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Defensiv stolthet kan få konflikter att uppkomma, trappas upp eller 
hindras från att lösas. En fenomenologisk undersökning genomfördes 
med syfte att identifiera vad defensiv stolthet, som fenomen, innebär. 
Frågeställningen löd; Vad konstituerar defensiv stolthet i konflikter? 
Resultatet baserades på 30 skriftliga protokoll samt fyra intervjuer. 
Analysen genomfördes enligt Karlssons EPP-metod. Undersökningen 
resulterade i en generell struktur som visar att den defensiva stoltheten 
är försvarsinriktad, känslomässig, social och centrerad runt individens 
självbild. Även en typologisk struktur framträdde och visade att den 
defensiva stoltheten i efterhand bedöms annorlunda beroende på om 
den anses verklighetsförankrad eller inte, samt att stoltheten går att 
motarbeta genom medveten ansträngning. Stolthetens inverkan på 
konflikten tenderar att vara pådrivande genom att den får konflikten att 
ta form av en kamp. I diskussionen kopplas resultatet till teorier från 
filosofiskt och psykoanalytiskt håll samt från emotions- och 
konfliktforskning.  

 
 
I dagligt tal är det vanligt med anekdoter om hur stolthet kan få personer att agera på ett 
högst irrationellt sätt i konfliktsituationer, vilket kan få följden att konflikter startar, 
trappas upp eller hindras från att lösas. De flesta känner nog igen känslan av att stolthet 
hindrar en från att säga ett litet ord som ’förlåt’, trots att man kanske vill eller vet att det 
skulle kunna lösa en konflikt. Eller hur man i en diskussion som gått över styr kommer 
på sig själv att försvara en ståndpunkt som är långt ifrån sin ursprungliga bara för att 
man är för stolt för att låta motståndaren ’vinna’. Även på politisk nivå är det vanligt att 
man tillskriver stolthet som orsak till konflikter eller delar av konflikters utveckling. 
Som exempel kan nämnas USA:s krig mot terrorism, vilket eskalerade efter 
psykologiska och emotionella försvarsreaktioner, så som stolthet, som följde 
terrorattacken den 11 september (ex. McGregor, Nail, Marigold & Kang, 2005). Även 
den hämndlystenhet som byggdes upp hos tyskarna efter förnedringen vid 
Versaillesfreden, vilken brukar nämnas som en av orsakerna till Andra Världskrigets 
utbrott (ex Nationalencyklopedin, 2005a), hade sannolikt med stolthet att göra.  
 
Stolthet är ett brett begrepp med kraftigt varierande innebörd och kan exempelvis 
innefatta så skiftande företeelser som stolthet över en prestation man lyckats med, 
stolthet över sin nationella tillhörighet eller hedersrelaterad stolthet så väl som hävdelse 
av sårad stolthet. Alla dessa stoltheter kan finnas med som en del i en konflikt. Mitt 
intresse ligger dock inte i att reda ut stolthetens många ansikten utan jag är intresserad 
av ett specifikt fenomen som jag snuddat vid ovan. Fenomenet är en försvarsinriktad 
reaktion i konflikter som benämns som stolthet, vilken påverkar våra känslor, tankar 
och vårt agerande på ett sätt som inriktar sig på självhävdelse. 
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När jag började intressera mig för den typen av stolthet som verkade kunna ha så 
förödande effekt på konflikter och spela en så problematisk roll i relationer hade jag 
bara en vag känsla för vad fenomenet innebar och visste inte riktigt hur jag skulle 
benämna det för att särskilja det från andra stolthetsfenomen. Det var först genom 
analysen av materialet som jag började kunna sätta fingret på det och tillslut valde att 
använda benämningen defensiv stolthet. 
 
För att få en bättre känsla för vilket fenomen som åsyftas så följer först ett försök att 
ringa in fenomenet genom att sätta det i en mer generell kontext av emotionsteori och 
genom att beskriva några av stolthetens olika ansikten och närliggande begrepp utifrån 
teorier från filosofiskt och psykoanalytiskt håll samt från emotions- och 
konfliktforskning. 
 
Spinoza 
1600-talsfilosofen Spinoza (1989) hade en teori om affekternas natur. Enligt honom är 
affekter ”kroppens affektioner, varigenom kroppens egen handlingskraft ökas eller 
minskas, förstärks eller hämmas, och samtidigt idéerna om dessa affektioner.” (sid. 92). 
Det finns aktiva och passiva affekter, vars förklaring har sin grund i hans syn på själens 
natur. Han utgick från att människan har en strävan inom sig, conatus, att förbli i sitt 
vara, att uppfylla sin verkliga essens (eftersträvansvärd, sund utveckling). Detta kan 
endast ske genom aktivt agerande, d.v.s. då det som äger rum, i oss eller utanför, har oss 
själva som adekvat orsak, vilket i sin tur innebär att verkan av orsaken klart och tydligt 
kan uppfattas genom personen själv. Förenklat innebär det att sund utveckling sker 
genom aktivt, medvetet agerande mot självkännedom. Vidare följer att aktiva affekter 
har den upplevande personen själv som adekvat orsak medan han/hon hos passiva 
affekter förekommer som inadekvat orsak, d.v.s. affekten kan inte förstås enbart genom 
personen själv. Den passiva affekten ses som ett passivt tillstånd, snarare än en aktiv 
handling. Passiva affekter motverkar conatus medan aktiva affekter ökar strävandets 
kraft.  
 
Spinoza (1989) beskriver två former av stolthet, en aktiv (Gloria) och en passiv 
(Superbia). Den aktiva stoltheten definieras som ”glädje i förening med idén om någon 
handling vi gjort, som vi föreställer oss att andra berömmer.” (sid. 135). Den passiva 
stoltheten definieras som ”att av egenkärlek hysa alltför höga tankar om sig själv.” 
(sid. 134). Den passiva stoltheten präglas av inre vanmakt, okunskap om sig själv, som 
följs av upphöjande av sig själv och nedvärdering av andra (Tigner, 1985). Den beskrivs 
som en sorts galenskap, som en dröm där man är kapabel att göra vad som helst men 
oförmögen att förstå att den inte är sann.  
 
