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Syftet med denna studie var att undersöka vilka situationer som 
vanligen orsakar ilska hos vuxna individer, och att ur dessa försöka 
härleda vilka faktorer som i dessa situationer orsakat ilskan. Genom en 
enkätundersökning fick 55 psykologistudenter vardera beskriva två 
situationer som gjort dem arga, samt vad det var som gjort dem arga. 
På detta material utfördes en induktiv tematisk analys, vilket visade på 
fem olika huvudorsaker till ilska. Dessa var: Hot mot ens (eller 
signifikant annans) välbefinnande; Normbrytande beteende och 
orättvisa; Bristande kontroll över relevant situation samt förhindrelse 
att uppnå mål; Ens förväntningar bryts till det negativa; Negativa 
tillstånd. I en vidare diskussion behandlas att dessa teman förefaller 
passa väl in i ett evolutionistiskt synsätt på emotioner. Ilska förefaller 
vara en handlingsmotiverande emotion som huvudsakligen fyller 
funktionen som mobiliserande kraft gentemot negativa utvecklingar. 
 
 

I n l e d n i n g 
 
Vårt känsloliv är en framträdande aktör i vårt dagliga drama. Våra känslor påverkar oss 
på otaliga sätt. Vi kan njuta av den renaste glädje eller plågas av den smärtsammaste 
ångest, lockas av den pockande nyfikenheten, eller avskräckas av mest uppskärrande 
rädslan. En av de mest påtagliga känslorna är ilska. Detta till trots så kan en enkel 
sökning bland psykologiska forskningsartiklar visa att ilska inte har varit ett särskilt 
högt prioriterat område bland forskare.  
 
Det kan vara svårt att objektivt definiera och avgränsa ilska från liknade känslor, som 
irritation eller hat (Russel och Fehr, 1994). Det är mycket en fråga om gradskala och 
olika individer kanske drar gränsen lite olika, men för denna studie spelar detta ingen 
större roll, det räcker med att vi själva kan säga när vi upplever oss som arga. Det är inte 
av betydelse för detta arbete att komma fram till en exakt definition av ilska, och jag är 
övertygad om att vi trots detta överlag tänker på samma fenomen. 
 
Ilska är en vanligt förekommande emotion, de flesta av oss upplever någon mild form 
av ilska varje dag (Averill, 1982), vilket får kroppsliga effekter, påverkar både vår 
upplevelse av världen och våra handlingar. Det som orsakar ilskan kan både vara 
externa stimuli och interna upplevelser (som minnen), som tolkas som provokativt och 
felaktigt (Novaco, 2000). Vilka dessa provokationer som orsakar ilska är och hur 
personen reagerar på ilskan beror på både individuella och kulturella faktorer. Trots 
detta låg fokus i denna studie på vilka typer av situationer som leder till ilska, alltså vad 
som gör oss arga. Att finna någon lagbundenhet är sannerligen inte möjligt med tanke 
på den komplexa processen inom individen samt interaktionen mellan individen och 
situationen. Men vissa typer av situationer gör fler personer arga än andra situationer, 
och om man går upp ett snäpp i abstraktionsnivå så kan man se att olika konkreta 
situationer har mycket gemensamt, och därigenom så kan man skapa en kategorisering 
över dessa typer av situationer som vanligen är de som orsakar ilska, och försöka finna 
de faktorer i situationerna som orsakar ilskan. Detta är ett steg till en bättre allmän 
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förståelse för emotionen ilska, vilket är önskvärt med tanke på de många negativa saker 
som förknippas med denna. Lindquist (2005, s 3) har gjort en liten sammanställning 
över faktorer som olika forskare funnit är sammankopplat med ilska på olika sätt: 
 

Psychological distress (Novaco, 2000), social and occupational maladjustment 
(Deffenbacher, 1992), prejudices toward and victimization of others on the basis of race and 
sexual orientation (Novaco, 1986), aggressive and reckless driving style (Deffenbacher, 
Lynch, & Richard, 2003), poor physical and mental health (Swaffer & Hollin, 2001), stress-
related cardiovascular syndromes and coronary heart diseases (Eckhardt & Deffenbecher, 
1995; Miller, Smith, Turner, Guijarro, & Hallet, 1996), mental and personality disorders 
(Eckhardt & Deffenbacher, 1995), and high suicidal risk (Kotler et al., 1993).  

 
Det finns vidare en uppenbar koppling mellan ilska och aggressiva handlingar. Detta 
samband är emellertid inte helt enkelt, och olika forskare har olika uppfattningar om hur 
starkt detta samband är och exakt hur det ser ut (för överblick se Russell, 2001). Men 
även fast vi ofta blir arga utan att handla aggressivt, även fast vi ofta tar till verbalt våld 
snarare än fysiskt våld när vi väl blir aggressiva, och även fast aggressivitet kan vara så 
kallad instrumentell (och inte vara ett resultat av ilska) så torde det inte gå att komma 
ifrån att ilska generellt leder till en ökad sannolikhet för aggressivt beteende, såväl 
verbalt som fysiskt. Vad som då vanligen gör människor arga blir här relevant.  
 
Ilska undersöktes i denna studie i relation till den sociala kontexten, samt vad vi själva 
uppfattar som orsak till vår ilska. Detta leder till en ökad förståelse för vilka typer av 
situationer/omständigheter som leder till, samt upprätthåller, ilska hos människor 
överlag. Detta kan exempelvis fylla en funktion som mall över vilka typer av situationer 
som vanligen leder till ilska hos en ickeklinisk population, vilket forskning och klinisk 
verksamhet skulle kunna dra nytta av.   
 
Överblick över teorier om emotioner och ilska 
 
Här följer en historisk tillbakablick över teorier om emotioner i allmänhet och ilska i 
synnerhet. Denna kan uppfattas som lite väl tilltagen ur 
psykologirapporteringsstandardssynpunkt. Men jag vill hävda att den är relevant för 
studien, den tillhandahåller ett teoretiskt ramverk, och möjliggör även för den mindre 
insatte läsaren att mer ingående, kritiskt, och förhoppningsvis engagerat, förhålla sig till 
denna studie och dess resultat. 
 
Hjärnan eller kroppen 
 
Mot slutet av 1800-talet så presenterade William James och Carl Lange (separat från 
varandra) två teorier som gick ut på att våra känslor involverar kroppsliga tillstånd 
(Cornelius, 1996). Våra emotioner utlöses av kroppsliga tillstånd förmedlat av 
nervsystemet. Som bevis för deras teorier använde de introspektion. Föreställ dig att du 
är riktigt arg. Om du inte skulle känna något i kroppen så skulle du inte känna dig arg, 
hävdar dessa forskare. Eller för att ta ett exempel: Tänk dig att du är ute i skogen och 
plötslig står du öga mot öga med en björn. Din kropp blir stel och börjar skaka och du 
drar slutsatsen att du är livrädd. Enlig James-Lange så skulle du inte bli livrädd om du 
inte kände reaktionen av din kropp. Du skulle säkert visserligen känna att ”oj då… detta 
är ju inte så bra… jag måste nog försöka komma bort från björnen”, men inte samma 
panikartade rädsla som troligen skulle drabba dig om du kände att hela din kropp 
skadade och svetten bröt ut i pannan.  
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Walter Cannon och Bard kritiserade denna teori (Ibid.). De hänvisade till experiment 
som visade att även utan information från kroppen så betedde sig djur emotionellt. De 
hävdade också att alla typer av stressfulla stimuli – som kyla, värme, feber och träning – 
producerade liknande kroppsliga symptom. Hur skulle kroppen kunna veta skillnaden 
mellan ilska och feber, rädsla eller kärlek? De kom fram till att emotioner är 
lokaliserade till hjärnan. 
 
Emellertid har nyare forskning kritiserat Cannon och Bards teorier (Ibid.). Det finns 
visst stöd för att utebliven information från kroppen dämpar emotioner, och vidare kan 
man med modern mätningsutrustning påvisa skillnader i kroppsliga symtom vid olika 
stressfulla situationer, exempelvis leder ilska till hög hudtemperatur, samt ledsenhet och 
rädsla till låg hudtemperatur. Studier har också gjorts där deltagare som har haft en 
penna i munnen – och därigenom har munnen i en position som liknar ett leende – har 
känns sig mer glada än deltagare med en neutral min (Strack, Stepper, & Martin, 1988). 
Detta talar för att våra ansiktsuttryck inte bara är ett resultat av vad vi känner, utan att de 
även kan påverka våra känslor. 
 
Hjärnforskningen har också bidragit till förståelsen av emotioner. Bland annat så har det 
visats att ilska och rädsla är kopplat till hippocamus och amygdala, samt att ilska är 
kopplat till testosteron och noradrenalin, och rädsla med adrenalin och kortisol 
(Plutchik, 2003). 
 
Evolutionistiska aspekter 
 
Charles Darwins ”On the origin of species” revolutionerade tänkande kring människan 
(Cornelius, 1996). Detta gällde även tänkandet kring våra emotioner. Darwin såg på 
emotionella uttryck på samma sätt som på fysiska strukturer. Emotionella uttryck fyller 
vissa funktioner som har spelat en roll för vår överlevnad och fortplantning. Exempelvis 
så kan uttryck av ilska skrämma en fiende och därigenom öka våra överlevnadschanser. 
Likaså kan ett uttryck av rädsla och underlägsenhet mot en starkare part göra att vi 
minskar riskerna för att bli anfallna. För er som har erfarenhet av hundar torde detta 
beteende vara tydligt. En underlägsen hund visar sin underlägsenhet genom olika 
signaler, som starkast genom att lägga sig ner och blotta strupen, därmed visar hunden 
att den inte utgör något hot för den andra hunden, och blir då i normala fall lämnad 
ifred. En implikation av detta biologiska sätt att se på emotionella uttryck är att de då till 
stor del måste vara nedärvda, det vill säga inte endast vara inlärda. Vad finns det då för 
bevis för detta? Många emotionella uttryck är liknande för både människor och andra 
djur. Bebisar som är födda blinda visar också olika emotionella uttryck. Många uttryck 
förefaller också vara universella, det vill säga obundna av kulturen (Ibid.). 
 
Senare evolutionära teoretiker ser på emotioner som mer än bara uttryck. Emotioner har 
utvecklats för att hjälpa oss hantera problem som varit (och är) gemensamma för 
människan genom historien. Dessa kan vara att hitta parningspartners och ta hand om 
barnen, hålla sig säker från fara och gift, behålla sociala relationer, samt att tävla om 
mat och territorium och så vidare. Emotioner fungerar som motivationsfaktorer och 
främjar handling (Frijda, 1988). De får oss exempelvis att vilja undersöka något, 
undvika något, uppmärksamma, stöta bort, genom känslorna nyfikenhet, rädsla, intresse 
och äckel. Men därav inte sagt att kulturen/miljön inte skulle spela någon roll. Tvärtom 
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så spelar den en betydande roll som socialiserande faktor för när och hur man ska känna 
och ge utlopp för olika emotioner, det är alltså en mix av natur och miljö. 
 
Men hur många emotioner har då utvecklats genom evolutionen? Enligt Panksepp 
(1998) så finns det sju emotionella system, dessa presenteras i tabell 1.  
 
 
Tabell 1. De sju emotionella systemen. 
_____________________________________________________________________ 
 
1. Ilske systemet       Utlöses av frustration. Motiverar till attack. 
2. Rädsla systemet      Reducerar smärta och hot. Vid stark stimuli leder det till  

     flykt, vid svag till frysning/oro. 
3. Söka systemet      Utlöser intresse och nyfikenhet; understimulering leder till  

     apati och depression; överstimulering leder till mani och/eller     
     schizofreni. 

4. Ledsen/panik systemet  Utlöses av separation eller övergivelse. 
5. Lust systemet      Motiverar sexuellt beteende. 
6. Omvårdnads systemet   Motiverar föräldrarkärlek. 
7. Lek systemet      Leder till sociala band och glädje. 
_____________________________________________________________________ 

 
 
Som vi senare kommer att se så är det många forskare som inte lägger lika stor vikt vid 
frustration som orsak till ilska, som Panksepp gör. Ur ett evolutionistiskt synsätt kan 
ilska ses som ett biologiskt alarmsystem som har utvecklats under årtusenden för att det 
har hjälpt oss att hantera vissa utmaningar i omvärlden (för en överblick se Lindqvist, 
2005, s 6-8). Ilska har hjälp oss genom att vid stressfulla och hotande situationer 
modifiera vårt beteende för att undvika vidare eller hotande förluster. Modern 
hjärnforskning stöder ett evolutionistiskt perspektiv på så sätt att emotioner ofta 
involverar gamla hjärnstrukturer, som har utvecklats före de högre kognitiva delarna i 
hjärnan (Ibid.).  
 
En evolutionistiskt inspirerad teori är The social attention holding theory (Gilbert, 
1998). Denna säger att status, prestige, och dominans är faktorer som gynnats genom 
evolutionen, genom att högrankade individer har haft bättre tillgång till överlevnads och 
reproduktionsresurser. Negativa emotioner, som ilska, avundsjuka och skam, har här 
fungerat mobiliserande emot hot mot, eller faktiska förluster av, ens status inom en 
relevant grupp.      
 
Kognitiva aspekter 
 
Maranon utförde 1924 experiment där han injekterade adrenalin i försökspersoner, 
varpå de uppvisade alla (då kända) kroppsliga symptom av ilska (Cornelius, 1996). 
Emellertid så kände de sig ändå inte arga, vilket de ju borde ha gjort om man tror på 
James-Langes teori. Senare så utvecklade Schachter och Singer (1962) en teori som 
förklarade detta, den så kallade Two factor theory (attribution of arousal). Denna säger 
att emotioner kommer från två faktorer, dels arousal vilket på svenska nog kan 
översättas till en form av allmän kroppslig upphetsning, dels den kognitiva härledningen 
till anledningen av detta tillstånd. Vi upplever alltså en allmän 
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kroppskänsla/kroppstillstånd, men sedan söker vi svaret på vilken emotion detta är 
externt, genom våra sinnen (detta säger inte kroppen oss, som James-Lange skulle 
säga). Denna teori har fått visst stöd i senare forskning, bland annat genom Dutton och 
Arons (1974) experiment. Detta gick ut på att män som blev upphetsade/aroused av att 
korsa en smal och hög bro innan de träffade en kvinnlig forskare, var mer benägna att 
ringa och bjuda ut henne på en date efteråt, än de män som hade korsat en bred och 
stadig bro, och därmed inte var aroused. Detta tyder på att de attribuerade deras 
upphetsning/arousal till sexuell attraktion, istället för till korsandet av den farliga bron. 
Emellertid så finns det även mycket som talat emot teorin. Bland annat så finns det 
separata fysiologiska symtom till olika emotioner, det finns alltså inte bara ett allmänt 
tillstånd av arousel. Vidare så har experimenten som talar för Two factor theory varit 
svåra att replikera med samma resultat. Det verkar som om teorin fungerar bäst i 
konstiga, ovanliga situationer, där arousal inte är alltför stark (Cornelius, 1996). 
 
