda respondenterna. De 

öppna huvudfrågorna kring ett lyckat projekt och en stark positiv känsla var till 

för att respondenten skulle få utforma sitt svar spontant då de fick välja ut 

upplevda situationer på egen hand. Det var respondentens egen berättelse som 

satte prägel på intervjun och förde samtalet framåt medans intervjuaren genom 

aktiv lyssning och vakna följdfrågor hade möjlighet att styra samtalet. Detta var 

främst för att kunna säkerställa att det koncentrerades till de specifika teman som 

skulle beröras och att samtalet undvek prat om orsakssamband. De genomförda 

intervjuerna spelades in på ljudfil och varade mellan 28 och 36 minuter. Samtliga 

intervjuer utspelades på respondentens arbetsplats där de valt kontor eller 

konferenslokal för att minimera eventuella störningsmoment. Det gjordes inga 

anteckningar under själva intervjuerna. Däremot, direkt efteråt noterades spontana 

reflektioner kring intervjun och intervjutekniken. Eftersom att intervjuguiden 

bestod av så pass öppna frågor var man ovetande om hur respondenten skulle 

svara och det var därför nödvändigt att reflektera kring vilka följdfrågor som fick 

respondenten att öppna upp verbalt eller som inte fungerade alls. Det blev alltså 

en sorts analyserade bättringsprocess av intervjuguiden för att kunna utföra de 

kommande intervjuerna på ett förbättrat sätt. 

2.3 Deltagare 

Eftersom studien undersökte individers levda erfarenheter kring studiens syfte var 

det därför nödvändigt att söka data från flera individer, projekt och organisationer. 

Detta var för att få en så rik inblick som möjligt om hur positiva känslor i projekt 

skapas. Det krävdes en strategisk urvalsprocess som handlade om att de utvalda 

personerna hade något som gjorde att de var passande för studien och att urvalet i 
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praktiken blev målriktat (Bryman 2011: 392). Därför lämpade studiens 

undersökning sig till både projektledare och projektdeltagare då det huvudsakliga 

var deras erfarenheter kring projektarbetsformen. Genom att kontakta 

projektorienterade organisationer fanns en viss typ av säkerhet då de tillfrågade 

mest troligt hade erfarenhet från mer än ett projekt och var bekanta med 

projektarbetsformen. Detta ökade chansen för att de tillfrågade 

projektmedlemmarna hade deltagit i ett lyckat projekt tidigare i sin yrkeskarriär då 

de dagligen arbetat och levt i en projektmiljö vilket var det största 

inklusionskriteriet.  

2.4 Databearbetning 

Ljudfilerna från intervjuerna transkriberades omgående för att kunna ta lärdom av 

intervjuteknik och följdfrågor till nästkommande intervju. Det transkriberade 

materialet bearbetades sedan i olika steg för att slutligen kunna identifiera teman. 

Studiens databearbetning följde Braun och Clarke (2006) tematiska analys och 

delades in i olika faser: Bekanta sig med materialet, hitta initiala koder, söka efter 

teman, granska teman och namnge teman. 

Att bekanta sig med materialet innebar att återigen läsa igenom all data efter 

transkriberingen för att bli bekant med det. Studiens data var givetvis inte helt 

främmande eftersom det samlats in via intervjuer som bearbetades omgående. 

Oavsett det, för att fördjupa sig i materialet krävdes en aktiv läsning av allt 

material (Braun & Clarke 2006: 87). 

Efter att ha läst och bekantat sig med materialet var målet att hitta initiala koder 

där data användes för att belysa meningsfull information (Boyatzis 1998) 

angående hur positiva känslor skapas i projekt. I det här skedet handlade det om 

att organisera data i meningsfulla grupper (Tuckett 2005) med kodord som 

samarbete, vi mot dem, start, progress, trygghet och självbestämmande för att 

nämna några få. 

När de initiala koderna identifierats och samlats in bestod databearbetningen av en 

lång lista med olika koder från allt datamaterial. Koderna klipptes ur dokumentet 

för att enklare kunna arbeta med materialet och söka efter teman. Papperslapparna 

med kodorden placerades ut på ett skrivbord och målet var att analysera de 
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enskilda koderna för att potentiellt finna gemensamma teman där flera koder 

kunde placeras under samma kategori.  

Att granska teman var ett nödvändigt steg i denna studie. Anledning till detta var 

att koderna som placerats under samma kategori fortfarande belyste många olika 

aspekter kring fenomenet. I en kommande resultatdel skulle det bli komplicerat att 

på ett logisk och läsvänligt sätt kunna presentera det. Granskningen resulterade 

därför i tre stycken teman som var och ett bestod av två till tre underteman av 

kodord. Valet av detta var för att på ett logiskt sätt kunna visa att olika data i 

studiens teman var meningsfulla samtidigt som det gick att urskilja skillnader 

mellan dem (Patton 1990). 

Det femte steget enligt Braun och Clarkes (2006) tematiska analys var att namnge 

teman i databearbetningen. Genom att fördjupa sig i alla tre teman handlade 

arbetet i det här skedet om att identifiera kärnan och definiera vad temat 

egentligen beskriver. Målet med databearbetningen var att finna en berättelse 

(Braun & Clarke 2006) som på ett logiskt sätt kunde illustrera olika händelser i 

projekt som på ett meningsfullt sätt var relevanta till studiens syfte om hur 

positiva känslor i projekt skapas. 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet inom kvalitativ forskning innebär bland annat att resultatet ska vara 

oberoende av vem det är som genomför intervjun (Bryman 2011). I denna studie 

har det säkerställts genom att personen som höll i intervjun inte hade någon 

tidigare vetskap kring respondentens arbete, arbetsmiljö eller arbetsförhållanden 

för att minimera den eventuella risken för subjektivitet. Det fanns heller ingen 

tidigare relation mellan intervjuaren och respondenten. Deras första möte skedde 

vid intervjutillfället. Fortsättningsvis anses studien gett en tillräckligt rättvis bild 

av deltagarnas olika uppfattningar och åsikter (Bryman 2011) i deras intervjuer.  