Horney 
Psykoanalytikern Horney beskriver en stolthet som hon kallar den neurotiska stoltheten 
(Horney, 1974). Den uppkommer i den neurotiska personligheten och bygger på en 
identifiering med sitt idealiserade jag och ett förnekande av sitt riktiga jag. Hon 
beskriver även en sund stolthet och den bygger på en persons faktiska egenskaper, d.v.s. 
en berättigad stolthet över specifika prestationer eller en mer omfattande känsla av eget 
värde och värdighet. Horney menar att den sunda och den neurotiska stoltheten känns så 
lika att det är svårt för den som upplever stolthet att skilja på dem men hon hävdar att de 
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båda stoltheterna inte bara skiljer sig i grad utan att det handlar om en artskillnad. 
Medan den sunda stoltheten bygger på egenskaper hos det riktiga jaget, så är den 
neurotiska stoltheten ihålig i och med att den har sin grund i ett idealiserat jag som inte 
finns. Den neurotiskt stolte ser sig själv som perfekt, med obegränsad förmåga och rätt 
att ställa de krav på omvärlden och på sig själv som anstår det idealiserade jaget samt 
söker konstant efter ytlig ära (Tigner, 1985). Den neurotiskt stolte ser det verkliga jaget 
som någon annan och tillåter sig därför att känna förakt och fördömande gentemot det. 
Dessa känslor utgör vad Horney kallar neurotiskt självhat, vilket tillsammans med den 
neurotiska stoltheten utgör ett stolthetssystem. Den neurotiskt stolte inser inte att det 
idealiserade jaget är en illusion och inte heller att det underminerar och bryter ner det 
verkliga jaget.  
 
Tigner (1985) påpekar likheterna mellan Spinozas passiva stolthet och Horneys 
neurotiska stolthet. Hon menar att de även har liknade syn på människans natur och på 
hur hälsosam utveckling bör ske, d.v.s. att människan strävar efter att förverkliga sin 
fulla potential och att detta måste gå genom självkännedom. Horney ser två former av 
strävan mot utveckling, en som drivs av destruktiva krafter hos det idealiserade jaget 
och en som drivs av konstruktiva krafter i det verkliga jaget. Det idealiserade jagets 
strävan är dömd att misslyckas på grund av en neurotiskt stolt persons oförmåga att 
utvärdera sig själv. Den smärtsamma verkligheten kommer regelbundet att ge sig 
tillkänna genom verklighetens gränser, som att det idealiserade jaget är beroende av det 
faktiska jaget med dess begränsningar. Hälsosam utveckling kan endast ske genom att 
man på ett realistiskt sätt kan bedöma sina tillgångar, sin läggning och sina 
begränsningar för att medvetet kunna utnyttja sina resurser (Horney, 1974). 
 
Affektteorin 
En av den moderna emotionsforskningens viktigaste teorier är affektteorin, vars grund 
lades av Tomkins i början av 1960-talet (Nathanson, 1992). En av fördelarna med 
affektteorin jämfört med andra emotionsteorier är att den inrymmer största delen av 
emotioners fulla komplexitet och beaktar så väl de biologiska som de biografiska (d.v.s. 
inlärda aspekter och kognition som beaktar t.ex. minnen och personlig historia) delarna 
av emotionen. Tomkins intellektuella engagemang, vilket ledde till utvecklingen av 
teorin, bottnade i ett stort intresse för motivationen hos människor (Demos, 1995). Han 
menade att det är just affekterna som utgör den huvudsakliga motivationen i mänskligt 
agerande. En av utgångspunkterna i affektteorin är att affekter är nedärvda 
reaktionsmönster specifika för var och en av sex grundaffekterna som Tomkins utskiljde 
(intresse-upphetsning, njutning-glädje, överraskning-skrämsel, rädsla-skräck, sorg-
ångest, ilska-raseri). Mönstren gäller reaktioner som ansiktsutryck, autonoma påslag i 
det centrala nervsystemet och hjärnaktivitet. Han menade alltså att dessa 
reaktionsmönster är affekterna, inte ett uttryck för dem. Vidare följer att affekterna 
bildar en separat struktur och utgör ett av de basala funktionssystemen i människan. 
Affekterna kan alltså fungera oberoende av andra system som kognition och 
driftsystemet men verkar i normala fall i interaktion med, eller beroende av, just dessa 
system. Emotioner utgör den komplexa helheten av affekterna, den upplevelsemässiga 
känslan samt kognitionen runt dessa. Affekternas funktion är att förstärka stimuli för att 
göra oss mer observanta på det som kräver vår uppmärksamhet och motivera oss att 
agera. Affekter gör det som är bra bättre och det som är dåligt sämre (Nathanson, 1992). 
En och samma grundaffekt kan upplevas mycket olika, som separata emotioner, 
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beroende på källan till affekten eller den kognitiva bedömningen av situationen. Det är 
dock först i ett senare stadium, efter att man har påverkats av den nedärvda affekten, 
som kognitionen gör sitt och som känslor blandas in i emotionen. Efter den kognitiva 
bedömningen följer en svarsreaktion, vilken även den blir del av emotionens helhet. 
Svarsreaktionen följer ett s.k. script, ett mönster som man utvecklar genom socialisering 
och genom sin personliga historia. I varje situation finns ett stort antal script att välja 
mellan. Svarsreaktionerna är i sig kopplade till affekter, vilka även dem påverkar 
emotionen som helhet. Variation i svarsreaktionen och dess påföljande affekt är en 
förklaring till varför en och samma grundaffekt kan variera så i grad och i hur det 
upplevs.  
 