Många forskare argumenterar emot tanken att arousal kommer före kognitionen. Istället 
kommer kognitionen först, och sedan reagerar kroppen. Det finns många olika spår 
inom den kognitiva forskningen och hur kognitiva appraisals (Enligt Nordstedts stora 
engelsk-svenska ordbok: värdering, taxering, uppskattning; bedömning, utvärdering) 
leder till olika emotioner. Weiner (1980) attributionsteori föreslår att vi först gör en 
bedömning av om en situation är bra eller dålig, sedan om den är relevant för oss eller 
inte. Därefter gör vi en bedömning av vad som orsakade situationen, och sedan vad som 
kontrollerar situationen. På engelska ser modellen ut såhär: 
 
______________________________________________________________________ 
 
- primary appraisals = 

- valence (good vs bad) 
- relevans (important or not) 

- secondary appraisals   
- perceived cause of event 
- perceived controllability of event 

______________________________________________________________________ 
 
Modell 1. Attributionsteorin 
 
 
Ett exempel på vad som genom denna modell skulle kunna göra oss arga följer här (för 
att slippa blanda svenska och engelska skrivs allt på engelska):  
 
______________________________________________________________________ 
 
Situation: Romantic partner wants to spend weekend with friends, without you.  
Primary appraisal: Negative, relevant 

- Initial emotion: distress 
Secondary appraisals = unfair, partner caused, partner controllable 

-Emotion: anger  
______________________________________________________________________ 
 
Modell 2. Attributionsteorin, exempel ilska. 
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Dessa teorier har fått kritik av exempelvis Ellsworth (1991), som menar att vi inte går 
runt hela dagarna och gör ovanstående bedömningar innan vi reagerar emotionellt, det 
behöver gå snabbare än så, vidare så kan vi inte bara tänka bort otrevliga känslor, som 
svartsjuka. Sedan så verkar sambandet åt det motsatta hållet också, olika emotioner 
(exempelvis ilska, ledsenhet och lycka) påverkar vår perception, våra tankar, 
bedömningar, samt minnen. Det verkar rimligt att anta att emotionella tillstånd kan 
uppkomma genom ett minimum av sinnesinformation, utan att denna först har hunnit bli 
processad till meningsfull information för medvetandet (Zajonc, 1984).  
 
En sådan teori är Berkowitzs cognitive-neoassociationistic theory (Berkowitz & 
Harmon-Jones, 2004). Enligt denna teori så är känslor, tankar, minnen, samt 
fysiologiska reaktioner sammankopplade i ett nätverk, där de ömsesidigt kan aktivera 
varandra. Vi kan först få en automatisk negativ känsla, som ger upphov till ilske 
relaterade känslor, minnen och idéer, som vid ett senare stadium kan bli modifierade, 
förstärkta eller förtryckta av högre-ordningens kognitiva processer (higher-order 
cognitive reflection), som exempelvis uppfattningar om kausala orsaker. Det är alltså 
frågan om två processer där man först får en initial/basal reaktion, varefter denna sedan 
kan påverkas av högre kognitiva processer, som tolkningsscheman, sociala regler, 
förväntningar, och så vidare. Allt detta påverkar fortgången av reaktionen, däribland 
eventuellt handlande. Men det avancerade kognitiva tänkandet behöver alltså inte heller 
spela någon roll alls. Vi hamnar ofta i ett ilske-liknande tillstånd redan vid den första 
impulsiva reaktionen, innan den högre kognitiva processen fått tillräckligt med tid för 
att hunnit bearbeta informationen. Enligt denna teori så kan alltså negativ 
påverkan/stimuli (negative affect) ensamt orsaka ilska (men även andra negativa 
känslor, som rädsla). Detta beror på hur nätverket ser ut, och på vilken kontext som 
personen befinner sig i.  
 
Det finns vidare betydande belägg för att ilskan påverkar våra perceptioner och minne 
på så sätt att det påverkar hela tankeprocessen och beslutsprocessen hos arga individer 
(för orientering se Lindqvist, 2005, s 11-12). Detta går väl i hand med cognitive-
neoassociationistic theorys tankar om nätverk och basala reaktioner.  
 
Kulturens och normers betydelse 
 
Det finns betydande belägg för att mycket rörande emotioner är universellt, men miljön 
(och därmed kulturen) spelar också en betydande roll (för en överblick se Scherer & 
Wallbott, 1994). Socialiseringen påverkar vad som gör oss arga och hur vi uttrycker 
detta. En hemsk men upplysande studie utförd av Main och George (1985) utsatte barn 
som blev slagna hemma, samt barn som inte blev slagna hemma, för ett ledset barn. 
Barnen som hade det bra hemma visade empati och ville trösta det ledsna barnet, medan 
de slagna barnen ville slå det ledsna barnet! De hade lärt sig att ledsenhet skulle 
bestraffas. Här finns det kulturella skillnader, och ibland ganska stora sådana. Ett 
klassiskt och extremt exempel är Briggs (1970) studie av eskimåer, där det hävdas att 
eskimåer inte blir arga. De resonerar som så att livet är svårt nog som det är, varför ska 
man göra det svårare genom att hitta personer att klandra? Barnsligt! Detta är väl ett 
extremt exempel på hur miljön gör att man förtrycker ilska. Vanligare är nog att olika 
kulturer skiljer sig åt i vad man blir arg över, samt om, när och hur man ska visa denna 
ilska. Att det finns kulturella skillnader bör hållas i åtanke, samt att de flesta studier som 
behandlar ämnet är utförda med hjälp av västerländska, individualistiska deltagare. 
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James Averills (1982) ”Anger and aggression – An essay on emotions” är något av en 
milstolpe inom forskningen kring ilska. I denna studie lät han 160 deltagare redogöra 
för sina erfarenheter av upplevd ilska. Resultaten av detta var bland annat att ilska 
vanligast riktas mot närstående, kanske eftersom vi förväntar oss att personer som står 
oss nära ska veta och bete sig som vi vill/förväntar oss. Ilskan ger upphov till fysiska 
tillstånd där man känner sig varm, laddad med energi samt spänd. Den ger ofta upphov 
till aggressiva önskningar, eller begär, även om vi ofta inte agerar på dessa. Orsaken till 
att vi blir arga är att någonting betydelsefullt för oss har förolämpats, nedvärderats, eller 
förhindrats. En upplevt orättvisa eller orätt (injustice and unfairness) spelar en 
betydande roll. Det borde inte vara på detta sätt, det är fel! Kognitivt tenderar man att 
uppfatta situationen som: Negativ; viktig/betydelsefull; en utmaning mot våra 
värderingar eller tro; det är någon annans fel; det är gjort medvetet; det går att 
kontrollera. Det är alltså någon som medvetet och uppsåtligt har skadat mig. De 
situationer som deltagare beskrev gjort dem arga kan enligt honom delas in i tre olika 
huvudkategorier. Dessa tre är ”Frustration, loss of self-esteem, or a threat to an 
interpersonal relationship.” (Averill, 1982, s 175). Averill anser dock att dessa inte är 
särskilt användbara eftersom de är för breda och ickeinformativa. Det förefaller för 
honom som om det är brytningen mot normativa standarder, som är den viktigaste 
faktorn. Dessa kan vara både av en mer allmän som personlig natur. Detta innebär att 
det sociala får en framträdande roll i Averills förklaring, eftersom det framförallt är vår 
miljö/kultur som avgör vilka normer som vi har.  
 
Andra forskare lägger större tyngdpunkt vid frustrationen, vilket kommer av att någon 
eller något motverkar uppfyllanden av ett personligt viktigt mål (se exempelvis Lazarus 
1991, samt Frijda 1993). Dessa mål kan vara tämligen diffusa som bevarandet av ett 
gott självförtroende. 
 
De vanligaste orsakerna till att vi blir arga 
 
Canary, Spitzberg & Semic (1998, s 192-196) har undersökt olika forskares syn på ilska 
och aggressivitet i interpersonella relationer, och konstaterar att olika forskare har 
föreslagit olika kategoriseringar över vad som orsakar ilska. De har gjort en 
sammanställning över olika forskares resultat som resulterade i följande kategorisering:  
 
 
Tabell 2. Sammanställning över vanliga orsaker till ilska. 
______________________________________________________________________ 
1. Identity management 

Integrity threat (C&M) 
Insult ( B; F; S et al.; T) 
Self- esteem threat (F) 
Condescension (B; H) 
Blame/ reproach (S;T) 
Personal criticism (F&B) 
Rebuff/ rejection (F&B) 
Teasing (T) 
Loyalty – defending another’s dignity (C&M) 
Neglecting/ rejecting/ unreliable (Bu) 

2. Aggression 
Physical threat or harm (B; C & M; S et al.; T) 
Physical harassment (T) 
Verbal abuse (B; H) 
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Sexual aggressive (Bu) 
3. Frustration 

Goal interference (Ba; S et al.) 
Violation of expectations (S et al.) 
Impotence – inability to influence others (C&M) 
Powerlessness (F&B) 
Thwarted plans (T) 
Environmental frustrations (T) 
Negative consequences linked to blameworthy action (C et al.) 

4. Fairness 
Inequity/lack of fairness (F&B; F&F; S et al.) 
Situation is illegitimate, wrong (S et al.) 
Hurting another’s feelings (H) 
People’s belongings (T) 

5. Incompetence  
A. Due to ignorance 

Incompetence of another (C&M) 
Thoughtless behaviors (T) 
Moody (Bu) 
Emotionally constricted (Bu) 
Disheveled (Bu) 

B. Due to egocentric motives 
Self-centered (Bu) 
Self- opinionated (T) 
Inconsiderate/insensitive to others (B; C&M; F&B) 
Rudeness (F&B) 
Physically self-absorbed (Bu) 
Nagging (T) 
Sexualizes others (Bu) 
Harassment/being bugged (F&B) 

6. Relationship threat 
Jealousy (B; C&M; S et al.) 
Unfaithfulness (Bu) 
Betrayal (F&B) 

7. Predispositions 
Predisposition to anger due to experiences (S et al.) 
Predisposition to anger due to stress, fatigue, etc. (S et al.) 
Alcoholism (Bu) 
Possessiveness/dependent behaviors (Bu) 
Scripts (R&F) 

8. General reaction 
Aggression-related tendencies following negative affect (Be) 
Threat appraisal and coping processes (R) 
Response to aversion (Ba) 
Excitation (Z) 

_____________________________________________________________________________________ 
Ba = Bandura, 1973; Be = Berkowitz, 1993; Bu = Buss, 1989; C&M = Campbell & Muncer, 1987; C et 
al. = Clore, Ortony, Dienes, & Fujita, 1993; F = Feschback, 1986; F&B = Fehr & Baldwin, 1996; F & F = 
Fitness & Fletcher, 1993; H = Harris, 1993; R = Rubin, 1986; R & F = Russell & Fehr, 1987; S = 
Schönback, 1990; S et al. = Shaver, Schwartz, Kirson, & O’Connor, 1987; T = Törestad, 1990; Z = 
Zillmann, 1990. 
 
 
Den första kategorin över orsaker till ilska, identity, refererar till perceptionen av att ens 
självbild, eller den bild som man vill förmedla av sig själv, är under attack (Canary, 
Spitzberg & Semic, 1998, s 192-196). Människor verkar vara känsliga för både direkta 
och indirekta attacker på deras identitet. Fysiska eller verbala aggressioner, aggression, 
är den andra kategorin av vanliga orsaker till ilska. Män verkar reagera starkara än 
kvinnor på denna faktor. En tredje sak som gör oss arga är när våra planer förstörs, goal 
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impediment. Oftast berör detta en annan persons beteende, men rena miljöfaktorer (som 
exempelvis is på motorvägen) förekommer också. En del forskare anser att 
målförhindring är en grundorsak till ilska i interpersonella samanhang. Rättvisa, 
fairness, är den fjärde kategorin, och innebär att människor blir arga när de känner sig 
orättvist behandlade. Den femte kategorin är inkompetens till följd av okunskap, 
incompetence due to ignorance, samt inkompetens till följd av egoistiska motiv, 
incompetence due to egocentric motives. Den förstnämnda är väl ganska oproblematisk, 
det är när vi exempelvis blir arga på en partner för att denna beter sig dumt men inte 
fattar bättre. Den sistnämnda däremot handlar om själviskhet, när någon inte bryr sig 
om andra människor och deras åsikter, tror sig veta bäst och så vidare. Personligen så 
förstår jag inte varför denna själviskhet behöver ha med inkompetens att göra. Den 
sjätte typen av situation som orsakar ilska är hot mot ens relation, relationship threat, 
och då vanligtvis situationer som involverar svartsjuka. Oftast så riktas den svartsjukas 
ilska mot sin partner, och inte mot den tredje (hotande) parten. Men svartsjuka är inte 
den enda orsaken till ilska här, andra exempel inom denna kategori är när man känner 
att ens partner behandlar en ägande/kontrollerande. Kategori sju, predispositions, tar 
upp olika anlag, eller känslighet hos individen som påverkar ens reaktion, som ens 
uppfostran, och hur alkoholberoende negativt påverkar ens bedömningar och förmåga 
att kontrollera sina känslor. Den sista kategorin, generalized learned responses, 
behandlar synen att ilska är ett brett syndrom, eller responstendenser, som gör att ilska 
kan uppkomma genom ett antal negativa stimuli, detta genom sammankopplingen 
mellan känslor, minnen och reaktioner. Ilska kan alltså komma från liknande tillstånd 
som smärta eller frustration. (Berkowitzs cognitive-neoassociationistic theory tillhör 
denna kategori, och står lite mer utförligt beskrivet ovan under Kognitiva aspekter) 
 
Vidare så kan vi se av tabellen att det råder oenighet mellan forskarna om vad som 
orsakar ilska, samt hur en kategorisering över dessa bör se ut.  
 
Syftet med studien 
 
Det övergripande syftet med denna studie var att bidra till en ökad förståelse kring 
emotionen ilska. Det mer specifika syftet var att empiriskt undersöka vilka situationer 
som leder till ilska hos vuxna individer, samt att ur dessa försöka ta fram de faktorer 
som i dessa situationer har orsakat ilskan. Genom att undersöka de situationer som 
ledde till ilska, samt deltagarnas egna åsikter om vad som gjort dem arga, ämnades 
alltså utrönas vad som orsakat ilskan i dessa fall, och därigenom mer generellt orsakar 
ilska. 
 
 

M e t o d 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i studien var 55 psykologistudenter vid Stockholms Universitet. Dessa 
anmälde sig till studien via listor som var uppsatta vid institutionen. För sin medverkan 
fick de kompensation i form av obligatorisk undersökningsdeltagandetid. Åldern på 
deltagarna sträckte sig från 22 till 49 år (med en medelålder på 29.5 år), och 
könsfördelningen var 12 män och 43 kvinnor. 
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Datainsamling 
 
Data samlades in med hjälp av en enkät, se appendix ett. Denna enkät hade öppna 
svarsalternativ. Deltagaren ombads beskriva två situationer som gjort dem arga, varför 
de blev arga samt vilket agerande situationerna lett till från deras sida. Samtliga 
deltagare beskrev två situationer, så totalt genererades 110 stycken situationer som 
respondenterna upplevde orsakat ilska hos dem. Det fanns fyra tillfällen som man kunde 
anmäla sig till, och dessa var under loppet av tre i rad följande dagar. Lokalerna var tre 
lektionssalar vid psykologiska institutionens huvudbyggnad. Vid anmälan till 
undersökningen fick deltagarna informationen att undersökningen beräknades ta mellan 
30 och 45 minuter, men det visade sig att en majoritet av deltagarna blev klara på 
ungefär 20 minuter. Endast skriftliga instruktioner gavs, med undantag av besvarandet 
av spontana frågor som ett fåtal respondenter ställde.  
 
Analys 
 
Analysen som användes var en induktiv tematisk analys (Hayes, 2000). Materialet 
transkriberades varpå ett antal genomläsningar skede. Därefter skedde en 
genomarbetning av texten där markeringar gjordes över för frågeställningen relevanta 
delar – aspekter som bidragit till respondenternas ilska – dessutom skrevs nyckelord i 
marginalerna. Efter detta gjordes en kort sammanfattning av de centrala delarna i varje 
redogörelse, som skrevs upp på separata papper. Därefter vidtog en process av att skapa 
passande teman till dessa data, varunder samtliga redogörelser sorterades in under en 
eller flera uppkomna teman. Att många beskrivningar kan tillhöra flera teman beror dels 
på att situationerna ofta är komplexa och innehåller många relevanta aspekter, dels på 
att de relevanta aspekterna i sig är komplexa och till viss del kan tolkas olika beroende 
på hur man ser på dem. För att inte missa relevanta tolkningar skapades således teman 
som mättade de rimliga tolkningar som framkom i analysen. Eftersom de olika temana 
även förhöll sig olika till varandra, beroende av abstraktionsnivå som valdes, på så sätt 
att vissa mer konkreta/situationsspecifika teman kunde sorteras in under mer 
övergripande/allmänna teman, valdes att organisera temana på olika nivåer utefter deras 
inbördes relation. De mer konkreta undertemana ligger alltså närmre de konkreta 
situationerna, och är därmed mindre tolkande. De svarar i större utsträckning på frågan 
om vilka situationer som orsakade ilska hos detta urval. De mer övergripande 
huvudtemana svarar mer på frågan om vad som orsakar ilska, eftersom de mer ämnar 
fånga de faktorer som gjort respondenterna arga. Detta är dock ingen absolut 
gränsdragning. Organiseringen av temana i huvudteman och olika nivåer av underteman 
är gjort för att logiskt illustrera de tänkta förhållandena mellan temana. Påpekas bör 
dock att exakt hur denna organisering av de framkomna temana ser ut är av sekundär 
betydelse vid den induktiva tematiska analysen, det primära är vilka teman som 
framkommer. Slutsatsen drogs att mättnad hade uppnåtts, då fler beskrivningar inte 
bedömdes tillföra fler teman, då framförallt huvudteman. Efter detta gicks materialet 
igenom utifrån de olika teman som nu fanns, och vissa justeringar gjordes, framförallt i 
organiseringen av temana.  
 