Ofta inom kvalitativ forskning används termen trovärdighet istället för validitet 

(Bryman 2011). För att skapa trovärdighet i kvalitativ forskning handlar det om 

att man samlat in data och bearbetat den på ett systematiskt sätt. För att öka 

trovärdigheten av den här studiens data och visa att studiens data var exakt och 

träffsäker jämfördes data från flera respondenter, projekt och organisationer under 

liknande förhållanden. Detta för att få en rik bild av det studerade fenomenet. 
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Studiens datainsamlingsmetod innefattade engångsintervjuer från samtliga 

respondenter. Därmed behövde inte studien oroa sig för att intervjuaren 

identifierat sig med respondenterna och syftet tappats bort, något som kunde 

inträffat om deras projektmiljöer studerats under en längre tid. 

2.6 Etiska överväganden 

Det finns fyra stycken etiska principer för humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning att ta hänsyn till (Vetenskapsrådet 2002). De fyra principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtliga fyra principer har varit viktigt att ta hänsyn till i denna studie även om 

någon behövts tas hänsyn till mer än andra. Informationskravet och 

nyttjandekravet har via introduktionsbrev (se bilaga 2) till respondenterna 

beskrivit vad studiens syfte är. Eftersom att respondenterna anmält sig frivilligt 

via detta brev bedömdes den informationen varit tillräcklig då den beskrev syftet 

med studien och villkoren för deras medverkan. Detta för att de skulle kunna 

bedöma konsekvenserna av att delta. Eftersom att forskningsfrågan inte bottnade i 

ett känsligt ämne samt genom strukturen av intervjuschemat hade risken för att 

hamna i samtalsämnen kring de negativa konsekvenserna av känslor på 

arbetsplatsen minimerats. Det var således tydligt för respondenten vad de 

medverkade i för studie och det minskade risken för orosmoment om vad 

intervjusamtalet kunde handla om. Trots de minimerade riskerna var det generell 

praxis att i starten av varje intervju understryka att alla uppgifter som lämnades 

behandlades konfidentiellt, där respondenten och organisationen förblev anonyma 

och att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun utan vidare förklaring. Vid 

denna information fick respondenten skriva under samtyckesblanketten (se bilaga 

3) för att på ett formellt sätt säkerställa att de mottagit den givna informationen 

ovan. Samtyckesblanketten fungerade också som ett sätt för att visa att de var 

medvetna om att deras personuppgifter hanterades i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning.  
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3 Resultat 
Resultatet genererade tre teman som berör händelser i projekt som ger upphov till 

positiva känslor. Varje tema beskriver olika händelser i projekt som skapar 

positiva känslor hos respondenterna. Studiens teman är uppdelade i underteman 

för att enklare kunna beskriva de olika händelserna (se Tabell 1). 

 

Tabell 1: Studiens teman och underteman 

Tema    Undertema 

3.1 Bra val!                            Jag besitter rätt kompetens 

                            Jag är trygg i mig själv 

3.2 Ensam är inte stark                           Att vara nära varandra 

                            Olika kompetenser fördelar 

                            Hjälpa utan att ta över 

3.3 Nu kör vi!                            Man är med från start 

                            När man får sin förstudie godkänd 

3.1 Tema 1: Bra val! 

Första området som gav upphov till positiva känslor berörde 

projektmedlemmarnas upplevelse av att bli utvalda och att känna sig som en del 

av projektet. Detta har belysts i respondenternas delberättelser genom att de ansett 

sig besitta rätt kompetens och att de är trygga i sig själva att utföra arbetet. De 

positiva känslorna som uppkom vid dessa händelser var främst glädje, 

tillfredsställelse och stolthet som gjorde att arbetet upplevdes roligt.  

3.1.1 Jag besitter rätt kompetens 
I flera av respondenternas delberättelser beskrevs stora och omfattande projekt 

men även mindre projekt och projektgrupper. Det som återkommer i 

delberättelserna om lyckade projekt är hur arbetet upplevts gått bra för att det varit 

tydlighet i projektet. Respondenterna berättade att de flesta lyckade projekt har 

bestått av en kompetent projektgrupp som resulterat i ett gott projektresultat där 

varje individ bidragit till projektet genom en tydlig ansvarsfördelning. Det 

berättades att tydligheten i projekt skapade en tillfredsställande känsla av att 

samtliga projektmedlemmar vet vem som ansvarar för vad. Det rådde inte några 
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frågetecken inom projektgruppen.  Ett exempel från en respondent återberättades 

så här: 

”Det finns en ganska tydlig fördelning så att alla känner en känsla av att 

de bidrar med något i gruppen” 

Vidare beskrev en respondent att arbetsklimatet i en projektmiljö ofta upplevs 

som pressat, att det ställs väldigt höga krav från start och att bufferttiden för 

felsteg under ett projekts livscykel ofta är liten. Därmed är det sällan personer 

utan någon som helst erfarenhet som är delaktiga i ett projekt då det behövs 

självgående människor som inte sitter och väntar på att saker ska se. 

I och med den tydliga ansvarsfördelningen som många respondenter beskrev som 

en nyckelfaktor för ett lyckat projekt, tillsammans med vetskapen om att ett 

projekt sällan består av människor utan erfarenhet, beskrevs en typ av 

urvalsprocess för att få rätt folk på rätt plats i projekten. Känslan av att bli utvald 

och få vara med i ett projekt beskrevs kortfattat av en respondent:  

”[…]man känner sig smart och man har i projektgruppen att göra” 

Att bli utvald till att medverka i ett projekt väckte känslor av intresse, lycka och 

glädje hos projektmedlemmarna i deras berättelser. Det går beskrivas som att 

personen fått ett kvitto på tidigare prestationer som nu fått utdelning och resulterat 

i en roll i projektgruppen. De återberättade en känsla av att de upplevde sig 

kompetenta och att de hörde hemma i projektet. 

3.1.2 Jag är trygg i mig själv 
Eftersom att en tydlig ansvars- och rollfördelning i projekt anses som en 

nyckelfaktor enligt respondenternas delberättelser ställdes det givetvis höga krav 

på projektmedlemmarna. Flera respondenter beskrev projektarbetsformen som tuff 

och krävande samtidigt som att den var rolig att handskas med. I många av 

respondenternas delberättelser som berörde stora och omfattande projekt beskrevs 

ansvaret man blivit tilldelat som skrämmande ibland. Speciellt om man hade 

många saker på sitt bord samtidigt. En respondent beskrev detta: 

”När man var mitt i det så kände man ’shit, vad håller jag på med’ 

liksom. Gud, hur ska det här gå. Hur ska jag få tag på de här sakerna till 

produktionen och så vidare” 
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I några av respondenternas återberättelser var det just den skrämmande känslan 

som också fungerade som en morot. När de klarat av arbetsuppgifterna och såg 

tillbaka på erfarenheten beskrevs en känsla av tillfredsställelse, glädje och 

optimism. De beskrev projektarbetsformen som rolig trots den tuffa miljön. 