Hälsosam stolthet är enligt affektteorin en förgrening till grundaffekten njutning-glädje 
(Nathanson, 1992). Mer specifikt innebär stolthet en njutning-glädje som kommer med 
en lättnad från ansträngningen av en specifik, medveten, målinriktad handling med 
lyckad utgång. Stoltheten är kopplad till en positiv känsla av kompetens.  
 
När man talar om stolthet och mer specifikt defensiv stolthet är det omöjligt att inte 
komma in på begreppet skam, stolthetens lexikaliska motsats men ändå högst relevant i 
ett försök att förstå den defensiva stolthetens natur. Skam, enligt affektteorin, är en 
teorietisk konstruktion snarare än en entydigt definierad entitet (Tomkins, 1995). Den är 
inte heller en helt självständig affekt utan snarare ett nedärvt affektkomplement 
eftersom det förutsätts att skam föregås av en annan affekt. Skam fungerar som en 
hämmare av de positiva affekterna intresse och glädje, på samma sätt som avsmak och 
äckel hämmar drifterna hunger och törst. Skam uppkommer i situationer där vi känner 
intresse eller glädje inför ett stimulus men där situationen plötsligt förändras och det 
uppkommer nya stimuli som ger oss anledning att inte längre känna den positiva 
affekten. Trots förändringen av situationen kan tidigare stimuli finnas kvar och fortsätta 
att utlösa affekterna intresse eller glädje. Skam uppkommer då för att hämma dessa 
affekter och få oss att söka oss ifrån situationen. Skammen är smärtsam och intensiteten 
i smärtan står i proportion till den positiva affekt som den försöker hämma (Nathanson, 
1992). Skammen är även intimt kopplat till vår identitet.  
 
Beroende på vilket script som affektens svarsreaktion följer och på dess följdaffekter 
kan skammen förstoras eller förvanskas så att den inte nödvändigtvis känns igen som 
skam (Nathanson, 1992). Svarsreaktionerna på skam kan delas upp i två huvudgrupper; 
acceptans och försvar. Försvarsstrategierna kan ta sig uttryck på sätt där individen t.ex. 
blir avståndstagande, uppblåst och självgod, försöker lägga fokus på annat eller reagerar 
med vredesutbrott. Nathanson organiserar dessa fösvarsstrategier i en s.k. 
’skamkompass’ där strategierna faller under en av de fyra kategorierna; 
tillbakadragande, undvikande, attack mot andra och attack mot självet. Han menar att 
försök att lindra smärtan av skammen genom olika försvarsstrategier är vanligare än 
acceptans av skammen och situationen. Han hävdar även att det är våra försök att 
undvika den läxa vi kan lära oss av skam som är det som orsakar oss mest problem. 
 
Kognitiv utvärdering och attribuering  
En annan vanlig ansats inom emotionsforskningen är att man, för att förstå emotioner, 
tar fasta på den kognitiva process där utvärdering av situationerna och upplevelserna 
sker (Fischer & Tangney, 1995). I en modell av Fischer & Tangney presenteras ett sätt 
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att se på stolthet och liknande emotioner genom att ta fasta på just dessa processer. 
Deras modell visar hur man, när man upptäcker en förändring i en situation gör en 
utvärdering av förändringen. Man bedömer först om förändringen inverkar på 
möjligheterna att uppnå sina aktuella mål. Om förändringen hindrar måluppfyllelsen 
bedöms den i helhet som negativ, underlättar den måluppfyllelsen bedöms den som 
positiv. Nästa utvärderingssteg gäller hur man bedömer sig själv eller sin roll i 
situationen, man utvärderar huruvida man uppfyller den standard man satt för sig själv i 
den aktuella situationen. En positiv utvärdering ger känslor som stolthet och 
självaktning medan en negativ utvärdering leder till känslor som skam, skuld eller 
förlägenhet. Ett sista utvärderingssteg gäller hanteringspotential, där bedömer man om 
man kan göra något för att förändra situationen eller för att, om man är nöjd med den, 
upprätthålla den.  
 
Lewis (1992) har en modell för kognitiv attribuering genom vilken han definierar 
stolthet och närliggande emotioner. Stolthet uppstår när man bedömer en händelse som 
framgångsrik i förhållande till sina mål och värderingar, och när den händelsens orsak 
attribueras till ett specifikt agerande hos sig själv. När händelsen är framgångsrik men 
orsaken attribueras till ett globalt själv, alltså sig själv i helhet, så menar Lewis att 
hybris uppstår istället. Hybris beskrivs av honom som överdriven stolthet eller 
överdrivet självförtroende. Om extern attribuering sker, att orsaken alltså inte tillskrivs 
personen själv utan någon/något utanför så menar Lewis att det inte är troligt att varken 
stolthet eller hybris uppkommer. Både stolthet och hybris upplevs som positivt och 
behagligt, hybris tenderar dock att gå ut över andra och påverka relationer negativt. 
Hybris framställs även som beroendeframkallande och p.g.a. att den inte är länkad till 
en specifik handling är den svår att reproducera, vilket kan leda till att man istället 
konstant förändrar sina mål och värderingar.  
 
Självmedvetna känslor 
Av ovanstående teorier framgår att stolthet fokuseras runt självet. Den grupp emotioner 
som stolthet klassas till brukar benämnas som självmedvetna emotioner (Fischer & 
Tagney, 1995). Självmedvetna emotioner bygger på sociala relationer där man inte bara 
bedömer andra utan där man framförallt bedömer sig själv. Självmedvetenheten handlar 
alltså om att självet reflekterar över sig själv (Lewis, 1992). Lewis ger klarhet till det 
begreppet genom att visa på olika sätt man kan vara medveten på. Sedan Freud föreslog 
sin teori om att jaget har både medvetna och omedvetna sidor så har det faktum att det 
finns olika former av medvetande blivit allmänt accepterat inte bara inom den 
psykologiska disciplinen utan även hos gemene man. Lewis menar att man kan veta 
något och veta att man vet det, sedan kan man veta något utan att veta om att man vet 
det. Vidare menar han att människan är kapabel att ha både subjektiv och objektiv 
självmedvetenhet. Subjektiv självmedvetenhet är när vi fokuserar på externa objekt, 
medvetandet är då ett subjekt som är medveten om andra objekt. Objektiv 
självmedvetenhet är när vår uppmärksamhet riktas inåt och vi fokuserar på oss själva, 
vårt medvetande är då både subjekt och objekt. Stolthet och andra självmedvetna 
känslor kräver att vi har objektiv självmedvetenhet.  
 