Därefter startade en redogörelseprocess där de olika temana belystes, samt även 
diskuterades på ett så pass fritt sätt att redovisningen av undersökningens teman 
sammanfaller med en löpande diskussion. Därefter följer ett kort stycke av en mer 
spekulativ karaktär som relaterar de olika temana till varandra, och presenterar en 
övergripande bild av orsakerna till ilska. Även om viss litteratur hade läste innan 
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analysen genomfördes, så skedde den mer omfattande litteraturstudien efter analysens 
avslutande, varpå vissa kompletteringar gjordes i diskussionsdelar, men inte i resultatet.  
 
Vid presentationen förekommer många citat. Detta är dels för att åskådliggöra temana, 
dels för att läsaren ska få en möjlighet att bedöma analysen och dess rimlighet. Vid 
längre citat som presenteras i egna stycken, så är det första stycket svaret på 
uppmaningen: ”Beskriv en konkret situation som gjort dig arg”. Andra stycket svarar på 
frågan: ”Varför blev du arg i denna situation?”. I de fall som ett tredje stycke är med så 
är det svaret på frågan: ”Hur bemötte du situationen, eller med andra ord, ledde 
situationen till något agerande från din sida, och i så fall vilket?”. För exakt utformning 
av enkäten, se appendix ett.  
 
 
 
 

R e s u l t a t   o c h   d i s k u s s i o n 
 
Först följer här en tabell som ger en sammanfattning av resultatet. Därefter kommer 
samtliga teman att behandlas var och en för sig i den ordning som tabellen visar.   
 
Tabell 3. Orsaker till ilska, sammanfattning över resultatet. 
______________________________________________________________________ 
 
1. Hot mot ens (eller signifikant annans) välbefinnande 
     1.1 Hot mot ens självkänsla 
          1.1.1 Att bli kränkt/oförättad 

               1.1.2 Närståendes agerande tyder på att man inte är tillräckligt betydelsefull för      
                        dem  

          1.1.3 Besvikelse över sitt eget agerande 
     1.2 Ilska som svar på ilska, samt att bli attackerad 
     1.3 Någon orsakar besvär för en – på ickelegitima grunder  
     1.4 Hot mot en signifikant annans välbefinnande 
      
2. Normbrytande beteende och orättvisa 
     2.1 Normbrytande beteende 
     2.2 Orättvisa 
          2.2.1 När någon inte tar sitt ansvar 
 
3. Bristande kontroll över relevant situation samt förhindrelse att uppnå mål  
 
4. Ens förväntningar bryts till det negativa 
     4.1 Inkompetens 
 
5. Negativa tillstånd 
     5.1 Fysiskt obehag 
     5.3 Stress, trötthet samt negativa emotioner 
______________________________________________________________________ 
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1. Hot mot ens (eller signifikant annans) välbefinnande 
 
Detta huvudtema innehåller situationer som på något sätt är skadliga eller riskerar att 
skada en själv eller någon annan som man bryr sig om. Det kan vara svårt att dra 
gränsen mellan när en skada hotar att uppstå, och när någon typ av skada faktiskt redan 
har orsakats. Men den minsta gemensamma nämnaren för de olika situationerna som 
faller här inunder är att det föreligger ett hot om skada, sedan kan det vara så att en 
skada redan har skett, men då föreligger det ändå ett hot om ytterligare skada, eller ett 
hot om att en temporär skada kan få en mer permanent karaktär. Ordet välbefinnande är 
valt för att det kan inkludera ett vitt spektrum av möjliga mått på ens välmående. Både 
ens rent fysiska tillstånd samt olika typer av mått på ens psykiska tillstånd, som ens 
självförtroende, självkänsla, självbild och så vidare, men även vad som kanske kan 
kallas allmänt lyckotillstånd. 

 
1.1 Hot mot ens självkänsla 
 
Den absolut vanligaste typen av situation som funnits i studien är sådana som kan 
karakteriseras som ett hot mot ens självkänsla. Ibland går vägen till ilskan genom 
ledsamhet, man kan då kanske hävda att självkänslan har tagit åtminstone tillfällig 
skada, sedan kan ilskan vara ett försvar mot en mer permanent skada. En deltagare 
beskriver hur hon blev kuggad på en tenta och fick elaka kommentarer, först blev hon 
ledsen och grät, hon beskriver hur hon kände sig värdelös, sedan blev hon arg och 
handlade för att förändra situationen. Efter detta så kände hon sig bättre. Detta 
illustrerar också att ilska är en emotion som främjar handling/agerande.  
 
Men ilskan kan också komma omedelbart. Nedan är ett exempel på en situation som här 
klassas som ett hot mot självkänslan. Situationen faller förvisso inom undertemat 
kränkande beteende, men finns här med för att illustrera en situation som i denna analys 
tolkas som ett hot mot ens självkänsla, trots att det inte finns någon ledsenhet 
rapporterad. För vidare motivering, se 1.1.1 om kränkande beteende. 
 

En dag i veckan jobbar jag extra som bartender. Det var en lördag för ca 1 månad sedan som 
ett företag hade sin personalfest på det stället jag jobbar. Jag står i baren och försöker vara 
trevlig mot dessa gäster (som jag precis blandat 281 cosmpolitan till!!) som enbart verkar se 
ner på mig, detta för att de har ett ”bättre” jobb än vad jag har. Två män i 30-35 års åldern 
kommer fram till baren, vill köpa en flaska vin och jag säger ”180 kr tack”. De båda männen 
börjar klaga över att det är så dyrt så dyrt osv. Till sist säger den ena till den andra, ”det är 
dyrt men hon är rätt snygg och ganska trevlig så det är ok”. Jag blev totalt vansinnig! Och 
kastade tillbaka hans växel. ”Hon är rätt söt när hon är arg också” hör jag sedan. 

 
1. De tror att de är bättre och smartare än mig. 2. De pratar över mig. De visste att jag skulle 
höra men pratade över. 3. ”Rätt snygg och ganska trevlig”, JAG VILL INTE HÖRA DITT 
ÄCKEL!! 4. Att han trodde att jag skulle bli nöjd för att han sa så. 5. Att människan tar 
rätten att prata om och inte med och i stort sett sexuella trakasserier.  

 
Situationerna som kan karakteriseras som ett hot mot ens självkänsla är mångfacetterade 
men tre kategorier urskiljs särskilt här.   
 
1.1.1 Att bli kränkt/oförättad 
 
Många olika typer av situationer förekommer här, det kan vara någon som säger något 
uppenbart kränkande eller beter sig nedlåtande mot en, men det kan också vara en 
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situation (eller en ickehandling) som man upplever som kränkande. Exempel på en 
sådan situation är när en respondent inte hade blivit erbjuden ett långtidsvikariat på ett 
arbete som hon vikarierat på under många år. Hon skriver ”kände mig kränkt och 
oönskvärd. Tog det som om de inte var nöjda med min prestation på arbetet.”. Detta 
exempel visar på hur kränkningen kan vara ett tydligt hot mot ens självkänsla. En annan 
person känner sig kränkt ”när någon säger till mig att jag tycker eller känner fel”. En 
tredje person berättar: 
 

Jag stod i en bankomatkö som var ganska lång och lite ostrukturerad. Tre unga tjejer kommer 
och ställer sig lite vid sidan om mig, dock inte efter mig. När det blev min tur tränger de sig 
före mig och stoppar snabbt i sitt kort i automaten. Det hela var mycket medvetet. 

 
På frågan om vad som gjort henne arg i denna situation skrev hon: 
 

Därför att när jag påpekade att det nog var min tur så skrattade dom bara och sa något i stil 
med att ”det skiter väl vi i”. Jag kände mig kränkt. 

 
Visserligen bryter tjejerna här mot tydliga normer om hur man beter sig i en 
bankomatkö, men som framgår verkar det inte vara själva normbrytningen i sig som är 
anledningen till respondentens ilska, utan den kränkning av henne som person som 
normbrytningen innebär. De tre tjejerna var medvetna om vad de gjorde, alltså var det 
en medveten kränkning av henne, som bevisas och förstärks av att de svarar arrogant 
när hon påtalar att det var hennes tur. Ofta så innebär en kränkning, just liksom i detta 
fall, att en person (eller flera) bemöter en på ett nedlåtande sätt, som om de skulle stå 
över en. Om man skulle ta till sig detta synsätt så vore det troligen en sänkning av ens 
självkänsla. Ilskan blir nog här ett försvar emot detta nedlåtande beteende, ett sätt att stå 
upp för sig själv och visa att jag är lika mycket värd som du, och jag tolererar inte detta 
beteende. Vidare internaliserar man inte denna negativa bild som personen förmedlar av 
en, utan tvärtom slår man tillbaka den genom att fokusera på att det är den personen 
som agerar felaktigt. Möjligen skulle samma situation, av en person med väldigt låg 
självkänsla, istället ses som en bekräftelse på dennes negativa självbild, och därmed 
bara leda till ytterligare nedstämdhet. Detta vore ett passivt bemötande av situationen, 
medan ilskan är en handlingskraftig emotion som syftar till agerande och försvar. I 
ovanstående situation utspelas sedan följande: 
 

Det som hände var ganska kul därför att när jag blev arg så gick jag väldigt nära dom och 
stod precis intill och då blev nåt fel på deras transaktion så automaten spottade ut kortet och 
sa försök igen. När en av tjejerna tog ut sitt kort passade jag på att stoppa in mitt och då var 
det plötsligt min tur och de fick vänta. Det var en härlig hämnd men händelsen var obehaglig 
och det tycker jag fortfarande fast det är flera år sedan.  

 
Ilskan leder här till ett hotfullt beteende från hennes sida. Hon respekterar inte deras 
integritetssfär, utan går väldigt nära dem. Detta måste i denna situation ses som ett 
hotfullt beteende. Möjligtvis ledde det till att personen som hanterade transaktionen 
blev nervös och gjorde något fel. När så ett naturligt tillfälle kom så agerade 
respondenten snabbt och genom sitt agerande tog hon tillbaka sin turordning. Detta kan 
kanske ses som en form av upprättelse, här genom vad hon själv beskriver som hämnd. 
En i materialet vanligare form av försök till upprättelse är att få personen som kränkt en 
att erkänna det felaktiga i deras beteende. Detta behov av upprättelse kan vara mycket 
starkt. En kvinna som upplevde sig bli kränkt av en spårvagnsförare fick ett så stort 
behov av vad som nog måste beskrivas som upprättelse, att hon trots tidspress och 
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tidigare stor stress över att kanske inte hinna till sin sons luciafirande, åkte vidare till 
slutstationen för att prata med chauffören. 
 
Kränkningen kan också vara gentemot en grupp som man identifierar sig med. En 
respondent beskriver en situation där en person som bodde i samma studentkorridor 
som henne började ”säga en massa negativa saker om religion och speciellt kristna”. 
Anledningen till att hon blev arg säger hon var ”för att då jag själv är kristen kände ett 
personligt påhopp”. Värt att nämna är att denna kränkning gav upphov till vad som 
framstår som den mest aggressiva responsen som finns att tillgå i materialet. Hon 
beskriver det själv som ”Till slut kastade jag tidningen jag hade i handen på honom.” 
och ”Som beskrivet ovan skrek jag nästan åt honom och kastade en tidning”. Man kan 
fråga sig varför denna reaktion blev så kraftig. Det kan ju såklart vara en ren 
tillfällighet, men det kan också vara så att just kränkning av ens religion är en extra 
känslig sak. Möjliga orsaker till detta skulle kunna vara att det förutom en kränkning av 
en själv också är en kränkning av gruppen som helhet, vilket troligen inkluderar flera 
signifikanta andra, som ens familj. Vidare kan det ses som ett hot mot hela ens 
världsbild och därigenom attackeras inte bara ens självkänsla, utan även ens 
övergripande välmående, genom den funktion som religionen fyller. Enligt den så 
kallade terror management teorin (Pyszcynski, Greenberg , & Solomon, 1997) så har vi 
ett behov att skapa en mening med tillvaron genom att anamma en världsbild, ett 
övergripande system som förklarar världen för oss. Detta för att hantera vår rädsla för 
döden. När då denna världsbild hotas så utgör detta ett hot mot vårt välmående. 
Resultatet skulle således kunna bli att kränkningen av ens religion hotar ens 
välbefinnande från flera håll, kränkning av ens person, kränkning av signifikanta andra, 
samt hotandet av den beskyddande världsbilden.  
 
1.1.2 Närståendes agerande tyder på att man inte är tillräckligt betydelsefull för dem  
 
Någon som man bryr sig om och som man tror bryr sig om en själv agerar på ett sätt 
som tyder på att man inte betyder så mycket för dem som man skulle önska. Det kan 
vara att man känner att ens förälder inte bryr sig tillräckligt mycket om en, och sätter sig 
själv i främsta rummet. I materialet finns det ett antal exempel på situationer där man 
blir arg över sin fars agerande, eller brist på agerande. 
 

Jag blev väldigt arg på min pappa i samband med mitt bröllop, för några år sedan. Mina 
föräldrar är skilda och i perioder är inte deras relation särskilt god, vilket var fallet vid den 
här tiden. Dagen efter bröllopet organiserade min mamma en brunch för gästerna och jag och 
min dåvarande man hade presentöppning då. Eftersom min pappa fick för sig att det var 
”mammas brunch” så sa han att han inte skulle komma. Några veckor före bröllopet var jag 
hos pappa och detta kom på tal. Jag har ofta svårt att uttrycka ilska, men för en gångs skull 
blev jag riktigt arg och ledsen. 

 
Bröllopet var väldigt viktigt för mig och jag ville att framförallt mina föräldrar skulle glädjas 
för mig. Pappa var negativt inställd till alltihop. I den här situationen kändes det som att mina 
känslor var mindre viktiga än pappas, vilket gjorde mig oerhört arg och besviken. Det är ett 
mönster som har upprepats många gånger, men just den här gången fick jag nog och sa ifrån. 
Jag tyckte att pappa borde uppföra sig vuxet och bry sig om vad jag kände. 

 
Det kan också vara brodern som brister i engagemanget när han ska hjälpa till med 
flytten, och pratar i telefon istället, eller pojkvännen som kommer för sent till en träff.  
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Möjligtvis skulle detta tema istället kunnat heta hot mot betydelsefulla relationer. Det 
råder ingen tvekan om den stora vikt som relationer till andra människor spelar för vårt 
välbefinnande (Baumeister & Leary, 1995). Enligt många forskare spelar emotioner 
multipla funktioner, och en av dessa är som kommunikationsredskap (Averill, 1982). 
Kanske har vi en tendens att bli arga när någon hotar en betydelsefull relation. Genom 
att bli arga kommunicerar vi att vi inte accepterar detta agerande från dennes sida, och 
ökar kanske därmed chansen till en förändring, vilket skulle kunna öka chansen till 
relationens överlevnad. Många respondenter har beskrivit hur de har blivit sårade och 
arga när en närstående betett sig på ett oacceptabelt sätt. Detta går in i den tidigare typen 
av situation, om hot mot självkänslan, men det kan också ses som ett ytterligare tema. 
Exempelvis beskriver en respondent hur hennes pappa inte förstår att hans beteende 
sårar henne gång på gång, och hur detta gör henne arg. Just denna onödighet i sårandet, 
genom en bristande förståelse hos den andra, återkommer några gånger, och detta skulle 
kunna tyda på att ilskan här är ett redskap för att kommunicera att detta inte är 
acceptabelt och därmed kanske rädda den betydelsefulla relationen. Emellertid så får 
detta tema heta som det gör, framförallt eftersom det i materialet inte har varit något 
stort fokus på kärleksrelationer, utan oftast handlat om familjen. Till skillnad från 
kärleksrelationer så är oftast familjerelationer av en mer bestående karaktär. Detta gör 
att man kan ifrågasätta huruvida relationen verkligen är hotad av de ändå ofta 
förhållandevis mindre allvarliga incidenter som framkommit i materialet. Däremot så 
förefaller det vara ett hot mot ens självkänsla (även om denna organisering av temana 
kan ifrågasättas, så är ett hot mot en betydelsefull relation åtminstone ett hot mot ens 
välbefinnande) och det känns förhållandevis säkert att benämna dessa situationer som 
att en närståendes beteende tyder på att man inte är tillräckligt betydelsefull för dem.  
 