Vidare blev det beskrivet i några av respondenternas delberättelser att den 

oroskänslan av att ha mycket att göra var något man får lov att acceptera. Med 

tiden och i takt med att ens arbetserfarenheter utvecklas och berikas beskrev en 

respondent att man upplevde en trygghetskänsla i sig själv att det alltid kommer 

att ordna sig förr eller senare. Respondenten berättade: 

”Det gäller väl alla yrken att man är osäker i början på sig själv […]. 

Man lär sig att det blir bra i slutändan även om det kan kännas jobbigt 

vissa gånger.” 

”Man har ändå fått den grundtryggheten i att det kommer ordna sig, det 

löser sig förr eller senare.”   

Den grundtryggheten beskrevs som någon typ av optimism som hjälpte 

projektmedlemmen att behålla ett positivt tankesätt gällande arbetsuppgifterna 

även om det vissa gånger var ett krävande arbete.  

3.2 Tema 2: Ensam är inte stark 

Det andra området som berörde händelser i projekt som skapade positiva känslor 

var individers uppfattning av samarbete inom projektgruppen. Det blev 

identifierat via respondenternas delberättelser att med en bred projektgrupp sett 

till kompetens kan man lära av varandra och lösa eventuella problem på ett 

smidigt sätt. Det framgick i respondenternas berättelser att delar av projektarbetet 

skedde individuellt men när det brann i knutarna kunde de övriga 

projektmedlemmarna vara till stor hjälp. 

3.2.1 Att vara nära varandra 
Många av respondenternas delberättelser om lyckade projekt handlade om 

projektgruppen och deras samarbete. Några av delberättelserna beskrev exempel 

när projektgruppen eliminerade en ’vi-mot-dem’-känsla mellan avdelningar. En 

respondent berättade om ett projekt som innefattade veckopendling och många 

restimmar som ett av de roligaste och mest givande projekten som personen 

deltagit i, trots de krävande förutsättningarna. Anledningen till detta blev 
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beskrivet som att det pendlande veckoteamet av konsulter slöts samman med 

övriga projektgruppen på plats och det kändes som att de tillhörde organisationen 

de utförde arbete hos. Tillsammans arbetade de mot något stort där det var bättre 

att hjälpas åt än stjälpa varandra. Respondenten beskrev det som: 

”Det kändes som att man smältes samman, att man var en och samma 

organisation. […] det kändes som att vi alla var en stor enhet och 

hjälptes åt” 

Att vara nära varandra betyder inte att man vistas på samma etageplan hela 

dagarna enligt respondenterna utan det illustrerade snarare en tillgänglighet bland 

projektmedlemmarna där samtliga är delaktiga i projektet. Med andra ord fanns en 

sorts kompetens i lokalerna dit man kan vända sig om något skulle gå snett. I 

några av respondenternas delberättelser beskrevs ett nära samarbete som att alla 

projektmedlemmar eller avdelningar och discipliner fanns med i regelbundna 

möten för att på ett sådant vis skapa ett nära samarbete men också för att 

förtydliga ansvarsfördelningen. Genom att ha med alla olika kompetenser i 

projektmöten beskrevs det som ett naturligt sätt för alla att känna sig delaktiga av 

arbetet. En respondent berättade: 

”Vi har möten där alla kategorier är med där vi sitter och diskuterar 

fram och tillbaka så att alla vet vad som kommer att hända. Det är ju 

delaktigheten och glädjen som är så viktigt för att det ska bli ett bra 

resultat!” 

3.2.2 Olika kompetensers fördelar 
I några av respondenternas delberättelser beskrevs också fördelarna av att arbeta i 

projektarbetsformen. Samtalen handlade om känslor som beskrev att det var 

inspirerande och roligt att vara del av en projektgrupp där det fanns individer med 

olika bakgrunder och kompetensområden. Berättelserna om fördelarna med olika 

kompentenser i projektgruppen handlade om två huvudsaker, att man på ett 

effektivt sätt kunde lösa problem tillsammans och att man kunde lära sig av 

varandra på ett personligt plan. Något som man kunde ta med sig vidare till nästa 

projekt eller arbetsuppgift.  
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Genom en mångfacetterad projektgrupp beskrev respondenterna att det fanns 

utrymme till bra lösningar då det inte gick att man sitter och försöker lösa tekniska 

problem själv. En respondent berättade: 

” Det är ju det att när det uppstår problem så när det finns människor där 

från olika kategorier i den här gruppen liksom som ska lösa problemet så blir 

det ofta en väldigt bra lösning. Det går inte att sitta själv och lösa sådana här 

tekniska problem eller vad det är för någonting.” 

Det beskrevs att en annan persons tokiga förslag faktiskt kan vara lösning på 

något en annan behöver hjälp med och man tillsammans kan finna kreativa 

lösningar som för arbetet framåt. I en respondents delberättelse beskrevs de olika 

kompetensernas fördelar och nära samarbete som en möjlighet att lära av 

varandra. Det i sin tur kunde ge kompetens inom ett nytt område som personen 

kan ta med sig till nästkommande projekt eller arbetsuppgift. Respondenten 

beskrev det som: 

”Det är ett av de roligaste inslagen av projektarbetet, du är med i en 

projektgrupp där människorna representerar olika kunskaper så att jag kan 

lära mig saker och ting utav de andra som jobbar där”  

3.2.3 Hjälpa utan att ta över 
Med ett nära samarbete och att projektgruppen strävar efter ett gemensamt mål 

beskrevs en känsla av omtanke bland några av respondenterna. De beskrev en 

projektgrupp som respekterar varandras kompetenser och förmåga att slutföra 

arbetet samtidigt som de värnade om varandras välmående. Två respondenter 

beskrev detta vidare: 

”Täcka upp behöver ju inte betyda att man gör arbetet åt någon utan man kan 

fråga någon om hur det faktiskt går” 

En annan respondent fortsatte: 

”Och just att vi hjälper varandra, även om det inte är på mitt bord” 

De berättade om situationer i projekt där man ibland kunde se att ens kollega hade 

det särskilt tufft att slutföra ett delmoment i deras uppgift. Några respondenter 

berättade att det kommer an på vilken typ av situation det handlade om. För ibland 

ses det som påträngande att hävda någons oförmåga att slutföra något. Den 
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teamkänslan, att vilja hjälpa någon för att få arbetet att kunna gå vidare, menar 

respondenterna sträcker sig långt. De fortsätter att det var sådana små handlingar 

som gör att man tänker tillbaka på vissa projekt och tycker att arbetet var lyckat 

och att alla hade goda minnen därifrån. 