Det defensiva i stoltheten 
Det framgår i flera av ovanstående teorier att människan har behov av, och strategier för 
att skydda sig både från yttre hot och inre tillstånd som är för smärtsamma att hantera. 
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Det framgår även att stoltheten spelar en roll i detta försvar som finns mobiliserat i 
människan. Det finns växande bevisning för att stolthet kan vara en manifestation av en 
defensiv attityd och länkat till försvarsinriktat agerande (McGregor et al., 2005). 
Specifika grupper av stolta personer har visat sig vara mer försvarsbenägna än 
genomsnittet. Den typen av stolthet kallar McGregor et al. (2005) för defensiv stolthet 
och operationaliserar det i sina studier genom att använda mätbara personlighetstyper 
som visat sig extra försvarsbenägna och som har gemensamt att de har en explicit fokus 
på egna styrkor, vilket verkar maskera sårbarhet. Defensivt stolta personer försvarar sig 
bl.a. genom förträngning av delar av verkligheten för att eliminera hotet. Utifrån 
undersökningarna konstateras att försvaret förvisso ger psykologisk lindring men har 
större sannolikhet att aktualisera hotet än att eliminera det.  
 
Emotioner i konflikter 
Det finns forskning som inriktar sig på konflikter där man kommer in på emotioners 
inverkan på konfliktförloppet (Pruitt & Kim, 2004). Emotioner kan ha en kraftfull effekt 
både på parters beteende i en konflikt och på hur de uppfattar konflikten. Dessa effekter 
kan spela en viktig roll i processer där konflikter eskalerar, upprätthålls eller 
återkommer. Pruitt & Kim (2004) beskriver en vanlig emotionell förändring i konflikter 
som handlar om känslor som härrör från hot mot den egna partens image. Om en part 
känner hot mot sin image vad gäller t.ex. makt, status, styrka, självständighet eller 
integritet uppstår känslor som rädsla och ilska. Vid rädsla och ilska som uppkommit till 
följd av hot mot imagen är det troligt att parten agerar på ett sätt som den upplever 
oskadliggör hotet, ett beteende som troligtvis lockar fram ett liknande beteende hos 
motståndaren och leder till en upptrappning av konflikten. Försök att återställa sin 
image vid hot beskrivs som ett sätt att skydda sig själv mot att bli utnyttjad och 
förhindra attacker. Försöket att återställa imagen lockar paradoxalt nog fram just den 
reaktion hos motparten som den hade som syfte att förhindra, eftersom attack från 
motparten blir en troligare följd i och med en upptrappning av konflikten. 
 
Syfte och frågeställning 
Som framgår ovan så kan man se på stolthet och närliggande begrepp från olika 
perspektiv, man kan fokusera på olika delar och ha olika teoretiska utgångspunkter. Det 
ger följden att det sätt på vilket man ser stoltheten varierar, man drar olika slutsatser om 
dess natur och man kategoriserar det på olika sätt i förhållande till andra begrepp. I den 
empiriska undersökningen som uppsatsen bygger på har jag ett fenomenologiskt 
perspektiv där jag inte utgår från några teoretiska antaganden om stolthet, närliggande 
eller övergripande begrepp, eller om människan.  
 
Undersökningens syfte är alltså att, med utgångspunkt i den subjektiva upplevelsen av 
defensiv stolthet i en konfliktsituation, reda ut vad defensiv stolthet innebär, vad det är 
som gör defensiv stolthet till vad det är. Målet är att skapa förståelse för fenomenet.  
 
Därpå följer en frågeställning som lyder: Vad konstituerar defensiv stolthet i konflikter? 
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Metod 
 
Studiens syfte är av kvalitativ karaktär och har som mål att ge ett resultat som beskriver 
och ger förståelse för fenomenet defensiv stolthet i konflikter, varför en kvalitativ 
forskningsmetod valdes. Vidare låg intresset i att identifiera vad den defensiva 
stoltheten som fenomen innebär och följaktligen antogs ett fenomenologiskt perspektiv i 
undersökningen då fenomenologin fokuserar just på ett fenomens väsen, vad som gör 
fenomenet till vad det är.  
 
Undersökningsdeltagare 
Till grund för urvalet låg en tanke om att få ett heterogent urval (gällande deltagarnas 
strukturella position i samhället) i syfte att få en så heltäckande bild av fenomenet som 
möjligt. Ett antal bakgrundfrågor (se bilaga 1) ställdes i samband med datainsamlingen 
för att kontrollera heterogeniteten. I övrigt baserades urvalet på tillgänglighet. Kriteriet 
för urval av deltagare var endast att de skulle ha erfarenhet av att ha upplevt stolthet i 
konfliktsammanhang. Jag kom i kontakt med deltagarna genom att de svarade på min 
annonsering på Stockholms Universitet, samt genom kontaktpersoner på två 
arbetsplatser och en ideell förening. Psykologistudenterna fick tillgodoräkna sig tiden 
för sitt deltagande i sina kurser (UD-tid) medan övriga deltagare ställde upp utan 
ersättning.  
 