1.1.3 Besvikelse över sitt eget agerande 
 
Situationer som är ett hot mot ens självkänsla kan också bestå av en besvikelse över sitt 
eget agerande. I många fall har respondenten beskrivit hur anledningen till deras ilska 
har varit både den externa orsaken, som en annan persons beteende, men även en 
besvikelse över sitt eget agerande. Detta kan vara att man borde ha förstått vad en 
otrogen pojkvän gick för, eller att man blir besviken på att man hanterat en situation 
dåligt. Detta tyder på att ilska är en emotion som bland annat syftar till förändring och 
förbättring av en själv. Man blir arg för att ens eget agerade inte stämmer överens med 
ens självbild, eller i alla fall med hur man skulle vilja vara, syftet med denna ilska måste 
då vara att leda till en förbättring av sig själv. En man beskriver följande episod: 
 

Jag skulle spela golf i Spanien. Jag hade spelat på denna bana tre dagar tidigare, men nu 
skulle de helt plötsligt ha mer betalt för att få spela. 

     
Jag blev väldigt otrevligt och arrogant bemött. Språksvårigheter gjorde att jag hamnade i 
underläge, då jag inte kunde argumentera för min sak lika bra som om jag kunde gjort det på 
svenska. Mest arg blev jag kanske på mig själv eftersom jag gav mig för enkelt. Kände mig 
som den dumma turisten. 

 
Detta exempel illustrerar också hur situationer innehåller flera aspekter som samverkar. 
Denna man kände sig både kränkt (även om han inte använder ordet själv) vilket var en 
källa till ilskan, samt besvikelse över sitt eget agerande. Dessutom kände han sig i 
underläge på grund av språket. Resultatet av detta blev att hans självkänsla var hotad 
(eller tillfälligt skadad), då han ju kände sig ”som den dumma turisten”. 
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1.2 Ilska som svar på ilska, samt att bli attackerad 
 
Att bli fysiskt attackerad är ett direkt hot mot ens fysiska välbefinnande. Denna attack 
utgörs nog oftast av någon som också har en som måltavla för sin ilska, men det är inte 
nödvändigt, aggressioner kan även vara av en instrumentell art, alltså frånkopplade från 
känslor. Det har inte i denna undersökning förekommit fall av att respondenten hänför 
ilska till att ha blivit direkt fysiskt attackerad av en annan människa (detta torde vara en 
slump, och ett resultat av urvalets storlek och könsfördelning). Det kanske tydligaste 
hotet mot en själv rent fysiskt, är följande episod: 
 

Vi låg en pluton och tränade skytte ute på järvafältet när jag gjorde lumpen. Helt plötsligt hör 
vi att en del av en skottserie landar precis bredvid oss med sandstänk och allt! Det visar sig 
att det ligger ett gäng polis-aspiranter och skjuter automateld på vallen snett bakom oss. 
(Strikt förbjudet att skjuta a-eld där p.g.a. risken att man skjuter över.) Vi funderar ett tag på 
att skjuta tillbaka innan vårt befäl springer iväg och skäller ut dem.   

 
Igen [Detta är respondentens andra beskrivna situation. Författarens anmärkning.] handlar 
det om hur andras inkompetens och oförsiktighet kan leda till digra konsekvenser för folk i 
deras omgivning. Att det dessutom var folk som ska bli poliser gör inte att saken känns 
bättre. 

 
Först blev jag rädd, sedan arg, efter att ilskan lagt sig tänkte jag mest på hur världen är full av 
idioter och hur det bara är att ”gilla läget” och klara sig bäst det går. 

   
Detta exempel visar på flera olika faktorer. Vad gäller respondentens svar på vad som 
gjort honom arg, det vill säga mittensektionen ovan, så hänvisar han till andras 
inkompetens. Inkompetens finns med som en egen kategori (4.1), men det ter sig för 
mig uppenbart att i denna situation så var en huvudanledning till ilskan det direkta hotet 
mot hans fysiska välbefinnande, resulterat i rädsla, som sedan övergår i ilska. Detta följs 
också av en impuls att hämnas, eller självförsvar om man så vill. 
 
Det har förekommit situationer som kan betecknas som hotfulla och personer har varit 
verbalt aggressiva, vilket ju i ett möjligt nästa led också kan leda till fysisk skada. 
Naturliga emotionella reaktioner på att bli attackerad är rädsla och ilska. En respondent 
beskriver hur en man i mörkret sprungit fram och dunkat hårt i biltaket (vid en 
vändplan) och börjat skrika åt henne (samt sällskap) att de höll på att köra på hans son. 
Även om hon själv beskriver att hon blev rädd för vad som skulle ha kunnat hända 
barnet och arg på hans beteende, så tror jag även här att rädslan och ilskan framförallt 
var ett resultat av den hotfulla situationen. Evolutionistiskt sett så torde det inte råda 
någon tvekan om att ilska spelar en roll som försvar mot angrepp som hotar ens liv (se 
avsnitt om Evolutionistiska aspekter). 

 
Emellertid så behöver det inte vara en direkt hotande situation. Vi verkar också kunna 
bli arga mer eller mindre för att någon annan är arg på oss och visar denna ilska. Enligt 
många forskare har känslor en tendens att smitta av sig på andra (för en överblick se 
Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1994). En respondent beskriver följande situation: 
 

Häromdagen, på kvällen. Min sambo kom hem när barnen och jag skulle sätta oss och äta. 
Precis innan jag började med maten hade en kompis till mig ringt vilket gjorde att jag inte 
fick tid att städa upp i köket innan middagen. Det var väldigt stökigt i köket när min sambo 
kom. Till middag hade vi fisk och potatis som min sambo inte tycker om. Han tänkte därför 
göra några mackor till sig, och för att kunna göra det började han röja i köket. Eftersom han 
var arg när han gjorde det (skvimpade ut välling över halva köket) blev jag arg. Det retar mig 
att han inte kan äta den mat jag lagar. Jag tycker att det är lite tramsigt att vara så kräsen som 
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han är. Dessutom tycker jag att han visar dålig förståelse för mig när han blir sur för att köket 
är stökigt. Barnen är små och jag pluggar mycket. Det kan inte alltid vara tip-top hemma.  

 
Vi har varit tillsammans i snart 11 år och hela tiden har jag tyckt att han är lite tramsig med 
alla idéer kring maten – vad som är gott och inte. Det är väl bara att äta och vara nöjd och 
glad. Det är verkligen inget fel på potatis med sås till. Sen var jag säkert både hungrig och 
trött och även lite trött på dagiströtta och trotsiga barn.  

 
Jag blev jätte-arg. Skrek och grälade på ---- [Författarens borttagning]. Han skrek han också. 
Barnen tappade aptiten och åt ingenting. Vi var sura hela kvällen. Nästa morgon blev vi dock 
vänner igen och bad båda om ursäkt. 

 
I denna situation var det flera aspekter som spelade in. Till viss del kan situationen ses 
som ett hot mot hennes självkänsla, då hennes matlagning inte duger åt hennes man, 
samt att det verkar som om hon själv tycker att hon inte räcker till. Men den utlösande 
faktorn här var att mannen blev arg. Visserligen kan detta ses som exempelvis en 
orättvisa, det vill säga andra ilskefrämjande orsaker kommer in. Men det verkar även 
troligt att vi faktiskt kan bli arga mer eller mindre endast för att någon är arg på oss. 
Fast framförallt då vi anser att det inte finns någon legitim anledning till detta.  

 
1.3 Någon orsakar besvär för en – på ickelegitima grunder 
 
Det är en tämligen liten grupp som faller under denna kategori, och ofta sker en 
samverkan med andra grupper, framförallt förbrytelse mot normer (då främst att någon 
inte tar sitt ansvar) och förbrytelse mot ens förväntningar. Ofta när någon orsakar besvär 
för en så leder nog detta till irritation, eller frustration. För att det ska leda till ilska 
krävs nog, för de flesta människor, i de flesta situationer, att de underkänner 
legitimiteten i skälet för att detta ska behöva besvära dem. Ett relativt vanligt 
förekommande sådant skäl är en upplevd inkompetens: 
 

När jag en termin tvingades vänta på mitt CSN-bidrag halva terminen, trots att jag skickat in 
det i god tid. Jag var fattig och gick och undrade när det skulle komma. Till slut ringde jag 
CSN och då visade det sig att jag fallit mellan stolarna på något sätt med min ansökan, de 
löste det direkt när jag hade ringt. 

 
För att jag behövde lida för några andra människors inkompetens och lättja. 

 
Liknande situationer kommer att behandlas under 2.2.1; när någon inte tar sitt ansvar. 
 
1.4 Hot mot en signifikant annans välbefinnande 
 
Tydliga hot mot välbefinnandet hos en människa som vi bryr oss om kan också leda till 
ilska. Det vanligaste förekommande exemplet är en förälders ilska över andras agerande 
gentemot deras barn. En respondent beskriver hur en bilist nästan körde på hennes 
dotter. En annan hur en pedagogs beteende hotade hennes barns självbild. Men det kan 
även röra sig om andra människor som vi bryr oss om. 
 

Jag blev väldigt arg när jag varit ute på krogen en kväll, med väninnor. En kompis i 
sällskapet har problem med eksem pga allergi härledd från väldigt tidig födsel (v30 är hon 
född). När hon får allergi blir hon väldigt röd runt munnen, och torr. När vi stod i kön till 
McDonalds kommenterade en kille i kön bredvid -”har du bitit ihjäl någon eller”. Min vän 
tog väldigt illa vid sig och blev ledsen – han bara skrattade. 
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Han sårade min vän, kränkte henne utan anledning. Varför ska han bry sig om hennes 
utseende? Okänsligt och osympatiskt. Jag blev ledsen och arg när hon blev ledsen. Han har 
ingen rätt att göra så! 

 
Jag tog tag i honom och frågade vad han pysslade med. Han skulle säga förlåt, det uppstod 
tjafs och hans kompisar sa att han inte var så bra på att uttrycka sig (utländsk härkomst). 
Tillslut bad hans kompisar om ursäkt. Men inte han (IDIOT!)! 

 
Detta exempel visar att även kränkningar mot andra personer, som här resulterar i att de 
blir ledsna, kan leda till att vi blir arga. Här kan man kanske säga att respondenten 
övertog kränkningen från vännen, och agerade som om det gällde henne själv. Hon 
krävde en ursäkt, och fick tillsist en ursäkt från förövarens vän! Vilket tydligen inte var 
helt tillfredställande, men det fick duga i alla fall. Här verkar det alltså föreligga ett 
grupptänkande, och identifikation med den grupp som man tillhör. Respondenten 
krävde en ursäkt för en kränkning mot hennes grupp, och en representant för den andra 
gruppen ursäktade sig för ett beteende utfört av en medlem av dennes grupp. 
 
Dock är en övervägande majoritet av respondenternas beskriva händelser sådana som 
har drabbat dem själva. Vad gäller en förälders beskyddande över sina barn så är ju 
detta också ett specialfall då barnen till viss del är en förlängning av dem själva – om 
man så vill – deras tronföljare i välden. Det som drabbar barnen har en direkt effekt på 
deras eget välbefinnande. Det är här också svårt att dra gränsen mellan denna aspekt hos 
situationen (hot mot en signifikant annans välbefinnande), och en nedanstående aspekt, 
nämligen normbrytande beteende. Bland de fall som rapporterats i denna studie var 
nämligen samtliga fall av ”hot mot en signifikant annan” också ett resultat av 
normbrytande beteende. Det är därför möjligt att detta tema borde utgå. Emellertid så 
verkar det troligt att dessa två aspekter av situationerna, alltså både hotet mot en 
närstående, och det normbrytande beteendet samspelar.  
 
Här följer ett tankeexperiment: Om någon skulle såra ens vän, genom att exempelvis 
avbryta ett förhållande på ett normativt riktigt sätt, så skulle detta troligtvis inte leda till 
någon ilska hos en själv (däremot säkerligen hos den dumpade). Detta trots att ens vän 
säkerligen skulle vara jätteledsen. Om ens vän däremot skulle bli lämnad för en annan, 
som före detta partnern redan innan avslutet hade inlett ett förhållande med (alltså på ett 
icke normativt acceptabelt sätt) så skulle det mycket väl kunna leda till ilska hos en 
själv. Men om man tänker sig att någon som man inte bryr sig om skulle bli lämnad på 
samma förkastliga sätt, så skulle detta med största sannolikhet inte leda till någon ilska 
(under förutsättningen att man inte gör någon koppling till en personlig upplevelse av 
samma art). Alltså verkar det troligt att den normbrytande faktorn och ”hot mot en 
signifikant annan”, samverkar och tillsammans genererar ilska, i en situation där de var 
för sig inte skulle leda till ilska. 
 
2. Normbrytande beteende och orättvisa 
 
Normer definieras här brett, från kraftiga lagöverträdelser, till normer för hur man ska 
bete sig i sociala interaktioner. Normer delas av många människor inom en grupp. 
Förväntningar som är mer av en personlig karaktär kallas här för förväntningar och 
behandlas inom eget tema. Även orättvisa definieras här i en vid form. Det är en 
upplevelse av orättfärdighet, missförhållande, oförrätt och orätt. 
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Som ovan framgått samverkar detta tema ofta med ovanstående tema, hot mot ens (eller 
signifikant annans) välbefinnande. Exemplen där de överlappar är betydande, det är ofta 
genom ett normbrytande beteende som vårt välbefinnande hotas, ofta genom 
kränkningar som vår självkänsla hotas.  
 
2.1 Normbrytande beteende 
 
Väldigt många av situationerna i materialet innehåller något normbrytande beteende. 
Dessa sträcker sig över ett vitt spektrum av situationer. Ofta innehåller dessa en norm 
om rättvisa, vilket verkar vara en väldigt mäktig norm, möjligtvis är det mer än en 
norm. Denna har emellertid en egen kategori och även om den kommer in även här, 
behandlas den mer ingående där. 
 
Ofta är det normer för hur man ska bete sig i olika sociala interaktioner som bryts. En 
person beskriver hur han blev arg på sin kompis som inte kom när de hade bestämt träff, 
och inte heller brydde sig om att meddela detta. En annan deltagare beskriver hur hon 
blir arg på pensionärer som bryter mot normen att i en simbassäng simma runt i en 
cirkel, så att man enkelt kan komma förbi. Men normer rör även många andra aspekter. 
En av dessa är att man ska arbeta. En respondet blir arg på sin pojkvän delvis för att hon 
skäms över honom då han inte ens försöker skaffa sig ett arbete. Dessa exempel 
inkluderar också andra aspekter som gjort respondenterna arga, förutom just det 
normbrytande beteende. Vilket nästan alla situationer i materialet gör. Nedan följer 
dock ett relativt renodlat exempel på normbrytande beteende: 
 

Jag och min sambo kommer hem från semestern. Hans mamma, som åtagit sig att vattna 
växterna visar sig även tagit sig friheten att göra annat i vår lägenhet. Hon har ställt dit gamla 
växter hon själv inte velat ha, hon har gått igenom våra högar med personliga papper i köket 
(räkningar, öppnad post osv), hon har lyssnat av telefonsvararen, använt datorn, tittat på tv, 
provat min cykelhjälm bl.a.. 