3.3 Tema 3: Nu kör vi! 

Det här området handlade om händelser inom projekt som representerar olika 

startpunkter. Dessa händelser blir beskrivet att ha en påverkan för 

projektmedlemmarnas känslor då de fick vara med från start, bestämma saker, 

komma med input samt att de upplevt progress med arbetet. Känslor i detta tema 

handlade i mycket om intresse för arbetet, en optimism där man bara ser 

möjligheter och en typ av stolthet när ens arbete blivit godkänt för en 

genomförandefas. 

3.3.1 Man är med från start 
Möjligheten att fått vara med i ett projekt från start har betydelse för många av 

respondenterna. Det bakomliggande antagandet för detta som framgick i deras 

berättelser var känslan av inflytande och att man har haft möjlighet att påverka 

vissa beslut. En av respondenternas berättelse handlade om ett nyskapande inom 

ett projekt och beskrev projektets första skede som:  

”Det som var så roligt med det är att man är ju med från första bladet, ett tomt 

blad liksom och man är med och bestämmer saker” 

Vidare beskrev respondenten hur den gick tillväga för att måla upp en plan för 

projektet, vilka delmoment som skulle vara med, vad som skulle göras etcetera. 

Delberättelsen blev återberättad med en sådan inlevelse att respondenten själv 

beskrev produkten som projektgruppens bebis. Engagemanget som skapas i 

starten av ett projekt beskrevs ofta som något positivt i respondenternas 

delberättelser då man ofta såg möjligheter snarare än potentiella problem. Alla 

berättelser var dock inte lika positivt laddade då en annan respondent beskrev en 

otrygghetskänsla efter att blivit omplacerad från ett projekt till ett annat som redan 

påbörjats.  

”Om man hoppar på ett nytt projekt blir det inte så stor skillnad att gå 

från ett projekt till ett annat. Det är värre att hoppa in i ett projekt som 
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redan är igång. Min erfarenhet är att det är bland det sämsta man kan 

göra. Man har inte fått vara med i förarbetet.” 

3.3.2 När man får sin förstudie godkänd 
En annan händelse i några av respondenternas delberättelser handlade om 

episoder där de beskrev känslan av att deras projekt fått sin förstudie eller anslag 

godkända och att arbetet startade en ny fas. De händelserna i ett projekt beskrevs 

tydligt med glädje och tillfredsställelse då personerna som arbetat med projektet 

fått ett kvitto på att köra igång med vad som beskrevs som det riktiga arbetet, att 

ta fram en slutprodukt. En respondent från industribranschen beskrev denna 

händelse som en av de få i ett projekt som faktiskt var tydligt positiv då det efter 

detta beslut ofta handlade om hårt arbete i en längre period. Respondenten 

beskrev det som: 
”Det är roligt när du fått ditt anslag och får köra igång. Sen är det roligt 

när produkten är färdig, där emellan är det mest hårt arbete”  

Ett annat exempel som blev beskrivet i en av respondenternas delberättelser taget 

från telekombranschen berättar att episoden där man fått klarhet i vad som 

kommer att ske framöver i ett projekt ofta används som något positivt trots att det 

kan vänta komplexa arbetsuppgifter som kan vara svårlösta eller tidskrävande. 

Respondenten förklarade det som:  

”Men samtidigt känns det som att när du ’speccat’ ned var som ska ske 

blir det liksom lite, let’s go! 

 

3.4 Sammanfattning av studiens tre teman 

Sammanfattningsvis beskriver studiens tre teman olika händelser i ett projekt som 

ger upphov till positiva känslor och vilka positiva känslor det är som skapas vid 

dessa tillfällen. Första temat handlar om att respondenten blivit utvald till att vara 

med i projektet. De upplever att de besitter rätt kompetens och att de är trygga i 

sig själva att kunna utföra arbetet på ett bra sätt. Genom att känna detta beskrevs 

det som att de kände sig hemma i projektet, vilket väckte en känsla av intresse för 

det kommande arbetet, glädje och lycka av att ha blivit utvald och en optimism av 

att de kommer klara av arbetet med bravur. Det andra temat berör händelser kring 

projektgruppen som ger upphov till positiva känslor. Respondenterna har en 
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individuell roll i projektgruppen men känslan av delaktighet, att man kan få hjälp 

vid behov och att man löser saker tillsammans i projektgruppen beskrevs som 

väldigt positiv. Ens kollegor finns där vid behov, för de arbetar alla mot ett 

gemensamt mål. Slutligen beskriver resultatets tredje tema händelser som 

representerar startpunkter i projekt. Genom att respondenterna får vara med från 

start skapas positiva känslor hos dem som handlar om ett intresse för arbetet, en 

optimism för projektet och en stolthet och glädje när de upplever en progress i 

projektet. Kortfattat går det beskriva att händelserna i studiens tre teman visar att 

positiva känslor kan skapas vid olika tillfällen i ett projekt. De positiva känslornas 

effekt som uppkommer vid händelserna kan vara en förklaring till varför de 

förknippat det återberättade projektet som lyckat och framgångsrikt då en positiv 

syn skapar fler positiva erfarenheter.  
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4 Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur positiva känslor skapas i projekt. 

Tillsammans med studiens frågeställning har resultatet visat att det finns flera 

händelser i ett projekt som kan ge upphov till positiva känslor bland 

projektmedlemmarna och hur positiva känslor skapas. Från undersökningens tre 

teman har respondenterna återberättat situationer från levda erfarenheter i olika 

projektmiljöer där de upplever sig självständiga, kompetenta och i ett positivt 

socialt sammanhang där de trivs och löser problem tillsammans som i sin tur 

skapar positiva känslor hos projektmedlemmen. För att kunna förstå de 

underliggande processerna och belysa vad studien besvarat kommer diskussionen 

att delas upp i tre underrubriker: Hur positiva känslor skapas i projekt, Händelser 

som ger upphov till positiva känslor i projekt och Varför kunskapen om positiva 

känslor är viktigt. 