Resultatet baserades på data från 34 deltagare. Av de initialt 38 deltagarna valdes två 
personers data bort innan analysen påbörjats. Den ena deltagarens data valdes bort för 
att denne inte tillät ljudinspelning av intervjun, vilket ansågs nödvändigt för kunna 
genomföra analysen, och den andra deltagaren valdes bort för att materialet från 
intervjun bedömdes som språkligt och innehållsmässigt svårbegripligt. Material från 
ytterligare två deltagare togs bort innan den slutgiltiga analysen eftersom deras skriftliga 
berättelser, efter noga avvägande, bedömdes handla om något annat än det undersökta 
fenomenet. Innan dessa togs bort konsulterades min handledare, som gjorde samma 
bedömning. I urvalet fanns både kvinnor och män representerade, majoriteten (23 av 34) 
var dock kvinnor. Åldersmässigt befann sig deltagarna mellan 20 och 50 år. Den största 
delen av deltagarna var studenter, men det fanns även yrkesarbetande, arbetslösa och 
sjukskrivna representerade. Urvalet hade även viss spridning vad gäller etnisk 
tillhörighet. 
 
Datainsamling 
Data samlades dels in genom intervjuer och dels genom fria skriftliga protokoll. Syftet 
var att få deltagarnas egna beskrivningar av sina upplevelser av fenomenet, d.v.s. deras 
erfarenheter och agerande samt deras tankar och känslor relaterade till stolthet i 
konflikter. Både intervjuer och fria skriftliga protokoll fyller detta syfte. Skriftliga 
protokoll användes för att kunna få in en stor mängd data på kort tid och intervjuer 
valdes för att kunna utnyttja möjligheten att ställa följdfrågor och nå en djupare 
förståelse för berättelsen. Studien inleddes med två, till stor del associativa, intervjuer 
där deltagarna fritt fick associera kring begreppet stolthet generellt och kring stolthet i 
konflikt specifikt. Intervjuerna baserades alltså inte på någon intervjuguide eller 
förutbestämda teman utan byggde endast på deltagarnas associationer kring ämnet och 
mina följdfrågor. Syftet med dessa intervjuer var att få inblick i ämnet och i största 
möjliga mån undvika att materialet påverkades av min förutfattade mening.  
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Datainsamlingen fortsatte därefter med insamling av skriftliga protokoll där deltagarna 
fritt fick skriva en berättelse om sina erfarenheter av stolthet i en konfliktsituation. 
Deltagarna ombads att skriva sin subjektivt upplevda bild av en konkret och specifik 
konfliktsituation, vilket stämmer överens med den typ av material som rekommenderas 
till den aktuella analysmetoden (Karlsson, 1993). I samband med uppgiften fick 
deltagarna, i tillägg till information om sedvanliga etiska och praktiska aspekter, även 
förtydligande information om ämnet (se bilaga 1). Informationen utformades med syfte 
att vara klargörande för att undvika missförstånd av uppgiften och inspirerande för att 
motivera till deltagande, utan att verka ledande eller suggestiv. Fenomenet hade i det 
stadiet inte börjat benämnas som defensiv stolthet utan det var stolthet i konflikter som 
efterfrågades. Informationen i samband med uppgiften var ämnad att hjälpa deltagarna 
att begränsa sig till stolthetsupplevelser av det slag som jag senare kom att kalla 
defensiv stolthet. Protokollundersökningen utfördes dels vid ett bestämt tillfälle i en 
undervisningssal där deltagarna fick skriva sin berättelse för hand och dels genom att 
deltagarna skickade sina berättelser via E-post. Totalt inkom 32 berättelser (13 
handskrivna och 19 via E-post), varav två stycken kom att räknas som bortfall. Under 
analysens gång följdes tre deltagares berättelser upp med skriftlig komplettering av den 
tidigare berättelsen, i syfte att klargöra vissa detaljer. 
 
Utöver de två inledande associativa intervjuerna utfördes ytterligare fyra intervjuer. Inte 
heller vid dessa tillfällen användes någon intervjuguide men intervjuerna kretsade runt 
ett något mer avgränsat tema än de två första, d v s deltagarens personliga erfarenheter 
av stolthet i en konfliktsituation. Intervjupersonerna fick samma skriftliga information 
som deltagarna i protokollundersökningen. Alla intervjuer (med undantag för bortfallet 
på två intervjuer) ljudinspelades till Mp3-filer och transkriberades. 
 
Jag ledde själv all datainsamling under våren 2006 och utförde också själv analysen. 
Mina kunskaper om kvalitativ metodik bygger på de teoretiska kunskaper och praktiska 
erfarenhet jag fått i kurser i psykologi fram till och med magisternivå och kurser i 
socialantropologi fram till och med C-nivå. 
 
Analys 
Analysen utfördes enligt EPP-metoden efter Karlsson (1993). EPP-metoden, som står 
för Empirical Phenomenological Psychological methods, är en kvalitativ empirisk 
forskningsmetod som har sin grund i både den fenomenologiska filosofin och i 
hermeneutiken. Metoden är fenomenologisk i den mening att man antar att det finns en 
intentionalitet i människans medvetande, d.v.s. att medvetandet är aktivt 
meningsgivande och inte en passiv mottagare av stimuli. Medvetandet, vilket man har i 
fokus ur ett fenomenologiskt perspektiv, skiljer sig från andra studieobjekt så sätt att det 
ses som ett upplevande subjekt genom vilket man t.ex. kan studera andra objekt, så som 
stolthet. Fenomenologisk teori menar att det inte finns ett objektivt perspektiv utanför 
ett medvetande från vilket man kan studera mentala objekt, utan man måste alltid gå 
genom ett intentionalt medvetande, vilket gör att objektet alltid är påverkat av subjektets 
unika perspektiv. Målet med EPP-metoden är att nå fenomenets essentiella kärna, vilket 
inte går att göra genom att studera konkreta, världsliga fakta utan man måste gå förbi 
dessa och identifiera den intentionala relationen mellan subjekt och objekt, man måste 
studera meningen som subjektet ger till objektet.  
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Ett annat fenomenologiskt drag i EPP-metoden är att forskaren ska ha ett öppet sinne 
och lägga alla psykologiska hypoteser, modeller, teorier och system åt sidan vid analys 
av datan. Detta kallas bracketing och är en viktig del av att ta steget från fakta till 
mening. Det steget sker inom fenomenologin genom fenomenologisk psykologisk 
reduktion, d.v.s. att föra analysen till en nivå där man åsidosätter alla antaganden om en 
naturlig utomliggande värld, så även forskarens. Detta sker endast delvis i EPP-metoden 
i den mening att forskaren fortfarande håller sig på en empirisk nivå. Steget från fakta 
till mening sker i EPP-metoden med eidetisk induktion genom tolkning, d.v.s. man 
tolkar texten, som utgörs av insamlad data, till en meningsstruktur där fenomenets 
essens framkommer.  
 