 
Därför att hon redan var en så krävande kraft i min sambos och min relation. Hon bodde 
också mycket nära oss och hade alltså ingen praktiskt anledning att vistas hos oss för att 
använda tv, dator osv. Hennes upprepade övertramp på min/vår integritetssfär hade gjort mig 
extra känslig för sådana situationer. 

 
Mamman bryter här mot normer rörande integritet. Här kan man också lägga märke till 
hur det är individens bedömning av situationen som avgör hur hon ska reagera. 
Respondenten lägger ihop olika delar som hon bedömer som relevanta, att liknande 
saker har hänt förut, att det inte finns någon legitim anledning för mamman att handla 
som hon gör, då hon ju bor så nära, och troligen även en negativ inställning till 
mamman överlag. Detta karakteriserar jag som ett relativt renodlat normbrytande 
beteende eftersom det inte förefaller vara kopplat till andra faktorer som behandlas här, 
samt att det tydligt är kopplat till värderingar som är individualistiska. Jag vågar påstå 
att i en mer kollektivistisk kultur, där familjen eller släkten, är den relevanta enheten, 
skulle ovanstående beteende inte väcka något uppseende alls. Det finns därav troligen 
inga universella faktorer som spelar in, förutom då det normbrytande beteendet. Visst 
skulle man kunna hävda att integritetskränkningar är en orsak till ilska, men detta vore 
(enligt mig) troligen en multikulturell blindhet, då det som sagt inte alls är säkert att 
man i andra kulturer skulle ha reagerat med ilska i samma situation. Det som här antas 
vara universellt är ilskan över det normbrytande. 
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Den kanske starkaste normförbrytelsen som förekommer i materialet är följande 
situation: 
 

När min brors fru ville lämna honom och lämnade även de två barn som de har tillsammans. 
Jag blev jätte arg. Visste inte vad jag skulle göra. Jag förstår att man kanske vill skiljas från 
sin man eller fru men att lämna två barn och inte vill ha kontakt med dem! Det är något som 
har varit hemskt. Eftersom min bror har ett nattjobb så har jag ställt upp och varit hos dem 
och hjälpt honom att uppfostra barnen. Det var en otrolig jobbig period och det fortsätter så 
på obegränsad tid. 

 
Att vi i familjen har varit underbara mot denna så kallade människa, medan hon gjorde sitt 
bästa för att förpesta livet för min bror och barnen. Det har jag svårt att acceptera. Att man 
behandlar barn så som man dessutom själv har fött är oförlåtligt. 

 
Jag blev ursinnig. Jag försökte kommunicera med henne men det gick inte. Men jag sa i alla 
fall vad jag tyckte om henne. Jag önskar henne ett helvete på denna jord. Jag kan inte hjälpa 
det.  

 
Även om situationen innehåller flera olika element som kan leda till ilska så råder det 
ingen tvekan om vilket som väger tyngst. Det finns en mycket stark norm om att en mor 
har en skyldighet att ta hand om och skydda sina barn. Visst kan en del mödrar brista i 
sin kapacitet att ta hand om sina barn, men att helt överge dem, det är nästintill 
otänkbart. Att hon dessutom skadar respondentens bror och skapar problem för henne 
själv, förmildrar knappast situationen. Vidare kommer det in en rättviseaspekt, dels då 
familjen ”har varit underbara mot denna så kallade människa”, och dels då barnen 
befinner sig i en underlägsen situation där de inte har gjort något ont mot mamman, men 
hon skadar dem ändå. Intressant att notera är att deltagaren förfasar sig så mycket över 
kvinnans agerande att hon inte ens vill titulera henne som en människa. Man kan kanske 
säga att hon har brutit så starkt mot våra normer att hon inte längre beter sig på ett sätt 
som rör sig inom ramarna för vad vi ser som mänskligt beteende, och därav ifrågasätts 
hennes mänsklighet.   
 
Tyvärr förefaller detta emellertid inte vara en fullständigt unik situation. En annan 
respondent beskriver hur hon arbetat som lärare och när hon ringde hem till en stökig 
elev, fick svaret att mamman ”abdikerat föräldraskapet och ville att skolan skulle ta 
över.”. En annan stark normförbrytelse följer här: 
 

En kompis skickade över en filmsnutt över Internet på en katt som placerades i en bur, 
dränks i bensin och sedan antänds av två killar. Katten brinner levande och skriker och lider 
in i det sista. 

 
Jag blev samtidigt arg på min vän och på de sjuka människorna i filmen. På min vän för att 
han skickat filmen och för att han befattar sig med sådant. Jag anade dessutom vad filmen 
skulle innehålla p.g.a. filnamnet och jag sa att jag inte ville se nåt sånt innan. Trots det 
försäkrade han mig om att det inte var vad det var. Jag blev även otroligt förbannad på de 
perversa människor som gjort filmen. Att göra så mot ett djur är oförlåtligt.  

 
Detta vidriga beteende bryter också mot mycket djupt rotade normer om hur vi 
människor ska bete oss. Det är för de flesta acceptabelt att döda djur för att ha dem som 
föda. Men att tortera dem till döds, bryter mot vad som jag skulle tro är en grundbult i 
vår bild av vad det innebär att vara människa. Det uppfattas nog av de flesta som ett rent 
omänskligt beteende. Det är ett så normbrytande beteende, så att endast befattandet med 
filmen är normbrytande, vilket tillsammans med lögnen gör att respondenten blir arg 
även på vännen. Även här förekommer en rättviseaspekt, då det är en starkar part som 
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skadar en svagare part. Detta illustrerar också hur styrkan i normen verkar spela in. Det 
förefaller endast vara vid starka normförbrytelser som beteendet kan vara riktat mot 
någon annan än oss själva, och ändå leda till ilska hos oss. Som vi senare kommer att 
komma in på finns det i materialet en uppsjö av situationer där respondenten blivit arg 
över att ha upplevt sig blivit kränkt av någon person. Det finns emellertid endast ett 
fåtal situation där respondenten har blivit arg över att någon annan har blivit kränkt. 
Följande exempel illustrerar en kraftig kränkning, både fysiskt och psykisk sådan, men 
är inte alls riktad mot respondenten, eller ens någon som hon känner, således styrker 
detta tesen att styrkan i normbrottet avgör hur personligt det behöver vara. 
 

Tre nazister (såg ut att vara det iaf) går förbi en handikappad man i rullstol på centralen och 
en av dem sparkar på mannens ben. De fortsätter förbi och skrattar högt. 

 
[…] jag tycker inte att det finns någon anledning att använda våld och detta var helt 
oprovocerat, jag blev både arg och ledsen. Att de skrattade högt efteråt gjorde saken värre. I 
ett bredare perspektiv blir jag arg på föräldrar och samhället som misslyckas så kapitalt med 
att uppfostra barn/människor. 

 
Varför blir vi då arga av normförbrytelser? Det uppenbara svaret är att vi behöver 
normer för att kunna leva ihop. Om det inte fanns beteenderegler så skulle det vara 
omöjligt att samverka i en grupp, än mindre i ett samhälle. Det skulle vara som att kasta 
in några helt ovetande utomjordingar på en musikalscen och förvänta sig att de ska 
kunna framföra Mamma Mia, det skulle bli kaos. När människor inte följer de regler 
som gäller skapar detta således problem. Ilskan kan nog här ses som ett försök till 
uppfostran. Vi kommunicerar att detta beteende accepterar vi inte, och förhoppningsvis 
leder detta till att förövaren rättar in sig i ledet igen. Möjligtvis leder vårt svar på det 
normbrytande beteendet till att förövaren känner skam, eller skuldkänslor. Detta är 
enligt många forskare emotioner som har en evolutionär funktion att säkra vår 
överlevnad genom att göra oss känsliga för andra människors åsikter och fungerar 
därmed som kraftfulla verktyg för att framtvinga anpassning utefter gruppen (se 
exempelvis Lazarus, 1991). 
 
Ett delvis annat perspektiv presenteras av det så kallade terrormanagement perspektivet. 
(Pyszcynski, Greenberg , & Solomon, 1997). Enligt denna teori så spelar vi vår roll i det 
kulturella dramat som ett sätt att hantera vår hotande dödsångest. Genom anammandet 
och medverkan i detta spel finner vi en mening med vår existens. Normer är i allra 
högsta grad en del av detta kulturella drama, och när någon bryter mot reglerna kan man 
se detta som ett ifrågasättande av deras betydelse. I förlängningen hotas då vår buffert 
mot dödsångesten, och därav hotas vårt välbefinnande. 
 
2.2 Orättvisa 
 
Som vi tidigare varit inne på är orättvisa en mycket frekvent återkommande komponent 
i situationer som leder till ilska, oftast genom ett normbrytande beteende från någon 
persons sida. Men när det gäller orättvisa så behöver det faktiskt inte vara så att en 
annan individ har agerat på något sätt. Det kan vara själva situationen eller ett fenomen 
som uppfattas som orättvist. Det finns alltså här inte ett absolut behov av någon direkt 
aktör. Det kan vara att något helt enkelt inte är rätt. Det ska inte vara på detta sätt! Ett 
exempel där aktören endast finns med i periferin följer här: 
 

Något som alltid gör mig arg är när man läser i tidningen om alla dessa våldtäcksbrott som 
aldrig tas upp i domstolar. Och att de skyldiga inte döms pga för lite bevis eller vad det nu 



 22 

kan vara. Senast var fallet med den 13 åriga tjejen som de ansåg vara för full för att ha blivit 
våldtagen. 

 
Pga att det är en orättvisa som oftast bara drabbar kvinnor och att den är så svår att göra 
något åt. […] 

 
Här är det ett orättvist fenomen som drabbar en grupp som hon själv tillhör. Själva 
fenomenet våldtäckt har också en orättvis karaktär, då det ju oftast är en fysiskt starkare 
part, mannen, som utnyttjar en fysiskt svagare part, kvinnan. Utan att ha så mycket på 
fötterna skulle jag vilja påstå att våldtäkter av män (homosexuella sådana) nog inte 
uppfattas som riktigt lika vidriga, då denna tydliga grupporättvisa då uteblir. Av samma 
anledning tror jag inte att folk överlag förfasas lika mycket över män som misshandlas 
av andra män, som när en kvinna misshandlas av en man, detta oavsett uppnådd skada i 
respektive fall. Ett annat exempel av liknande karaktär följer här: 
 

När jag på nyheterna för ett tag sen hörde att det finns ligor som sätter i system att tränga sig 
in hos och råna äldre personer. Pensionärer i 80 – 90 års ålder…   

 
Jag kan inte fatta att man beter sig så lågt mot människor man ska visa respekt och som inte 
kan försvara sig. 

 
Även här har vi det orättvisa/orätta och omoraliska i att en stark part ger sig på en 
försvarslös eller svag part, som förvärrar en redan normbrytande situation. Det finns 
ingen situation i materialet där någon beskriver hur de har blivit arga över andra typer 
av brott eller missförhållanden som de inte gör en personlig koppling till, utan endast 
anonymt hört talas om via media. Det verkar som om det behöver spetsas till med denna 
orättvisa dimension för att en så opersonlig situation ska leda till ilska. Den 
ilskeorsakande orättvisan verkar oftast drabba en själv. En respondent beskriver hur hon 
blev arg när hon kände sig orättvist behandlad av chefen, då hon som tjänstledig inte 
fick samma lönehöjning som de övriga anställda. Ofta utgörs orättvisan mot en själv av 
en kränkning. Men det kan också vara en orättvisa som berör en själv tämligen vagt. En 
man beskriver hur han blir arg över den inkompetens som ledande företagare och 
ministrar besitter, ”För att det av en själv många gånger förväntas oerhört mycket 
medan det tydligen inom andra kretsar inte förväntas någonting alls.”. 
 
Vad är det då som är speciellt med det orättvisa? Är det inte bara en norm som alla 
andra, om än en utav de kraftigaste? Det är möjligt, men i så fall så är den så 
betydelsefull att den ändå förtjänar en egen plats i rampljuset. Den återkommer ideligen 
i olika situationer, ofta utav deltagaren beskriven inte som en huvudaktör, utan som en 
biroll. Ta exempelvis det första exemplet med bartendern och de oförskämda gästerna. 
Trots att det egentligen borde sakna relevans tar respondenten med att hon hade blandat 
281 cosmopolitan till dem. Hon hade gjort något positivt för dem, de svarade med att 
göra något negativt mot henne. Detta är en orättvisa. En annan respondent skriver 
följande: 
 

När min f.d. man sa att han ville skiljas och att han träffat en annan kvinna. 
 

Vi hade varit tillsammans fem år innan vi gifte oss, vi hade gått igenom svåra perioder då 
han var arbetslös, hade cancer, m.m. och vi kände varandra väl. 9 mån efter bröllopet ville 
han skiljas, vilket kom som en blixt från klar himmel. Jag blev arg och besviken för att han 
inte pratat om problemen han känt med mig, att han inte gav oss en chans, att han lämnade 
mig för en annan när jag hade stöttat och hjälpt honom så mycket. När jag mådde dåligt 
(stress på jobbet m.m.) så gav han mig nådastöten istället för att stötta mig. 
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Som huvudorsak till ilskan skulle jag här tillskriva hotet mot hennes välbefinnande. 
Situationen är uppenbarligen ett stort hot mot hennes självkänsla, då hennes man dels 
lämnar henne, dels hittat en annan (tydligen bättre än henne, i hans ögon). Men ändå 
fokuserar hon själv på det orättvisa i situationen. Hon hade hjälpt honom, han ger henne 
nådastöten. 
 
En hypotes är att orättvisan kanske egentligen ofta inte är huvudorsaken till ilskan, utan 
fungerar mer som en legitimerande faktor när man redan blivit arg. Det skulle alltså 
kunna vara så att man söker legitima anledningar till att vara arg, och då tar till 
orättvisan. Detta kan nog vara fallet ibland, men orättvisan har säkerligen sin egen kraft 
som främjare av ilska. Frågan är om den förutom sin egenskap som norm, även kan 
betecknas som ett behov. Vi kanske har ett behov av att se världen som rättvis. På något 
sätt får man vad man förtjänar. Även om det ibland kan vara svårt att se rättvisan. 
Många (alla?) religioner har som en betydande del en rättviseaspekt, om inte annat så 
blir det ju i alla fall rättvist när vi dör, för då straffas de onda och de goda belönas. 
Oavsett om man sedan kommer till ett paradis med 70 oskulder, får malas i käftarna på 
Lucifer, eller återfödas som en kakellacka. Uppenbarligen finns det ett stort behov av att 
se livet som förhållandevis rättvist. Brottsoffret hade ju inget ute att göra vid denna sena 
tid, hade en alldeles för kort kjol, eller var alldeles för högljudd. Om inte annat så 
kommer förövaren säkert till sist att drabbas av något ont som straff, och rättvisans 
ballans äro åter upprättad. För visst vore väl världen en mycket otäckare plats om vilket 
ont som helst skulle kunna hända mig, helt utan anledning, och helt utan straff?  
 
2.2.1 När någon inte tar sitt ansvar 
 
En orättvisa av mer vardaglig karaktär följer här: 
 

Jag blir med jämna mellanrum arg på min make när dammtussarna danser i lägenheten, 
tvättkorgen är full och kattlådan behöver tömmas, med andra ord när det finns flera 
hushållsuppgifter att ta itu med, och han sitter framför datorn istället för att ta itu med 
hushållsgöromål.  

 
Jag blir arg därför att jag upplever att det enbart är jag som ser allt detta som behöver göras, 
att jag måste be om hjälp eller säga till för att han ska göra det och för att det inte blir någon 
förändring i hans beteende. 