 

4.1 Hur positiva känslor skapas i projekt 
För att kunna förstå de underliggande processerna som gör att projektmedlemmen 

upplever positiva känslor i resultatets tre teman kommer studien att göra en 

återkoppling till teorin om positiv psykologi som blivit presenterad i studiens 

inledning. Teorin om positiv psykologi menar att en individ behöver först finna en 

positiv mening i ett sammanhang för att kunna utveckla och uppleva positiva 

känslor (Fredrickson 2002; Fredrickson 2009; Seligman 2011). Fortsättningsvis 

menar författarna att positiv mening också handlar om att individen känner 

tillhörighet till andra, självkänsla, en känsla av att man utför något viktigt samt att 

man får bekräftelse.  

Tesen om positiv mening finner stöd från tidigare forskning inom positiv 

psykologi (Richman et al. 2005; Cohen et al. 2003; Affleck & Tennen 1996) där 

det också beskrivs att om en individ lyckas finna positiv mening i olika situationer 

stärks såväl deras välbefinnande som hälsa. Denna förståelse innebär att positiv 

mening och välmående hör samman. Teorin menar att positiv mening leder till 

positiva känslor. Positiva känslor leder i sin tur till ett bredare sinne med ökade 

personliga resurser som gör det lättare för individen att engagera sig i det man gör 

(se Figur 1) vilket kan förklara de underliggande processerna för hur positiva 

känslor skapas i projekt. 
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Trots den rimliga förståelsen, har positiv psykologi stött på kritik genom åren som 

hävdar att publikationer inom forskningsområdet har oroande brister. Främst på 

grund av ett potentiellt tunnelseende och partiskhet där andra forskare önskar mer 

granskning av forskningsmaterialet för att kunna rättfärdiga resultat (Brown et al 

2014). Den snabba frammarsch som positiv psykologi genomgått (Seligman 2002; 

Seligman & Csikszentmihalyi 2014) har lika snabbt blivit bemött med frågor som 

söker svar om det faktiskt är strategin bakom positiv psykologi som förklarar den 

positiva effekten eller om svaret redan finns i humanistisk psykologi (Bohart & 

Greening, 2001; Ehrenreich, 2010; Held, 2004; Lazarus, 2003; Taylor, 2001). Det 

råder alltså vissa tveksamheter mellan de två forskningsfälten. Hur som helst är 

det inte studiens syfte att försöka övertyga läsaren om att positiv psykologi har 

mer rätt i sina antaganden än annan forskning. Den används snarare för att kunna 

återupptäcka intresset för positiva känslors betydelse (Ducksworth et al. 2005) i 

ett projektsammanhang och för att kunna föra rimliga och precisa resonemang 

kring studiens syfte. 

 

Själva processen för hur positiva känslor utvecklas hos projektmedlemmen (se 

Figur 1) skiljer sig inte från en projektmiljö till en annan. Däremot är det 

essentiella att förstå vad som gör att de positiva känslorna skapas i ett projekt från 

första början. Med förståelsen om att positiva känslor skapas genom att individen 

först funnit en positiv mening i ett sammanhang (Seligman 2011; Fredrickson 

2002; Fredrickson 2009) betyder det att en projektmedlem behöver finna en 

positiv mening med det de gör i projektet för att kunna engagera sig och skapa 

positiva känslor. För att visa detta kommer exempel att belysas från resultatets 

teman. 

I resultatets andra tema ’Ensam är inte stark’ handlade vissa berättelser om att 

vara nära varandra. För att tydligt kunna belysa hur positiva känslor skapades i 

detta tema har ett exempel valts ut. Ett projekt på annan ort krävde veckopendling 

och många restimmar. Förutsättningarna var besvärliga för projektmedlemmen. 

Oavsett det beskrevs det som att den pendlande konsultgruppen och den befintliga 

projektgruppen smältes samman på ett sådant sätt att det kändes som en och 

samma organisation. De arbetade tillsammans mot ett gemensamt projektmål. I 

det här skedet, trots de krävande förutsättningarna med veckopendling och många 

restimmar, fann respondenten en positiv mening med arbetet. Med den positiva 
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meningen menar studien att det i det här skedet är tydligt att projektet haft de rätta 

förutsättningarna sett till projektmedlemmarnas behov av att känna tillhörighet till 

den övriga projektgruppen, en självkänsla av de som konsulter var där för att 

deras kompetens var efterfrågad och att alla projektmedlemmar tillsammans 

utförde något viktigt för att kunna lyckas med arbetet. Det i sin tur skapade 

positiva känslor i form av glädje, intresse och tillfredsställelse inför det 

kommande arbetet vilket påverkade respondenten positivt (se Figur 1) och de 

krävande förutsättningarna verkade ignoreras. Genom detta kunde sedan 

projektmedlemmen se tillbaka på projektet som lyckat och framgångsrikt. 

 

Från resultatets tre teman går det med andra ord att urskilja någon sorts process 

hos projektmedlemmen som slutligen resulterar i positiva känslor i projekt. 

Exempelvis visar temat Bra val! att respondenten blivit utvald till att vara med i 

projektet. Genom detta känner projektmedlemmen att de besitter rätt kompetens 

och de är trygga i sig själva att utföra arbetet på ett effektivt sätt. Det i sin tur får 

dem att känna sig hemma i projektet som skapar positiva känslor av intresse och 

optimism för det kommande arbetet samt en glädje att ha blivit utvald. Även 

exemplet i stycket ovan från temat Ensam är inte stark illustrerar en sorts process 

som mynnar ut i positiva känslor hos projektmedlemmen. Det som också är 

genomgående i resultatets tre teman är att när positiva känslor skapas hos 

projektmedlemmarna får de en positiv syn på tillvaron och projektet i stort. Sett 

till Fredricksons (1998) bredda- och byggmodell (se Figur 1) är det rimligt. När 

de positiva känslorna skapas hos individen genereras en positiv uppåtgående 

spiral med nya positiva erfarenheter som individen tar med sig vidare in i 

projektet vilket kan vara en förklaring till varför de ser tillbaka på det projektet 

som lyckat och framgångsrikt. Den förklaringen visar också att känslor har 

betydelse i projekt (Peslak 2005; Glinow et al 2004; Sy et al 2005) om det finns 

möjligheter att få uppleva dem.  