EPP-metoden har även hermeneutiska drag, t.ex. att subjektets upplevelser är fastställda 
till en text som tolkas och att forskaren följer den hermeneutiska cykeln och förstår 
delarna i materialet i ljuset av helheten och helheten med hjälp utav delarna. Forskarens 
användning av sin förförståelse i metoden är också ett hermeneutiskt drag, vilket kan 
tyckas gå emot den föreskrivna fenomenologiska attityden, men Karlsson menar att 
tolkningen bör balansera mellan en strävan att hålla ett öppet sinne utan förutfattade 
meningar och att använda sin kulturella och lingvistiska förförståelse för att förstå 
subjektets upplevelser.  
 
Analysen av den data, som de skriftliga protokollen utgjorde, följde i princip EPP-
modellens fem steg (Karlsson, 1993). I det första steget lästes protokollen igenom ett 
flertal gånger tills jag fått en god förståelse för texten. Därefter följde steg två, i vilket 
jag delade upp texten i meningsbärande enheter. I steg tre började jag den eidetiska 
induktionen och tolkade fakta i varje meningsbärande enhet till mening. Det fjärde 
steget var där de tolkade meningsbärande enheterna sammanställdes till en situerad 
struktur för varje deltagares berättelse. I det sista steget flyttas analysen från varje 
deltagares enskilda upplevelser till en sammanhängande helhet, en s.k. generell struktur 
utarbetades.  
 
Karlssons fem-stegsmetod lämpar sig dock bäst för kortare texter, och därmed mindre 
bra för materialet som de transkriberade intervjuerna utgjorde. Mitt konkreta 
tillvägagångssätt vid analysen av dessa var därför något reviderat. Analysen av 
intervjuerna baserades fortfarande på EPP-metodens utgångspunkter och ideal, men det 
konkreta tillvägagångssättet var inspirerat av den fenomenologiska analys som 
presenteras av Hayes (2000). Proceduren skiljer sig från Karlssons fem-stegsmetod på 
två punkter: Den första skillnaden är att inte hela texten delades in i meningsbärande 
enheter och tolkades utan endast meningar som var signifikanta i sammanhanget 
sorterades ut och därefter tolkades. Den andra skillnaden är att de signifikanta, tolkade 
meningarna inte sammanställdes till endast en situerad struktur eftersom materialet 
tenderade att vara mer spretigt och kunde innehålla flera berättelser. Steg fyra 
resulterade istället i flera strukturer centrerade runt teman.  
 
I steg fem behandlades allt material tillsammans och resultatstrukturerna växte fram. I 
varje steg i proceduren gick jag regelbundet tillbaka till originaltexten för att inte tappa 
fästet i empirin. För att behålla en induktiv, teorilös karaktär på resultatet så började inte 
inläsningen av ämneslitteraturen förrän analysen gjorts och resultatet skrivits.  



 

10 
 
 
 
För att beskriva fenomenets essens har viktiga konstituenter identifierats, vilka 
presenteras i resultatet nedan. De fyra första huvudrubrikerna kan benämnas som 
generella konstituenter, d.v.s. de finns med, direkt eller indirekt, som en del av alla 
beskrivningar av stolthet i konflikter. Dessa utgör den generella strukturen, d.v.s. det 
som genom materialet identifierats som avgörande för fenomenets essens. Fenomenet 
består emellertid inte bara av en kärna, det finns även delar som är mer perifera och 
situationsbetingade, som kanske inte upplevs av alla men som ändå kan vara 
informativa och bidra till förståelse för fenomenet. Därför finns även delar med som är 
av typologisk karaktär, till dessa räknas de tre sista huvudrubrikerna samt underrubriker. 
Innehållet under de två sista rubrikerna finns inte representerade i alla protokoll men ger 
ändå intressant information om fenomenet. Den rubrik som handlar om att konflikten tar 
form av en kamp finns förvisso representerad i alla protokoll men tillhör inte den 
generella strukturen eftersom den inte handlar om vad som gör defensiv stolthet till vad 
det är utan handlar mer om stolthetens följder och konflikten. Resultatet är en 
beskrivning av fenomenet utan hänsyn till tidigare teorier och utan teoretisk laddning i 
begreppen som används.  
 
 

Resultat   
 
Deltagarna har beskrivit ett reaktionsmönster i konfliktsituationer som de benämner 
stolthet. Reaktionsmönstret innefattar känslomässiga upplevelser, tankar och motivation 
till handling. Resultatet belyser hur dessa beskrivningar bildar ett sammanhängande 
fenomen samt viktiga aspekter som rör det fenomenet.  
 
Tabell 1. Översikt av konstituenterna i resultatets strukturer.   

Defensiv stolthet i konflikter 

 
⋅  Den defensiva stoltheten är försvarsinriktad 
⋅  Den defensiva stoltheten är känslomässig 
⋅  Den defensiva stoltheten är social  
 ⋅  Självpresentation 
 ⋅  Hävdelse av sin sociala position 
⋅  Den defensiva stoltheten centreras kring partens självbild   
 
⋅  Den defensiva stoltheten får konflikten att ta form av en kamp 
 
⋅  Falsk och äkta stolthet   
⋅  Att svälja stoltheten 
______________________________________________________________________ 
 
Den defensiva stoltheten är försvarsinriktad 
Stolthetsreaktionen uppkommer när det finns ett hot mot individen. Ett framträdande 
drag hos den defensiva stoltheten är att den är försvarsinriktad och ställer in individen 
på agerande som syftar till att eliminera hotet. Det påfallande defensiva hos stoltheten 
har givit att den benämnts därefter. Man kan säga att den är försvarsinriktad på flera 
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nivåer; det defensiva handlar både om försvar mot yttre hot så väl som försvar mot inre 
tankar och känslotillstånd som upplevs för svåra att hantera. 
 