 
Detta är uppenbarligen en upplevd orättvisa, då hon ensam ansvarar för att 
hushållsarbetet blir gjort. I materialet finns flera exempel på situationer där någon inte 
tar sitt ansvar vilket resulterar i att en annan (här respondenten) tvingas ta på sig en 
större del än vad denne anser vara rättfärdigt. Det kan vara att en kollega oftast gör de 
lättare sysslorna, så att man själv tvingas ta de tyngre, eller att en kollega inte plockar 
med sig disk ut till köket, utan låter det stå kvar på den gemensamma arbetsplatsen. Ett 
mer extremt exempel följer här: 
 

När min mans syster inte tar ansvar för sitt liv och sin ekonomi och låter detta gå ut över 
mina svärföräldrar som är 70 och borde få ha en lugn och skön ålderdom! Hon har t.ex. sagt 
att hon ska sluta röka för att ha råd med sin nya lägenhet som föräldrarna har gått i borgen 
för – men nu verkar hon inte ens försöka. Min svärmor är konstant orolig och kan inte sova 
på nätterna pga dotterns dåliga ekonomi. Hon tar inte ansvar för sitt eget liv utan belastar 
sina föräldrar m. allt och låter dem sköta allt-annars blir det inte gjort. Och hon är 40 år!! 
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För att andra blir lidande för hennes slarv och levene, det är inte rätt. Och det går inte att 
prata med henne om det, det går inte in liksom. 

 
Återigen är det någon som belastar andra personer i sin omgivning genom att inte ta ett 
ansvar som rimligen borde falla på henne själv. Även här kan man självfallet tänka sig 
att just denna situation inte skulle väcka uppseende i en annan kultur. Men då finns det 
säkerligen andra saker som man inom denna kultur själv eller inom sin grupp anses ha 
ett ansvar för, och att inte ta detta ansvar skulle även här leda till ilska. Andra situationer 
är när man blir orättvist beskylld för något, eller på annat sätt kränkt. 
 
3. Bristande kontroll över relevant situation samt förhindrelse att uppnå mål 
  
Möjligtvis skulle bristande kontroll, samt förhindrelse att uppnå mål, kunna ses som två 
separata faktorer och därav behandlas separat. Emellertid så förfaller det vara en så stor 
överlappning att man mer kan se en eventuell skillnad som en gradskillnad av samma 
fenomen. Därav behandlas dessa här ihop. En brist på kontroll är den minsta 
gemensamma nämnaren, sedan föreligger det ett mer eller mindre tydligt mål som 
personen förhindras att uppnå. 
 
Vi går igenom livet med en marginell eller obefintlig kontroll över de flesta 
förhållanden. Om denna maktlöshet ledde till ilska skulle vi inte göra annat än att vara 
arga. Däremot så kan ilska uppstå när vi inte kan kontrollera en situation som berör oss 
själva, eller som ligger inom vår upplevda inflytelsesfär, alltså där vi anser att vi borde 
kunna kontrollera situationen, eller utöva en makt. Här följer ett exempel: 
 

När jag ringde hem och fick veta att min yngre syster och min mamma hade en bråk. Jag var 
mest arg på min syster, som inte insåg hur pass onödigt hennes envist beteende gentemot min 
mamma var. 

 
Om man bor, som jag, långt hemifrån vill man att de där hemma, som man tycker så mycket 
om ska ha det bra och fint med varandra. Jag tyckte att det var hemskt att jag inte kunde 
ingripa, bara prata i telefon med de. Det gör mig arg att de bråkar p.g.a. av små, ej relevanta 
saker.  

 
Jag ringde upp flera gånger och pratade länge i telefon. Jag försökte övertyga min syster om 
att det hela var inte värd att bråka om, men hon var väldigt envis, som gjorde mig ännu mera 
arg. 

 
Det är här en situation som verkar ligga inom personens upplevda inflytelsesfär. Det 
finns här ett förhållande som hon vill förändra, familjen ska inte bråka utan ha det bra. 
Visserligen vet vi inte vad bråket handlar om, alltså kan vi inte veta vem som har störst 
skuldbörda av parterna. Men intressant att notera är att respondenten försöker övertala 
sin yngre syster, inte sin mamma. Hon anser det också vara motiverat att beskriva sin 
syster som, just sin yngre syster. Den andra parten i bråket förefaller stå utanför hennes 
kontroll, då det är hennes mamma, maktförhållandet torde där gå åt det andra hållet. 
Medan hennes yngre syster kan upplevas stå under henne i familjehierarkin, hon borde 
alltså kunna ha ett inflytande där. Det är sedan beskrivet så att hennes ilska växte när 
hon inte förmådde övertyga sin lillasyster, alltså misslyckades med att kontrollera 
henne. Här kan man fråga sig om hon verkligen var riktigt arg innan hon misslyckades 
med att övertyga sin lillasyster, eller om hon fram till dess endast hade varit irriterad 
och frustrerad. Denna situation innehåller således två betydande komponenter, dels en 
förhindrelse att uppnå ett mål (att de där hemma ska ha det bra), vilket är en faktor som 
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kommer att behandlas separat nedan, dels en faktor av bristande kontroll över en person 
inom hennes upplevda inflytelsesfär. Just denna situation där ilska delvis 
(huvudsakligen?) kommer av att misslyckas med att övertyga ett yngre syskon 
förekommer en gång till i materialet: 
 

Jag och min lillebror pratade om filmen ”Lilja 4ever”. Jag har sett den och tyckte att det var 
en film som alla borde se. Han sa att han aldrig tänkte se den, att han redan visste vad den 
handlar om, vet att det pågår sexhandel, men att inget skulle blir bättre för att han mådde 
dåligt. Jag blev först lite irriterad och sen mer och mer arg medan vi argumenterade. Jag 
tyckte att även om man ”vet” vad som händer, blir ens insikt om att det är verklighet, att det 
är riktiga personer, större om man ser filmen. Det är sådant man inte kan förstå, och han kan 
ju inte veta hur han skulle bli förändrad efter att ha sett den. Kanske skulle han ta problemet 
på större allvar, kanske t.o.m. engagera sig på något sätt. 

 
Det var många olika komponenter. Dels ilska och upprördhet över de problem som filmen tar 
upp, och en maktlöshet och skuldkänsla inför detta. Dels en frustration över att inte kunna 
övertyga min bror (lillebror!), och över att han har en tendens att ”stänga av” när det blir 
jobbigt, distansera sig ifrån problem. Sen insikten om att jag måste acceptera och respektera 
att han har egna åsikter som skiljer sig från mina. 

 
Denna situation påminner som sagt starkt om ovanstående. Här blir dock den vikt som 
respondenten lägger vid att det är ett yngre syskon, extra tydligt. Det framgår också att 
det var under själva diskussionen (det vill säga under det pågående och växande 
misslyckandet med att kontrollera sin lillebror) som hennes humör gick från lite 
irriterad till allt större ilska. Detta i en situation där hon redan upplever en maktlöshet 
över ett fenomen. Men det behöver inte vara ett syskon som vägrar att lyda en, det kan 
även var andra personer som man upplever sig borde kunna kontrollera, som en 
underlydande på arbetet, eller ungdomar som befinner sig i foajén där man jobbar som 
receptionist. I dessa två exempel förekommer dock även andra faktorer, huvudsakligen 
normbrytande samt att någon orsakar besvär för en.  
 
Vad kan då detta fenomen bero på? Ur ett evolutionistiskt perspektiv kan man tänka sig 
två möjliga förklaringar. Det ena är kopplat till familjen. Att de högre upp i 
familjehierarkin kan kontrollera de lägre (föräldrar – barn, äldre syskon – yngre syskon) 
kan vara av direkt betydelse för gruppens överlevnad. De har mer erfarenhet och 
kunskap som är relevant för att överleva, och måste skaffa sig det inflytande som 
behövs för att kunna kontrollera övriga medlemmar, till dess att de är redo för att klara 
sig själva. Den andra är mer generell. En förmåga att kontrollera vår omgivning torde 
bidra positivt till våra överlevnadschanser. Man kan här också tänka sig att den största 
effekten uppnås när vi förlorar makt. Detta är ju en process från ett bättre tillstånd, till 
ett sämre. Alltså är det i förlängningen ett hot mot vårt välbefinnande. Här sätts den 
handlingskraftiga ilskan in för att motverka detta negativa skede, och försöka bibehålla 
den makt som vi besitter. Detta skulle förklara konflikter med yngre syskon, då dessa 
ofta har varit under vårt inflytande, men sedan gradvis slår sig fria. Detta är ju en helt 
naturlig process, men samtidigt kan tänkas att vårt evolutionära jag reagerar emot denna 
maktförlust. 
 
En situation som tydligare kopplar ihop hur bristande kontroll kan vara ett hot mot ens 
överlevnad följer här: 
 

När jag efter fullgången graviditet och tre dagars intensivt värkarbete kommer in till 
förlossningsavdelningen och följande händer: Läkaren och barnmorskan konstaterar att ett 
kejsarsnitt är nödvändigt då livmodermunnen ej öppnat sig och jag + barnet är uttröttade. Då 
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dyker avdelningschefen upp och bestämmer (utan att undersöka mig) att vi ska vänta, ”för att 
det görs för många snitt på detta sjukhus”. Dagen går och på kvällen tas mitt barn ut med 
kejsarsnitt. 

 
För att en princip sattes före den verkliga situationen. För att jag kände mig maktlös och 
rädd. 

 
Just när det hände blev jag skräckslagen och paralyserad. Efteråt – oerhört arg och besviken 
– men jag orkade ej agera. 

 
Detta är en mycket ansträngd situation för henne, hon led av smärtor, och utmattningen 
hade nog nästan gjort henne försvarslös. Vilket hon nog påminns om när 
avdelningschefen kommentar påvisar att hon inte är säker. Det finns visserligen andra 
faktorer som kan orsaka hennes ilska här, men just hennes känsla av maktlöshet och 
rädsla över att inte kunna kontrollera sin situation var sannerligen en starkt bidragande 
orsak till hennes senare ilska. En inte fullt så dramatisk situation följer här: 
 

När min dotter för en tid sedan hade svårt att somna och dessutom vaknade och vägrade 
somna om. Efter att ha suttit hos henne i flera timmar tog tålamodet slut. 

 
Antagligen pga frustration. Brist på kontroll över situationen. Oro för min dotter. Trötthet. 
Stress då jag egentligen skulle behövt plugga. 

 
Även här tillskriver respondenten sin ilska till brist på kontroll över situationen (det vill 
säga maktlöshet). Här får vi också ett exempel på olika kringomständigheter som verkar 
främja ilska, nämligen oro, trötthet och stress. Dessa verkar fungera som katalysatorer 
för ilska. Vi återkommer till dessa senare. Vi fick också ett exempel på hur ilskan i 
dessa fall ofta går genom frustration. Denna frustration förefaller vara extra tydlig när 
det är fråga om en tydlig måluppfyllelse som förhindras. Att inte kunna övertyga någon 
(exempelvis ett syskon) är en form av förhindrelse av måluppfyllelse. Men det blir ännu 
tydligare när vi faktiskt hindras av att komma till ett mål på utsatt tid. Det har nu blivit 
dags att introducera den i materialet enskilt vanligaste mer konkreta situation som 
orsakat ilska, nämligen den trilskande bussen (detta är självfallet ett resultat av urvalets 
bias ur detta avseende). 
 
Bussen kan vara försenad: 
 

Skulle vara ”duktig” och ta en tidigare buss till universitetet för att hinna göra vissa ärenden 
innan föreläsningen, men bussen kom inte och vi som väntade på busshållplatsen fick frysa i 
-10 c. Det tog 20 minuter (!) innan bussen kom, och inte hann jag det jag skulle. 

 
Därför att värdefull tid gick åt till att bara vänta. 

 
Bussen kan vara förtidig: 
 

När jag skulle ta buss 40 hit ut, och den avgick före tidtabellen vilket gjorde att jag missade 
den med ca 50 meter. 

 
Jag ville inte komma för sent jag hade sprungit för att hinna och jag skulle ha hunnit om den 
avgått på rätt tid. 

 
Bussen kan ha en elak chaufför: 
 

Igår skulle jag iväg med buss 40 från universitetet till psykologin. För en gångs skull stod 
bussen inne på hållplatsen och jag sprang fram för att inte missa bussen. Chauffören såg mig, 
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men stängde dörrarna just då jag nått hållplatsen. Sedan åkte han ett varv runt hållplatsen 
innan han svängde ut på vägen. 

 
Det kände som att han ville visa sin makt genom att håna mig. Jag var försenad och blivit så 
glad över att ha tajmat bussen och förhoppningen om att ändå komma i tid växte. Den 
främsta anledningen till min ilska var att jag var beroende av denna elake busschaufförs 
välvilja. 

 
Det första exemplet visar också på samspelet mellan en ytterligare extern faktor, 
nämligen fysiskt obehag. Flera respondenter har tagit med det i beskrivningen, utan att 
direkt härleda ilskan till det själva. Det förefaller vara en försvårande omsändighet. Det 
andra exemplet visar hur vi kan göra bedömningar om hur legitim anledningen är till 
vår frustrerande situation. Att en buss blir försenad kan man ofta ha förståelse för, då 
det ju kan hända diverse legitima saker som orsakar förseningen. I dessa fall kan det till 
och med anses rent felaktigt att blir arg. En respondent beskriver hur hon fick ångest 
över sin ilska, då hon visste att förseningen berodde på en olycka. I ovanstående 
exempel så fanns det däremot ingen legitim anledning till hennes situation, då 
busschauffören endast behöver hålla koll på tiden och inte starta innan utsatt tid. Det 
sista exemplet illustrerar ett samspel mellan ett normbrytande beteende och en upplevd 
maktlöshet. Men här kommer också en annan faktor in, som kommer att behandlas 
nedan, nämligen förhoppningar som går i kras. 
 
I följande exempel anses målförhindrelse vara huvudanledningen till ilskan, men den 
visar också på hur komplexa orsakerna till ilskan kan vara: 
 

Hanteringen av min ansökan om så kallat friår för att delfinansiera mina studier vid 
psykologlinjen. Ansökan försvårades på olika sätt genom agerande från chef, kollegor 
respektive högre chefer. 

 
Känslor av orättvisa, orimlighet, uppväckande av ”gamla antipatier”, gentemot den större 
organisationen hanterande av sin personal. Känslor av vanmakt och maktlöshet som jag inte 
ville skulle ”ta över”. Revanschism kanske (för tidigare oförrätter som jag upplevt). 

 
Pratade med personer både på och utanför arbetsplatsen. Krävde agerande från fackligt 
ombud. Bokade tid med chefen för att prata igenom det hela. Tillät mig att visa chefen både 
frustration och (återigen) ilska. 

 
Återigen kommer orättvisan in som en faktor. Men respondenten tar här även upp rollen 
som hans tidigare erfarenheter spelar. Återigen demonstreras också hur ilskan kan leda 
till handling för att ta kontroll över situationen. Man kan också lägga märke till det 
behov av att kommunicera sin ilska till andra personer som respondenten får, även 
sådana utanför arbetsplatsen, som här rimligen inte kan spela någon roll i den rent 
faktiskt situationen. Detta återkommer många gånger i materialet, resenärer börjar 
beklaga sig över förseningar till andra resenärer, och personer som inte fick vara kvar på 
ett seminarium, eftersom de egenmäktigt hade bytt till en grupp som de inte var 
placerade i, beklagade sig för varandra, och så vidare. Även här kommer säkerligen 
personens förväntningar in, och det har nu blivit dags att behandla denna faktor. 
 
4. Ens förväntningar bryts till det negativa 
 
Denna faktor innebär att ens förväntningar bryts, att resultatet inte blir som det man har 
tänkt sig, och att denna diskrepans är av en negativ art. Alltså att utfallet blev sämre än 
vad man räknat med.  
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Denna faktor är lite på undantag. Även om de flesta situationer som orsakar ilska 
innehåller flera av de ovanstående temana, så kan dessa faktorer även förekomma 
relativt ensamma. Det har i materialet dock inte förekommit något exempel på hur 
endast att få sina förväntningar brutna till det negativa orsakat ilska. Det förefaller som 
om denna faktor endast kan vara en bidragande orsak till ilska, men inte ensam aktör. 
Trots denna säregenskap anses den ändå vara tillräckligt relevant för att få vara med 
som en egen faktor. Detta eftersom den verkar spela en betydande roll i alla de tre 
huvudsakliga teman som presenterats ovan.   
 