 

Sammanfattningsvis går det alltså att se att den inre skapandeprocessen av 

positiva känslor hos projektmedlemmen följer stegen i enlighet med teori (se 

Figur 1) och breddar de personliga resurserna. För att komma till det skedet i ett 

projekt måste projektmedlemmen först finna en positiv mening där de känner 

tillhörighet, självkänsla, att de utför något viktigt och får bekräftelse. Något som 
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visats i resultatets tre teman. När de funnit en positiv mening med det de gör i 

projektet fungerar upplevelsen av den positiva meningen som en katalysator till 

skapandet av positiva känslor hos projektmedlemmen. De positiva känslorna 

skapar i sin tur fler positiva erfarenheter som projektmedlemmen tar med sig 

vidare och det kan vara en förklaring till varför de återberättade projekten 

beskrevs som lyckade och framgångsrika. 

 

4.2 Händelser som ger upphov till positiva känslor i projekt 

Studiens resultat visar händelser i projekt som ger upphov till positiva känslor 

bland projektmedlemmarna. Händelserna blev presenterade i tre teman: Bra val!, 

Ensam är inte stark och Nu kör vi!. I studiens teman har respondenterna 

återberättat situationer från levda erfarenheter i olika projektmiljöer där de 

upplever sig självständiga, kompetenta och i ett positivt socialt sammanhang där 

de trivs och löser problem tillsammans som i sin tur skapar positiva känslor hos 

projektmedlemmen. 

De händelser som respondenterna förknippat med positiva känslor i projekt är 

särskilt utvalda genom deras upplevelser och syftar exempelvis till möten med 

hela projektgruppen, att få sin idé godkänd eller att man blivit utvald till att få 

vara med i projektet. Oavsett om det är tydligt att de återberättade händelserna är 

relaterat till en stark känsla av positivitet hos projektmedlemmen förklarar det inte 

om händelsen är exklusiv med att bidra till positivitet varje gång den upplevs. Det 

råder alltså tveksamheter om det är händelsen som är unik i att generera positivitet 

eller om det finns underliggande faktorer till varför just de här händelserna 

upplevts som positiva i projektet.  

För att få en bättre förståelse av de återberättade händelserna i resultatets teman 

kommer studien återigen att använda termen positiv mening från positiv psykologi 

som handlar om att känna tillhörighet, självkänsla, att man utför något viktigt och 

att man får bekräftelse (Fredrickson 2002; Fredrickson 2009; Seligman 2011). 

Denna term har liknande särdrag av annan teori som förklarar människors 

beteende kring hur de tar sig an uppgifter. Positiv mening och grundbehoven från 

Self-Determination Theory (Ryan och Deci 2000) beskriver på ett liknande sätt 

hur vi tar oss an en uppgift. När vi känner oss kompetenta, får bekräftelse, känner 

samhörighet och att man utför något viktigt upplever vi en typ av självständighet 
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(Fredrickson 2002; Fredrickson 2009; Seligman 2011; Ryan och Deci 2000). 

Denna självständighet stimulerar egenskaperna av positiv mening (Fredrickson 

2002; Fredrickson 2009; Seligman 2011) som kan vara en väg till att förstå 

skapandet av positiva känslor vid respondenternas återberättade händelser i 

resultatets teman.  

Om man på ett överskådligt sätt försöker förstå vad respondenterna egentligen 

berättar med sina händelser i studiens resultat, går det exempelvis se att studiens 

första tema beskriver projektmedlemmens kompetens och självkänsla i 

delberättelserna. Vidare i studiens andra tema går det att tyda hur de beskriver en 

tillhörighet till projektgruppen och samhörighet med andra enheter och 

avdelningar. Slutligen i studiens tredje tema återberättas händelser där 

respondenterna är med från start i projektet, har inflytande och möjlighet att få 

vara med och bestämma. Här pratar de med andra ord om någon form av 

självbestämmande som ger upphov till de positiva känslorna. Med den förståelsen 

är ett rimligt antagande att de återberättade händelserna är förknippat med 

positivitet för att respondenterna upplevt behoven av positiv mening (Fredrickson 

2002; Fredrickson 2009; Seligman 2011) vilket också är likt de mänskliga 

grundbehoven av SDT (Ryan och Deci 2000) vid det tillfället. Den här upptäckten 

betyder nödvändigtvis inte att de återberättade händelserna genererar positiva 

känslor i alla projekt. Teorin visar nämligen att om behoven inte stöds eller 

motverkas i ett socialt sammanhang kan det ha en stor negativ effekt på 

inställningen (Ryan och Deci 2000). Det är således svårt att se hur 

projektmedlemmarna kan uppleva positiva känslor vid de här händelserna i ett 

projekt om de inte sedan tidigare upplevt behoven av positiv mening (Fredrickson 

2002; Fredrickson 2009; Seligman 2011) i projektet. 

Sammanfattningsvis är ett rimligt antagande att det finns händelser i projekt som 

ger upphov till positiva känslor. Hur som helst är händelserna som presenterats i 

studiens resultat inte unika och revolutionerande på det sätt att de enskilt 

genererar positiva känslor till alla deltagande projektmedlemmar i alla projekt. 

Det handlar snarare om att projektmedlemmarna i sina delberättelser förknippat 

dessa händelser med positiva känslor på grund av att de upplevt behoven av 

positiv mening (Fredrickson 2002; Fredrickson 2009; Seligman 2011) i projektet. 
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Det i sin tur gör det möjligt för projektmedlemmarna att finna positivitet vid dessa 

händelser. 