Det yttre hotet kan vara socialt och antingen gälla ställningen i den sociala hierarkin 
eller att man framstår ofördelaktigt gentemot omgivningen. Det kan även handla om 
situationer där individens självbild riskerar att påverkas negativt. De inre hoten handlar 
om smärtsamma känslor, negativa tankar och obehagliga insikter om sig själv. Individen 
försvarar sig mot dessa situationer och känslor genom att tränga undan dem och ersätta 
dem med andra.  
 
Stolthetens defensiva karaktär är övergripande och kommer fram mer detaljerat under 
flera av rubrikerna nedan. Försvar mot yttre hot framkommer främst under rubriken som 
handlar om att stoltheten är social, men nämns även när självbilden behandlas. Under 
den rubriken behandlas även inre hot, vilket även görs under rubriken som handlar om 
att stoltheten är känslomässig.  
 
Den defensiva stoltheten är känslomässig  
En av de mest grundläggande aspekterna av den defensiva stoltheten i konflikter är att 
den är känslomässig. Stoltheten gör sig gällande genom känslor; den stolta parten 
försätts i ett känslotillstånd som känns igen som stolthet, känslomässiga impulser, 
kopplade till vissa tankemönster, uppkommer och utlöser motivation till handling. 
Stoltheten har även sin bakgrund i känslomässiga omständigheter, d.v.s. den stolta 
parten är känslomässigt engagerad i situationen som föregår stolthetsreaktionen. Det 
betyder inte att konflikten nödvändigtvis handlar om något av känslomässig vikt för 
parten, tvärtom beskrev ett flertal deltagare konflikter som berörde triviala frågor. I 
dessa fall var det konflikten i sig som fått ett eget känslomässigt värde eller något i 
konfliktsituationen som var känslomässigt laddat.  
 

[Jag] visste efter ett tag (några veckor) inte längre varför denna ursäkt var så viktig, 
men då kunde jag inte bara släppa det för att det hade blivit en sådan stor grej mellan 
oss…  

 
Hur upplevs den defensiva stoltheten? Vilka sorts känslor är inblandade? Den defensiva 
stoltheten upplevs ofta som komplicerad med känslomässiga motstridigheter, till 
skillnad från t.ex. den mer ensidigt positiva stolthet som upplevs tillföljd av att man 
lyckats med något. Den direkta stolthetsupplevelsen beskrevs framför allt med känslor 
med hög upphetsningsnivå och starkt uttryckssätt t.ex. ilska, frustration eller exaltering. 
Den beskrevs också innehålla ett starkt eller uppblåst självförtroende, en positiv 
situationsbetingad självbild och känslor präglade av självupphöjande tankar, som 
överlägsenhet eller självgodhet.  
 
Förutom dessa uttrycksfulla och självupphöjande känslor så finns det även en annan typ 
av känslor som är närvarande i stolthetsupplevelsen: Känslor som var kopplade till ett 
tillfälligt lågt självförtroende, och en situationsbetingad negativ självbild t.ex. sårbarhet, 
förödmjukelse och skam. Dessa känslor uttrycktes dock inte öppet. Flertalet deltagare 
beskrev att stoltheten föregicks av den typen av känslor, vilka emellertid trängdes undan 
i den direkta stolthetsupplevelsen och ersattes av den typ av självupphöjande känslor 
som beskrivits ovan. I de fall då stolthetsreaktionen inte föregicks av känslor som 
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sårbarhet, förödmjukelse eller skam så fanns sådana känslor ändå med i upplevelsen. 
Förödmjukelsen eller skammen fanns alltså som ett överhängande hot, ett förväntat 
resultat av en icke-önskvärd utgång av konflikten. I flera berättelser både föregicks, 
beskuggades och följdes stolthetsreaktionen av den typen av känslor. Att tränga bort 
dessa känslor och ersätta dem med andra verkar vara individens försök att skydda sig 
själv från alltför smärtsamma upplevelser. Försöket är dock bara delvis effektivt i och 
med att känslorna ändå upplevs närvarande, om än stundvis dolda, i 
stolthetsupplevelsen.  
 
I stolthetsupplevelsen finns även ett behov av att vara kraftfullt utagerande med sina 
känslor och närma sig motståndaren. Samtidigt beskrevs en vilja att framstå som 
oberörd och likgiltig av flera deltagare. Det kunde t.ex. vara att den stolta parten hade 
ett behov av att konfrontera en motståndare som sårat honom/henne, men samtidigt ville 
verka oberörd och inte visa sig sårad. Dessa två behov står i motsättning till varandra 
och oavsett vilket behov som tar överhand för tillfället, så finns dragningen mellan båda 
önskningar med i stolthetsupplevelsen. 
 
Stoltheten kan inte enkelt värderas som en positiv eller negativ känsla. Många deltagare 
bedömde efteråt stoltheten i de aktuella konflikterna som en negativ erfarenhet, men den 
bedömningen var beroende av många olika faktorer i situationen och inte en värdering 
av känslan i upplevelsen. Även hos dem som i helhet såg stoltheten som något negativt 
fanns det en viss direkt tillfredställelse i den omedelbara stolthetsupplevelsen. 
Stoltheten upplevs på kort sikt, om än inte nödvändigtvis positiv, men åtminstone som 
mer tillfredställande än att acceptera och ge sig hän åt andra hotande känslor, d.v.s. ta på 
sig skuld, känna förödmjukelse eller skam. Dessa hotande känslor bedömdes kunna 
upplevas som så pass obehagliga eller smärtsamma att de undveks i det längsta. Flera 
deltagare beskrev dock att de efteråt hade svårt att relatera till sina känslor i den direkta 
stolthetsreaktionen.  