Hotet mot vårt välbefinnande torde ofta utgöras av en oväntad situation, som blev sämre 
än förväntat. Här följer ett exempel på en situation som huvudsakligen faller under att 
en närstående beter sig på ett sätt som antyder att man inte är så betydelsefull för dem 
som man skulle önska. Men den innehåller också tydliga drag av brustna förväntningar. 
 

Efter att ha delgett min pappa ett antal upplevelser som påverkat mig starkt, och där han 
indirekt varit inblandad fick jag någon slags ”icke- reaktion” från hans sida. Efter att ha gett 
honom ”rimlig” tid för att smälta det jag berättat kom fortfarande ingen reaktion från hans 
sida. 

 
Jag hade en förhoppning och förväntan om en tydlig reaktion och någon form av tydligt stöd 
från hans sida. Jag tyckte att det var en rimlig förhoppning och förväntan, men reaktionen 
uteblev helt. 

 
Vi kommer även in lite på normer, då det är normbrytande att en förälder inte stöttar sitt 
barn. Just normer går oftast hand i hand med våra förväntningar, och därav bryts oftast 
våra förväntningar när någon bryter mot normer. Intressant att fråga sig här är ifall det 
krävs att ett normbrytande beteende också bryter mot våra förväntningar för att det ska 
leda till ilska. Reagerar vi alltså på ett annat sätt om vi förväntar oss att en norm ska 
brytas? Är det kanske i själva verket just själva brytningen mot våra förväntningar som 
är den egentliga orsaken till att vi blir arga? Som svar på den sistnämnda frågan skulle 
jag säga nej. Det behövs nog någon form av legitimerande orsak till att vi utvecklar 
ilska istället för säg besvikelse. Att ett beteende är normbrytande fungerar nog som en 
sådan legitimerande faktor; sådär ska man minsann inte göra! Däremot så är det möjligt 
att ens förväntningar och normer samverkar, och när båda bryts så ökar sannolikheten 
för att vi ska bli arga. Emellertid så går det inte utifrån detta material att befästa detta. 
Vi kan bara konstatera att i de fall som normer har brutits, så har oftast även 
respondentens förväntningar brutits, till det negativa. Begrunda följande exempel: 
 

Min tjej fikar med en kompis. Hon messar (ca 16.00) att hon älskar mig och frågar om vi ska 
ses och fika strax efter sex. Jag svarar ja, ring när du fikat klart. Hon ringar inte, jag messar 
och frågar vad som händer. Kvart i åtta ringar hon och vill ses. Mellan 19.00 och 19.45 var 
jag arg. 

 
Jag satt hemma ensam med obehagliga tankar. Det känns aldrig bra att sitta och vänta på 
någon. Dessutom, den hon träffade är intresserad av henne, de har legat med varandra. Jag 
hade blivit mindre arg om hon träffat någon annan och jag inte tyckt så mycket om henne. 

 
Nu är ju detta även ett hot mot hans välbefinnande, men vad kan vi se om vi fokuserar 
på normer och förväntningar? Först kan vi slå fast att flickvännen bryter mot normer när 
hon säger en tid och sedan hör av sig så mycket senare. Särskilt då hon är med en kille 
som hon har haft en intim relation med, kan man nog anta att det finns normer som 
säger att man ska vara lite extra hänsynstagande mot sin nuvarande kille i denna 
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situation. Med största sannolikhet bryts även respondentens förväntningar, då han inte 
räknade med att hon skulle blir så mycket försenad. Men anta nu att hans flickvän är 
världens största tidsoptimist. Det har knappt hänt att hon gör något mindre än två 
timmar efter utsatt tid, i själva verket så räknar han kallt med att om hon säger att hon 
ska ringa vid sex, så kan han gå och träna då, hinna handla på hemvägen, och sedan med 
god marginal vara tillbaka vid telefonen till åtta då hon troligen kommer att ringa. I 
detta fall så skulle hans förväntningar snarare ha brutits till det positiva, om hon faktiskt 
ringde redan vid 19:45. Det hade fortfarande varit ett normbrott, men då det inte hade 
brutit mot hans förväntningar till det negativa så hade han med största sannolikhet inte 
blivit arg (i alla fall just då, om det inte hade funnits andra bidragande orsaker, eller i 
alla fall inte blivit lika arg). 
 
Även förhindrelse att uppnå mål går ofta hand i hand med brutna förväntningar. Vi 
förväntar oss exempelvis att bussen ska gå i någorlunda rätt tid, och definitivt inte att 
den ska gå före utsatt tid. Ett exempel som faller under brustna förväntningar och 
bristande kontroll/förhindrelse att uppnå mål följer här. 
 

Hade tid att passa i skanstull ca 20:30. Var utanför stan och behövde således ta buss in till 
stan och vidare tunnelbana. Jag räknade med att åtminstone ha 10 min till godo. Det visade 
sig snart att bussen var försenad med 7 min och när den väl kom var den överfull. Färden in 
ståendes i en överfull buss, tog längre tid än beräknat pga alla som skulle med. Väl i slussen 
var väntetiden 8 min. Sammantaget ledde dessa förseningar, vilket jag själv inte kunde 
påverka, att jag missade mötet jag skulle infunnit mig på. 

 
För att man förväntar sig att ett system ska fungera. I det här fallet SL. Man förlitar sig på det 
eftersom det också brukar fungera. 

 
Även här kan man se den betydelse som förväntningar spelar, här vid förhindrelse att 
uppnå mål. Som respondenten själv skriver, man förväntar sig att systemet ska fungera. 
Vi kan här inte veta hur han skulle ha reagerat om han inte hade haft dessa 
förväntningar. Möjligtvis skulle han ha blivit lika arg ändå, men det är också möjligt att 
han i detta fall snarare skulle känna en uppgivenhet tillsammans med frustration. 
 
4.1 Inkompetens 
 
Vi har även en förväntan om att folk ska bete sig kompetent, något som också kanske 
kan ses som en norm. Liksom hela detta huvudtema så är detta undertema lite diffust, 
och i materialet så förekommer den endast ihop med andra faktorer, och då oftast 
normbrytande beteende. Vi har kommit i kontakt med inkompetens förut, då i en 
situation som huvudsakligen kategoriserades som ett hot mot ens (fysiska) 
välbefinnande. Här är ett exempel som tydligare kopplar inkompetens samman med 
förväntningar samt normer: 
 

När jag fick höra att en läkare gjorde några misstag när min mor skulle ha en hjärtoperation. 
Hon skulle byta ut sin pacemaker, men sen hade läkaren glömt bort att även ta bort 
elektroderna till pacemakern. Detta ledde till att min mor fick åka tillbaks och göra en 
ytterligare s.k. operation. Hur kan man GLÖMMA bort något sånt liksom???? 

 
Därför att jag kände hur sjutton kan man glömma bort att ta bort en sån viktig grej. Jag 
menar hur kan en läkare som anses så kompetent i sitt yrke bara göra en sån stor misstag???? 
Och sen att hon inte ens hade bett min mor om förlåtelse. Det var droppen liksom. 
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Respondenten är uppenbart förvånad över hur en läkare kan göra ett så stort misstag, 
eller med andra ord uppträda så inkompetent. Sedan samspelar förväntningarna här med 
normer, både som förbrytelse mot en möjlig norm att läkare ska vara kompetenta, och 
så bryter läkaren mot en norm om att be om ursäkt för ett misstag som har skadat någon.  
 
Tyvärr så kommer denna studie inte att kunna besvara frågan om förväntningarnas 
betydelse. Mer än att konstatera att i de situationer som orsakar ilska bryts ofta 
förväntningar till det negativa. En hypotes är att när ens förväntningar bryts (till det 
negativa) så orsakar detta ofta en allmän negativ känsla, en besvikelse. I detta tillstånd 
av negation så blir vi extra känsliga för andra faktorer som därigenom lättare gör oss 
arga. På så sätt spelar kanske våra brustna förväntningar en liknande roll som den sista 
kategorin som presenteras nedan. Nämligen som främjande av ett tillstånd som lättare 
gör att vi utvecklar ilska. 
 
5. Negativa tillstånd 
 
I materialet så förekommer det faktorer som av respondenterna har beskrivits som en 
bidragande orsak till ilskan, även om det inte har varit huvudorsaken. Möjligtvis kan 
man se dessa som katalysatorer, som främjar utvecklandet av ilska, även om de inte är 
den faktiska orsaken till ilskan. De driver kanske på en process som de inte själva 
skapar. Alternativt så spelar de en viktigare roll än vad deltagarna själva tror. De kan 
vara en betydande del faktor, som sedan antingen utvecklas till ilska av någon annan 
faktor, eller i egen kraft leder till ilska men att detta inte förstås av deltagarna, så de 
förklarar sin ilska med någonting annat. Men det finns alltså inte något stöd i materialet 
för att dessa negativa tillstånd ensamt skulle kunna orsaka ilska, utan att någon annan 
bidragande orsak samverkar. Detta kan emellertid vara ett resultat av den använda 
metoden, som ju bygger på självrapport. Ett rätt utformat experiment skulle kanske visa 
att dessa tillstånd spelar en större roll än vad respondenterna tror. 
 
Det förekommer även att respondenten beskriver att samma eller liknande saker, som i 
den beskrivna situationen har orsakat ilska, har hänt förut. Det verkar alltså som om 
situationer som kan orsaka ilska till viss del kan ackumuleras, och vid ett senare tillfälle 
då någon utlösande faktor föreligger, exempelvis att samma sak händer igen, då leda till 
ilska. 
 
5.1 Fysiskt obehag 
 
Flera situationer har inkluderat ett tillstånd av vad man generellt kanske kan beskriva 
som obehag. Detta kan vara ett resultat av obehagliga temperaturer, som köld när man 
väntar på en försenad buss. Men det kan också vara obehaget av att stå i en överfull 
buss, som väl dels är varm och dels innebär att personer kränker ens personliga 
integritetssfär. Det kan också vara hunger, eller smärta. Det kan dock nämnas att smärta 
endast rapporterats en gång och att det inte angavs som en huvudsaklig orsak till ilskan. 
Detta kan anses märkligt, dels då det utifrån resultatet av denna undersökning skulle 
passa synnerligen väl in, smärta indikerar ju ofta ett direkt hot mot vårt välbefinnande, 
dels eftersom annan forskning ser smärta som en direkt orsak till ilska (Berkowitz och 
Harmon-Jones 2004) 
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5.2 Stress, trötthet samt negativa emotioner 
 
Ett vanligt beskrivet tillstånd är stress. I de flesta av de berättelser där stress ingår är 
själva situationen stressande i sig själv, då framförallt vid förhindrande att uppnå mål. 
Men det förekommer även i en del andra situationer. Bland annat skriver en respondent 
i en situation som rör ilska som resultat av en annans ilska samt orättvisa att: ”Jag var 
väldigt stressad, vilket säkert gjorde att jag reagerade extra mycket.”. En tes är att när 
man är stressad så går reaktionen fortare än normalt, här så reagerar man fort och 
mycket, kanske innan man hinner tänka efter ordentligt eller försöka besinna sig. Ens 
kognitiva högre ordningens funktioner spelar potentiellt en mindre roll här. En annan tes 
följer i linje med James och Langes teorier om emotioner som ett svar på kroppliga 
reaktioner, samt Schachter och Singers Two factor theory, som säger att vi söker externa 
orsaker till våra interna tillstånd. Möjligen orsakar stress ett kroppsligt tillstånd som 
främjar ilskan. Kanske genom att vi blir extra känsliga för faktorer i omgivningen som 
orsakar ilska. På så sätt så skulle stress kunna resultera i att vi lättar blir arga, i 
situationer som vi annars inte skulle ha blivit arga i, eller att vi reagerar kraftigare med 
mer ilska, i situationer som vi annars endast skulle ha blivit bara lite arga i.   
 
Trötthet är en annan faktor som förekommer som förklaring. Både som i ”trött på 
dagiströtta barn” och som i kroppsligt trött. Förekommer ofta tillsammans med 
frustration. 
 
Det har i materialet rapporterats om ett antal negativa emotioner i anslutning till ilskan. 
Frustration, förekommer ofta när det gäller bristande kontroll och förhindrelse att uppnå 
mål. Rädsla, förekommer oftast vid hot mot ens välbefinnande. Oro, kan gälla oro över 
en betydelsefull annan (som ens dotter), men även oro över mål och relationer, som om 
ett förhållande kommer att klara sig när ens partner visar oroande tecken som kan hota 
relationen. Besvikelse, är mycket vanligt vid relationsproblem. Ledsenhet, är vanligt vid 
hot mot ens välbefinnande, och då främst hot mot ens självkänsla. 
 
Förslag till övergripande förklaring 
 
Ovan så har de teman som funnits i situationer som orsakar ilska framställts. Om vi nu 
tar en övergripande titt på dessa, och tillåter oss att blir mer spekulativa, vad kan vi se? 
Samtliga dessa kan i någon mån sägas utgöra ett form av hot mot oss, antingen direkt 
eller i förlängningen. Det kan alltså hävdas att den första kategorin hot mot ens (eller 
signifikant annans) välbefinnande, dels kan omformuleras till historiska hot mot ens 
överlevnad och reproduktion, dels kunna sägas inkludera samtliga andra kategorier, 
som underkategorier. Först kan vi schematiskt motivera reduceringen av första 
kategorin till att endast gälla hot mot en själv. Ett hot mot ens självkänsla kan indikera 
att ens status sjunker, eller att man inte står sig så bra i konkurrensen gentemot andra, 
vilket kan innebära ett hot mot ens chanser till överlevnad och reproduktion (Gilbert, 
1998). Tydligast ser man detta genom exemplet kränkning. Att bli kränkt kan mycket 
väl innebära ett hot då detta bland annat riskerar att medföra en statusförlust. Många 
som har gått i mellanstadiet kan nog intyga att mänsklig interaktion kan innebära att 
man äter eller äts. I denna kamp är det av stor vikt att visa att man inte tolererar att bli 
trampad på, annars utökas snart antalet fötter. Ilskan kan också syfta till att förbättra oss 
själva och därmed minska hot mot vår överlevnad och reproduktion. Hot mot 
signifikanta andras välbefinnande kan här ses som ett sätt att ta hand om flocken, och 
dess välgång är och (framförallt) har varit kopplat till ens egen välgång. 
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När det gäller de andra huvudtemana så kan det först hävdas att normbrytande beteende 
är ett hot mot hela samhället och därmed i förlängningen mot oss själva. Normer är 
kittet som håller grupper och samhällen samman, utan dessa rasar bygget ner till en 
förvärrad form av Hobbes naturtillstånd (grupper tilläts i Hobbes idévärld), vilket är ett 
klart hot mot allas överlevnad. Om vi tittar bakåt i historien så kan man nog anta att det 
under mycket lång tid har varit centralt att gruppens medlemmar delar centrala normer, 
annars torde samarbete mellan dem bli mycket svårt. Sådana individer som inte har 
anpassat sig efter dessa normer torde ha haft en mindre chans att överleva och fortplanta 
sig, och individer i grupper som inte kan samarbete torde ha en lägre chans att överleva 
och reproducera sig. Därav är det av vikt att se till så att gruppens individer håller sig 
till givna normer. Här spelar emotioners kommunikativa funktioner en viktig roll 
(Averill, 1982). Oavsett om orättvisa fyller en annan roll än endast som en mycket 
kraftfull norm, så kan man se en tydlig funktion för den i detta sammanhang. Om 
världen vore rättvis, och alla behandlade andra som de förtjänade, så skulle man kunna 
kontrollera andras beteende gentemot sig själv, genom sitt eget agerande. Om världen 
inte är rättvis, så saknar man denna kontroll, och världen blir en mycket hotfullare plats 
att leva i. I princip så kan vem som helst överfalla en när som helst, oavsett vad man har 
gjort eller inte har gjort. Detta bör för vår överlevnads skull försöka undvikas genom att 
upprätthålla någon grad av rättvisa. 
 