4.3 Varför är det här viktigt i ett projektsammanhang? 

Eftersom att den här studien beskriver projekt som ett socialt sammanhang där 

bland annat relationer och känslor formas (Cooke-Davies 2002; Matta & 

Ashkenas 2003) går det förstå att det finns en mänsklig sida av projekt. Den här 

synen på projekt är minst lika viktig som ett instrumentellt perspektiv då den 

behandlar människorna i projektet, hanterar relationer och känslor, vilket kan ha 

betydelse för och bidra till framgångsrika resultat i projekt (El-Saaba 2001; Peslak 

2005; Glinow et al 2004; Sy et al 2005). Den föreliggande studien har identifierat 

underliggande processer för hur positiva känslor skapas i projekt. Vidare har 

studien beskrivit hur de positiva känslorna kan påverka individen (se Figur 1) och 

visat händelser i projekt som ger upphov till känslorna. Fortsättningsvis har 

studien också visat vad det kan ha för nytta till projektet genom linsen av teori. 

Oavsett vad den här studien lyckats visa verkar positiva känslor inte vara något 

projektmedlemmarna själva reflekterar värst mycket över i deras återberättelser 

från vardagshändelser i projekt. Ett antagande för detta kan vara att känslor i 

projektmiljöer idag möjligtvis handlar mer om de negativa konsekvenserna av 

känslor så som stress, utbrändhet, överbelastning och psykisk ohälsa (Pinto et al. 

2014; Zika-Viktorsson et al. 2006) snarare än positiva effekter. Det kan vara att 

det helt enkelt är enklare att reflektera över negativa konsekvenser av känslor, 

misslyckanden och vad som gör folk sjuka istället för de faktorer som kan göra 

oss friska (Fredrickson 2009; Richman et al. 2005; Ryff och Singer 2000; 

Seligman & Csikszentmihalyi 2014) även i ett projektsammanhang. Det är med 

det här antagandet som den här studien hävdar att kunskapen om positiva känslor 

är viktig på flera sätt. Med kunskapen om positiva känslor kan vi lära oss kraften 

att flytta vårat perspektiv till att fokusera på vad skapar lycka och framgång 

(Seligman & Csikszentmihalyi 2014) i ett projekt istället för att fastna i de 

negativa konsekvenserna av känslor, misslyckanden och vad som inte fungerar. 

Den här studien hävdade i inledningen att man inte bör se positiv psykologi som 

en ersättning av traditionell psykologi utan snarare som ett sätt att komplettera den 

med en positiv bias. På ett liknande sätt kan man leka med tanken att det positiva 

perspektivet om lycka och framgångsfaktorer i projekt inte ska vara till för att 
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ignorera de negativa konsekvenserna av känslor och misslyckanden i projekt. 

Däremot bör det finnas där som ett komplement för att kunna förstå och handskas 

med vanskliga projektsituationer sett från ett mänskligt perspektiv. 

 

Det finns flera fördelar med att sträva efter ett positivt tänkande i projekt. 

Dels har forskning inom positiv psykologi visat att positiva känslor har en 

förebyggande funktion till sjukdomar (Richman et al. 2005; Futterman et al. 1994; 

Cohen et al. 2003) vilket kan vara av nytta i projekt då projektmedlemmar ofta 

utsätts för komplexa, stressiga och krävande arbetsmiljöer (Aitken & Crawford 

2007). Fortsättningsvis är det framförallt kunskapen kring positiv mening 

(Fredrickson 2002; Fredrickson 2009; Seligman 2011) som kan skapa 

förutsättningar för projektmedlemmar i projektarbetsformen att finna mening i 

projektet och engagera sig i det de gör. Det i sin tur kan ge en positiv uppåtgående 

spiral av positiva känslor (se Figur 1) som kan ha betydelse för projektet (Peslak 

2005; Glinow et al. 2004; Sy et al. 2005) och projektmedlemmarna. Även om 

forskningen kring positiv psykologi och projektledning är något begränsad (Brink 

& Kohler 2011) kan det vara viktigt att försöka återupptäcka intresset för positiva 

känslors betydelse (Duckworth et al. 2005). Det är inte för att kunna rättfärdiga 

den här studiens resultat utan det är snarare för att projektmedlemmar enklare ska 

kunna finna en positiv syn till arbetet och livet i stort (Fredrickson 2002; 

Fredrickson 2009; Seligman 2011; Seligman och Csikszentmihalyi 2014) vilket 

kan hjälpa dem framåt i en arbetsform som ofta beskrivs som komplex, stressig 

och krävande (Aitken och Crawford 2007). 

 

4.4 Sammanfattning av studien 

Intresset av att fånga aktualiteter i projekt (Cicmil et al. 2006) uppmuntrade den 

här studien till att fånga verkliga, levda erfarenheter kring hur positiva känslor 

skapas i projekt. Genom studiens inledning, resultat och diskussion har det getts 

en inblick om hur positiva känslor i projekt skapas samt beskrivit tillfällen i 

projekt som ger upphov till dessa känslor. Att förstå behoven som beskrivs genom 

positiv mening (Fredrickson 2002; Fredrickson 2009; Seligman 2011; Seligman 

och Csikszentmihalyi 2014) är av stor nytta i ett projektsammanhang då 

projektledare kan förse projektmedlemmarna med rätt förutsättningar för att 

uppleva positiva känslor i projektet. När projektmedlemmarna upplever dessa 
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positiva känslor har studiens användning av Fredricksons (1998) bredda- och 

byggmodell visat hur projektmedlemmens personliga resurser utvecklas och tas 

med vidare in i projektet i ett positiv uppåtgående spiral. Genom att ge mer 

uppmärksamhet till positiva känslors betydelse i projekt (Duckworth et al 2005) 

kan det bidra till mer projektframgångar (El-Saaba 2001; Peslak 2005; Glinow et 

al 2004; Sy et al 2005) men också till ett förbättrat välmående bland 

projektmedlemmarna i en arbetsmiljö som tidigare forskning beskriver som 

komplex, stressande och krävande (Aitken och Crawford 2007). Trots att studien 

svarar på hur positiva känslor skapas i projekt och belyser händelser som ger 

upphov till dessa känslor är studien något begränsad och beskriver tyvärr inte allt 

om positiva känslor i olika projektsammanhang. Det behövs alltså mer forskning 

kring ämnet för att vidareutveckla förståelsen för positiva känslors betydelse i 

projekt och för uppmuntra varandra till att våga fokusera på det som är positivt.  