Ett snarlikt resonemang kan föras kring bristande kontroll över relevant situation samt 
förhindrelse att uppnå mål. Detta kan också övergripande ses som ett hot mot en själv. 
Att inte kunna kontrollera sina småsyskon försämrade nog i forntiden familjens 
överlevnad, då viktig arbetskraft gick förlorad. Makt torde vidare ha varit positivt 
korrelerat med överlevnad och reproduktion. Att då förlora makt bör försöka undvikas, 
detta kan emotionerna hjälpa oss med genom att motivera till handling. Ilska är en sådan 
handlingsmotiverande emotion (Frijda, 1988). När vi missar att uppnå mål så kan detta 
också utgöra ett hot. Idag och i vår del av världen kanske främst mot vårt allmänna 
psykiska välbefinnande, men under materiellt skralare förhållanden kan det innebära ett 
direkt hot mot ens överlevnad. När ens förväntningar bryts till det negativa så innebär 
detta en försämring av ens situation mot det som man hade räknat med. Denna negativa 
utveckling kan också betecknas som ett hot. Framförallt om denna negativa utveckling 
tillåts fortsätta. Att ilska sätter in här kan därför återigen ses som ett försök att motivera 
till mobilisering och handling emot detta negativa, och försöka ta kontroll över 
situationen. 
 
Det sista huvudtemat negativa tillstånd kan ur detta perspektiv ses som en varning att 
allt inte står rätt till. Smärta är ju en mycket tydlig indikator på att ett direkt hot 
föreligger. Även stress och trötthet kan sägas indikera att något inte står rätt till. Dessa 
säger i alla fall oss att det inte finns obegränsat med tid för att lösa vissa uppgifter. 
Antingen genom att vi är stressade och måsta hantera saker snabbt, eller genom att 
tröttheten säger oss att vi är på väg mot utmattning och därför måsta lösa situationen 
snabbt. De negativa emotioner som framträdde ur materialet signalerar också de till oss 
att vi befinner oss i en negativ situation som kanske bör hanteras.  
 
Ovanstående resonemang innebär inte att alla dessa tänkbara situationer som kan 
innebära ett hot mot oss, eller mot våra förfäder, per automatik skulle leda till ilska hos 
oss. Alla historiska hot mot ens överlevnad och reproduktion kan inte (och har inte 
kunnats) hanteras med hjälp av ilska. Rädsla är ju exempelvis ibland mer passande. Men 
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det kan vara en grundläggande förklaring till varför ilska har utvecklats genom 
evolutionen, och förklara processer som ilska verkar genom idag. Sedan så är det 
självklart många olika faktorer som spelar in i de enskilda situationer där enskilda 
individer blir arga. Men jag tror att dessa förklaringar kan ses som bakomliggande 
faktorer till att ilska tenderar att utvecklas i vissa typer av situationer. Detta synsätt 
stöds av bevisen på att mycket rörande våra emotioner är kopplat till primitiva delar av 
hjärnan, och inte till vårt medvetna tänkande. Sedan kan vi bli arga av medvetet 
tänkande också, men då skulle jag tro att det kopplas till en situation i minnet som 
innehåller dessa faktorer. 
 
 

A v s l u t a n d e   d i s k u s s i o n 
  
Metoddiskussion  
 
Valet av enkät som datainsamlingsmetod gjordes för att det möjliggjorde många 
respondenter och situationer, vilket upplevdes som centralt för validiteten i 
undersökningen. De öppna svarsalternativen gav respondenten möjlighet att med egna 
ord beskriva sin upplevelse, och därmed kunna tillhandahålla ganska rikligt med 
information om de upplevda situationerna, vilket möjliggjorde en induktiv tematisk 
analys. Valet av induktiv tematisk analys, gjordes därför att jag relativt teorioberoende 
(i den mån man kan bortse från ens förförståelse) ville se vilka kategorier som kunde 
härledas ur ett empiriskt material, och tematisk analys föreföll som en lämplig och 
hanterbar metod. Emellertid så går det inte att komma ifrån att arbetet grundar sig i en 
subjektiv tolkning av datamaterialet, varpå det inte går att komma ifrån en risk för att 
personliga värderingar/förförståelse påverkat resultatet mot en viss riktning som inte 
motiveras av det faktiska materialet. Detta är något som läsaren måste göra en 
bedömning av, och detta har jag försökt underlätta genom en generös mängd citat. 
Vidare så har denna risk för bias försökts motverkas genom användandet av en 
etablerad analysmetod samt förhållandevis rikligt med material. 
 
Enligt den tematiska analysmetoden så ska de teman som skapas vara separata. I 
materialet så framträdde emellertid en bild som inte rättvisande lät sig pressas in i några 
helt uteslutande teman. Komplexiteten förefaller vara en viktig aspekt av det studerade 
fenomenet, varpå en förenkling här ansågs vara en missvisande beskrivning av 
materialet. Till detta hör att olika abstraktionsnivåer framträdde, och givet att dessa 
olika nivåer presenterades så gick det inte att undgå en viss diffushet i avgränsningen 
mellan olika teman. För att få en maximalt tydlig avgränsning så borde kanske endast en 
abstraktionsnivå ha valts, alltså en punkt på en skala från väldigt abstrakta teman (eller 
generaliserande om man så vill), till väldigt konkreta teman (i sin mest konkreta form en 
exakt beskrivning av varje specifik situation). Valet stod här emellan att välja en sådan 
punkt och därmed vinna i tydlighet, eller att offra en del av tydligheten och istället 
vinna i uppfattad rättvisande bild av materialet. Den senare valdes. Till detta bör även 
påpekas att det viktigaste vid en induktiv tematiskanalys är att alla relevanta teman i 
materialet kommer med, inte exakt hur de är strukturerade.  
 
De olika abstraktionsnivåer som framträtt i analysen och presenterats i denna studie är 
inte självskrivna. Man hade kunnat välja att gå både uppåt i abstraktionen, men 
framförallt nedåt till en mer konkret nivå. Alla nivåer har sina fördelar och nackdelar. Ju 
mer abstrakt det blir desto större blir behovet av att tolka materialet, och desto större blir 
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därmed risken för övertolkning, och därmed brister i validiteten. Ju mer konkret det blir 
desto fler blir situationerna, desto mindre säger de, och tillsist så blir 
generaliserbarheten lidande då man måste anta att teman på en väldigt konkret nivå är 
mer kulturbundna eftersom de mer avgörs av vilka konkreta situationer och normer som 
råder i just ens urvals kultur. I det material som låg till grund för studien så framstod det 
för mig som att dessa teman (och abstraktionsnivåer) som presenterats här var en 
ballanserad avvägning. Efter presentationen av temana så ges den högsta 
abstraktionsnivån (och mest tolkande) i stycket förslag till övergripande förklaring. 
Detta är inte ett eget tema. Detta eftersom tolkningen är så långtgående att osäkerheten 
därmed är för hög för att man ska kunna hävda att detta var ett tema som framträdde ur 
materialet.  
 
Jag tror att generaliserbarheten är relativt god. De teman som tagits fram torde ge en bra 
bild över av vad människor världen över ofta blir arga över. Detta eftersom det har 
undvikits att skapas teman på en alltför konkret, situationsbunden nivå. Det som har 
försökts beskrivas är snarare de faktorer i olika typer av situationer som orsakat ilskan. 
Dessa har åtminstone bättre chanser att vara kulturellt obundna, än specifika situationer. 
Vidare talar den evolutionistiska skolan och de studier som påvisar emotioners 
universalitet för att mycket rörande emotioner är en del av vårt biologiska arv, snarare 
än kultur. Om detta är fallet (vilket jag tror) så är det min tro och min förhoppning att 
denna studie har kunnat fånga några universella aspekter av vad som gör oss arga.  
 
Som i så många psykologiska studier så är urvalet begränsat till psykologistudenter. 
Detta medför självfallet vissa risker. Jag tror emellertid att dessa är av betydligt mindre 
dignitet i denna studie än i många andra. Varför skulle psykologistudenter bli arga över 
andra faktorer än andra individer? Precis som i ovanstående diskussion om kulturell 
generaliserbarhet så spelar den någorlunda höga abstraktionsnivån här en positiv roll, då 
de konkreta/specifika situationerna som orsakar ilska borde variera mer beroende på 
miljömässiga faktorer, än vad de faktorer i situationerna som orsakar ilska gör (givet att 
evolutionistiska faktorer inverkar). Hade studien varit av en kvantitativ art och exakta 
frekvenser skulle ha fastställts, så skulle det nog ha funnits betydligt större anledning till 
oro. För nog kan det väl allt vara så att det finns en bias i vissa avseenden där gruppen 
som väljer att (och kan) studera psykologi inte är representativ för hela populationen. 
Men risken för att detta ska avspeglas i ens resultat borde vara större om man efterfrågar 
exakta frekvenser inom en population, än om man endast efterfrågar vilka teman som 
finns inom populationen. En annan risk med att använda psykologistudenter är att de 
kanske levererar teorin till en, fast man använder denna som empiri. Om studiens 
respondenter har läst om faktorer som orsakar ilska så finns ju risken att de levererar 
denna teori till en, och därmed gör ens studie till en empirisk litteraturstudie. Emellertid 
så undersöker denna studie inte bara vad respondenterna själva beskriver som orsaken 
till sin ilska, vi tillåts också att göra en egen bedömning av situationerna, och därav så 
är vi inte utelämnade till respondenternas egna tolkningar. Detta är vidare bra eftersom 
exempelvis Frijad (1993) hävdar att vår egen bedömning av vad som gör oss arga inte 
alls behöver vara den verkliga orsaken. Här bör dock påpekas att det också kan vara en 
fördel med att använda psykologistudenter då dessa torde vara mer självreflekterande, 
och därmed genererar svar som är mer rika på information. Förhoppningsvis så är denna 
inte helt missvisande, för om så skulle vara fallet så går det inte att komma ifrån att 
studiens validitet påverkas negativt.  
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Allmändiskussion 
 
Om vi börjar med att jämföra denna studies resultat med Canary, Spitzberg & Semic 
(1998, 192-196) sammanställning (tabell 2) så ser vi en ganska betydande överlappning 
mellan deras övergripande kategorier och denna studies resultat. Identity managment 
samt Aggression passar ganska bra ihop med kategori ett Hot mot ens (eller signifikant 
annans) välbefinnande. Vidare uppmärksammar båda studierna rättvisa/orättvisa 
(Fairness) som en viktig faktor, och det finns även en viss överlappning mellan 
Normbrytande beteende och Fairness. Bristande kontroll över relevant situation samt 
förhindrelse att uppnå mål, samt till viss del Ens förväntningar bryts till det negativa, 
överlappar med Frustration. Negativa tillstånd överlappar till viss del med General 
reaction.  
 
Det vore ju märkligt om resultaten helt skulle skilja sig åt, så denna överlappning ökar 
denna studies validitet. Emellertid så anser ju jag att denna studies resultat är en mer 
adekvat tematisering av orsakerna till ilska. Bland annat på grund av den mer 
sammanhängande bilden som här presenteras, i kontrast till det något splittrade intryck 
som man kan få av att sammanställa många olika forskares kategorier. Vidare håller jag 
det för troligt att denna studie ännu mera har funnit kärnan i de situationer som gjort 
människor arga, det vill säga mer fokuserat på de aspekter i situationerna som orsakar 
ilskan.   
 
Om vi nu avslutningsvis väger samman allt detta, teorierna som presenterades i 
inledningen, med denna studies resultat, vad blir då den sammantagna bilden? Som 
teoretiskt ramverk och utgångspunkt så tror jag att Berkowitzs cognitive-
neoassociationistic theory (Berkowitz & Harmon-Jones, 2004) är en bra utgångspunkt. 
Många av de andra teorierna förefaller kunna integreras i denna. Denna teori säger alltså 
att känslor, tankar, minnen, samt fysiologiska reaktioner är sammankopplade i ett 
nätverk, där de ömsesidigt kan aktivera varandra. Vi kan först få en automatisk negativ 
känsla, som ger upphov till ilske relaterade känslor, minnen samt idéer, som vid ett 
senare stadium kan bli modifierade, förstärkta eller förtryckta av högre-ordningens 
kognitiva processer (higher-order cognitive reflection). Enlig min tolkning förefaller 
detta alltså kunna gå till på följande sätt: 
 
Någonting händer. Detta kan vara att vi kommer att tänka på ett visst minne, men oftast 
så är det nog via den situation som vi befinner oss i som vi får ett intryck genom våra 
sinnen. Detta intryck kan ge upphov till vissa snabba reaktioner genom att 
omedvetna/ickekognitiva delar av hjärnan, som hippocampus och amygdala (Plutchik, 
2003), snabbehandlar informationen, och i vissa fall aktiverar kroppen på olika sätt, som 
genom att pumpa ut testosteron och noradrenalin vid fallet ilska (Ibid.), vilket leder till 
en emotionell och kroppslig beredskap eller reaktion. Man kan anta att genom 
evolutionen så har vissa situationsrelaterade omständigheter/upplevelser gallrats ut, som 
lättare aktiverar en ilske relaterad respons, eller förberedelsen till ilska. Vi skulle alltså 
kanske kunna sägas ha en evolutionistiskt utvecklad känslighet/priming för att blir arga 
under vissa omständigheter, på samma sätt som vi har mycket lättare för att utveckla 
rädsla för ormar, än för kaniner (Sigelman & Rider, 2003). Härifrån så kan man tänka 
sig att James och Lange, samt Schachter och Singer har delvis rätt. Vår medvetna del av 
hjärnan känner hur kroppen reagerar, och detta kan påverka ens vidare reaktion. Vi får 
tid att behandla informationen mer kognitivt, och lägger in uppfattningar om vad som 
händer oss, varför det händer, är det rätt eller fel, minnen aktiveras, och så vidare. Här 
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kommer ens miljömässiga erfarenheter in, och normer spelar en viktig roll som kan 
avgöra ens vidare reaktion.     
 
För att processen ska fungera precis som i ovanstående exempel så måste den initiala 
upplevelsen vara tämligen enkel. Att utveckla en priming för ormar är en sak, för 
komplexa sociala relationer en annan. Men ett exempel ur materialet skulle kunna vara 
kvinnan som såg sitt barn nästan bli överkört. Det behövs här ingen djupare 
tankeprocess för att få intrycket av att ens barn är hotat. Och det är nog just sådana typer 
av upplevelser/intryck som är det centrala här, och det som vi evolutionistiskt kan ha 
utvecklat känsligheter och reaktioner för. Det är alltså fråga om ett intryck som man får, 
beroende på hur man uppfattar en situation (ren fysisk smärta är nog emellertid inte 
öppet för tolkning). Fast huruvida man uppfattar en situation som exempelvis 
kränkande, normbrytande, eller något annat, avgörs av ens sociala erfarenheter. Vilket 
gör att ens miljömässiga arv här lika väl kan vara den första länken i kedjan. Och att 
avgöra om något är orättvist eller inte kan kräva djupa grubblerier, varav det mest 
kognitivt krävande också kan komma först. Men just denna komplexitet av samverkan 
och påverkan är ju den centrala poängen med denna nätverksteori, och jag skulle tro att 
det är just det som gör att den förmodligen kan ge en rättvisande bild av verkligheten. 
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Appendix 1 
 
Denna enkät är en del av mitt uppsatsarbete på påbyggnadskursen i psykologi, som kommer att handla 
om ilska och de situationer som leder till emotionen. Om du vill ha en kopia av den kommande 
uppsatsen kan du skicka ett mail till mig på: mattias_ahlquist@hotmail.com 
 
Beskriv helst två situationer, en på bladets framsida och en ny på bladets baksida. Till varje situation 
finns tre frågor. I den mån identitet skulle kunna härledas kommer konfidentialitet att råda. Var god 
texta tydligt!  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ålder: _______år   Kön: __________ 
 
Beskriv en konkret situation som gjort dig arg: _____________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Varför blev du arg i denna situation? _______________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Hur bemötte du situationen, eller med andra ord, ledde situationen till något agerande från din 
sida, och i så fall vilket?________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 (fortsätter på andra sidan) 
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Beskriv en konkret situation som gjort dig arg:______________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Varför blev du arg i denna situation? _______________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Hur bemötte du situationen, eller med andra ord, ledde situationen till något agerande från din 
sida, och i så fall vilket?________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tack för din medverkan! 