 

4.5 Studiens begränsningar 
Det finns flera begränsningar med denna studie. Datamaterialet är begränsat till 

data från sju organisationer. Trots att organisationen som stod för flest av 

respondenterna var spridda över olika projekt och avdelningar för att få mest 

möjlig utspridning av den totala respondentskalan, bör det ändå belysas att det 

enbart gjorts nio stycken intervjuer. Det kan också ha varit svårt för 

projektmedlemmarna att sätta ord på positiviteten i ett projektsammanhang då de 

inte verkat reflekterat mycket över det. Det kan ha gjort att projektmedlemmarna 

försökte göra intervjuaren nöjd med ett svar om orsakssamband istället för att 

fördjupa sig i sina känslor. En annan fråga är också vilket bidrag denna studie kan 

ge. De mönster som identifierats mellan studiens resultat, diskussion och teori är 

logiska. Studien ger en inblick om att det finns händelser i projekt som ger 

upphov till positiva känslor och hur dessa känslor skapas. Med tveksamheterna 

som råder gällande positiv psykologi (Bohart & Greening, 2001; Ehrenreich, 

2010; Held, 2004; Lazarus, 2003; Taylor, 2001) och med de relativt få 

respondenterna är det svårt att hävda att det här är det enda sättet att beskriva hur 

positiva känslor skapas i projekt. Oavsett det var studiens avsikt att skapa en ökad 

förståelse kring studiens syfte vilket anses avklarat, om än i en begränsad skala. 

Hur som helst behövs mer forskning kring positiva känslor i projekt för att kunna 

utforska området och bidra till mer förståelse kring fenomenet. 
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4.6 Vidareforskning  
Det återstår som sagt många viktiga frågor om positiva känslor att besvara med 

fortsatt forskning. En av frågorna är hur man tar tillvara på och hanterar positiva 

känslor i ett projekt från ett organisationsperspektiv. Det finns gott om litteratur 

som identifierat känslors betydelse i projekt (Berg & Karlsen 2014; Peslak 2005; 

Glinow et al. 2004; Sy et al. 2005) samtidigt som forskningsområdet inte förklarar 

hur en organisation kan anpassa projektarbetsformen för att effektivisera kring 

emotionella aspekter i projekt. 

Winter et al (2006) beskriver i deras artikel som handlar om framtida direktiv 

inom projektledningsforskning att ett fokus på samarbete mellan teori och praktik 

kan ge svar på sådana frågor. I deras omtalade artikel uppmuntrar de en 

forskningsagenda som syftar till att berika och utvidga ämnet för projektledning 

utöver dess nuvarande konceptuella grunder. Det bakomliggande 

huvudargumentet för den nya forskningsagendan har lyfts fram genom den 

växande kritiken av projektledningsteori och behovet av ny forskning i 

förhållande till utvecklingspraxis från faktiska händelser inom projekt. I den linjen 

önskar denna studie vidareforskning som fångar ännu fler aktualiteter i projekt för 

att ge studenter, blivande och praktiserande projektledare en möjlighet att lära från 

erfarenheter tagna ur olika projektmiljöer som kan förklara de underliggande 

processerna av händelser i projekt för att kunna bidra med att forskningsområdet 

och projektarbetsformen växer och utvecklas. 
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6 Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Bakgrundsdata  

- Vilken avdelning arbetar du på? Hur många år har du arbetat inom 
organisationen? Vilka projekt är du involverad i? Vilken är vanligtvis din 
roll i projekt? 

2. ”Tänk på ett projekt du deltagit i som du anser vara lyckat/framgångsrikt” 

- Kan du berätta om det? 

Följdfrågor: 

- Kan du ge något exempel på…..? 
- Vad gjorde du för att….? 
- Du nämner ….. kan du utveckla mer? 
- När du säger …… hur menar du då? 

 

3. ”Tänk efter kring en situation eller episod under detta projekt då du upplevde en 
stark känsla av positivitet?  

- Tänker du på en sådan nu?  

 

4. ”Berätta om just den situationen. Vad hände?” Från början till slut. 

- Hur kändes det då? 
- Hur påverkade det dig? 
- Vad gjorde du då? 
- Du säger……. Kan du utveckla mer? 
- När du säger…. Hur menar du då? 

 

5. Avslutning 
- Har du något att tillägga? 
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Bilaga 2: Rekryteringsbrev 

Hej! 

 
Jag studerar magisterprogrammet i projektledning på handelshögskolan vid 
Karlstad universitet. Jag söker respondenter till min magisteruppsats som behandlar 
positiva känslor i projekt. Därför är jag intresserad av att intervjua projektdeltagare 
som varit verksamma i fler än ett projekt och är bekanta med arbetsformen för att 
höra deras erfarenheter.  
Jag undrar om ni skulle vilja delta i en intervjustudie som kommer att utgöra 
underlag till resultatet i mitt examensarbete. Intervjun är planerad att ta cirka 45 
minuter och jag önskar att spela in intervjun för att lättare kunna ta del av och 
bearbeta materialet i efterhand. Uppgifterna du som respondent lämnar kommer att 
vara konfidentiella där personuppgifter och företagsnamn inte redovisas i 
uppsatsen. Det inspelade materialet kommer att raderas så snart uppsatsen är 
godkänd och är endast till för forskningsändamålet. Deltagandet är frivilligt och kan 
avbrytas när som helst utan att skäl behöver anges. 
Jag vore tacksam om ni kunde lämna besked snarast angående medverkan i min 
studie. Jag är flexibel vad gäller tid och plats för intervjun och vill tillmötesgå era 
önskemål kring detta i största möjliga mån. Uppsatsen i sin helhet beräknas att vara 
godkänd i maj och kommer att läsas av andra studenter och handledare samt att 
publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).  
 

Vid frågor och/eller intresse att medverka, kontakta mig via mail eller telefon. 

Tack på förhand, 
 
 
 
Med vänlig hälsning     
Fabian Nordin, student         
Magisterprogrammet i projektledning 
Handelshögskolan, Karlstad Universitet 
Email: 
Telefon: 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett 
Samtyckesblankett  

Samtycke till att delta i studien: Finns positivitet i projekt? 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 
medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att 
Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 
………………………………………… 
Underskrift 

 
…………………………………………  

 

……………………………………………………………… 
Namnförtydligande, ort och datum 

 

 

 

 

 
 
Fabian Nordin, student         
Magisterprogrammet i projektledning 
Handelshögskolan, Karlstad Universitet 
Email:  
Telefon:  
 
Tomas Jansson, handledare 
Lektor Projektledning 
Handelshögskolan, Karlstad Universitet 
Email:  
Telefon: 
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