 
I stolthetsupplevelsen är det känslomässiga impulser som upplevs ge avgörande 
motivation till handling, snarare än tankemässig reflektion eller kritisk granskning av 
situationen. En förlust av förmågan att tänka klart var vanligt förekommande. Till och 
med en total oförmåga till medveten, tankemässig reflektion kunde infinna sig under 
stolthetsreaktionen där en sorts tankemässig låsning uppstod där parten var utelämnad åt 
sina känslor. Det kunde även förekomma en diskrepans mellan den tankemässiga 
bedömningen av situationen och den känslomässiga impulsen; att parten tankmässigt 
ansåg de känslomässiga impulserna vara olämpliga, att andra handlingsalternativ ansågs 
vara ’rätt’ eller att parten var medveten om att han/hon efteråt skulle ångra sitt agerande 
som baserats på känslomässiga motiv. Oavsett om den tankemässiga bedömningen 
bekräftade den känslomässiga impulsen eller inte så var det det känslomässiga motivet 
som var avgörande. Det var stoltheten som upplevdes utgöra hindret för att agera efter 
sin tankemässiga övertygelse. Det kunde t.ex. vara att stoltheten hindrade parten från att 
säga ’förlåt’ trots att han/hon var medveten om sin skuld och hade intentionen att be om 
ursäkt.  
 
I de fall där den tankemässiga bedömningen av situationen stämde överens med den 
känslomässiga förståelsen så upplevdes ändå det känslomässiga som det avgörande 
motivet. Den tankemässiga bedömningen upplevdes då främst som en umbärlig 
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bekräftelse. Det fanns även deltagare som berättade om konflikter där de gått emot sina 
känslomässiga impulser till förmån för den tankemässiga övertygelsen, men i dessa 
situationer så upplevde deltagarna att de genom ansträngning gjorde avkall på sin 
stolthet, alltså en handling som inte upplevdes som en följd av stoltheten, utan tvärtom, 
en handling stoltheten till trots (se även Att svälja stoltheten).  
 
Stolthetsupplevelsen präglas av känslor, men den känslomässiga reaktionen är 
tidsbegränsad och upplevs under relativt kort tid. Det bör noteras att bedömningen av 
konfliktsituationen och tankarna om upplevelsen under den direkta stolthetsreaktionen 
skiljer sig från den bedömning som görs och de tankar som uppkommer efter att den 
direkta känslomässiga reaktionen lagt sig.  

 
I efterhand känns det fånigt; hela situationen och mitt beteende – jag borde veta bättre, 
men just då hade jag någon stolthet och ett slags (konstigt) hämndbegär – jag ska 
minsann inte ge mig… Så här i efterhand känns situationen bara fånig och jag vill 
glömma det… 

 
Flera deltagare poängterade både styrkan i de känslomässiga impulserna och stolthetens 
betydelse. Stoltheten kan upplevas väldigt starkt. Stoltheten varierar självklart i grad 
mellan personer och situationer men den verkar ha potential att få en sådan styrka och 
vikt för en person att den upplevs som livsavgörande. ”Det[behålla stoltheten] har jag 
varit villig att dö för.” Reaktionerna kan i stunden upplevas som kraftigare än vad som 
anses berättigat att reagera i situationen. Efteråt refererar deltagare ofta till den 
defensiva stoltheten som överdriven eller onödig, medan de i stunden upplever den som 
överväldigande och svår att motstå, något utanför deras egen kontroll. 
 

Jag upplever stolthet som något som styr mig, något som jag inte direkt kan hantera 
utan det styr hur jag beter mig. Även om jag vet att det är löjligt att hålla fast så starkt 
på sin stolthet gör jag det. 

 
Den defensiva stoltheten är social 
Defensiv stolthet är social eftersom den uppkommer i relationer med andra människor, 
men den är även social i sitt uttryck och i den bemärkelse att den handlar om en social 
problematik (självet i relation till andra). Stolthetens sociala natur blir tydlig i 
deltagarnas berättelser på en mängd olika sätt: Det finns beskrivet hur stoltheten kan 
uppfattas som ett hinder i sociala relationer, något som bäddar för missförstånd, 
försvårar kommunikationen och skapar onödig osämja mellan människor. En annan 
uppfattning är att stoltheten kan ge motivation att uttrycka sig och försvara sig i ett 
socialt sammanhang, vilket kan hindra att ena parten blir överkörd och kan motivera till 
förändring av orättvisa förhållanden. Stolthetens sociala problematik handlar framför 
allt om självpresentation, en vilja att framställa sig själv på ett positivt sätt för 
omgivningen och att försvara sig i sociala situationer där man inte upplever sig framstå 
som man vill. Dessutom handlar den sociala problematiken om den sociala hierarkin, 
där stoltheten ger motivation till att hävda sin position.  
 
Den defensiva stolthetens uttryck är socialt på så sätt att den kommunicerar något till 
omgivningen genom sitt uttryck. Man kan säga att stoltheten är explicit i den mån att 
det finns ett behov (även om det inte alltid uppfylls) att tydligt uttrycka sin stolthet. Det 
ohämmade stolthetsuttrycket är tydligt utagerande och ämnat för motståndaren och 
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eventuella åskådare att uppfatta. Även i de fall där något så diskret som tystnad 
beskrivits som ett uttryck för stoltheten så framgår att till och med den var explicit i det 
avseendet att det var en demonstrativ eller provocerande tystnad som tvingade 
motståndaren att agera.  
 
Stolthetsuttrycket är betydelsefullt för fenomenet av flera skäl, bl.a. eftersom det 
kommunicerar något till motståndaren och för att det ger eftertryck till de inre 
upplevelserna samt att det ger en viss tillfredställelse att uttrycka dessa. Uttrycken kan 
ha en viss symbolisk betydelse för den stolta parten och fylla en symbolisk och 
demonstrativ funktion. Att säga ifrån när man tycker att man blivit illa behandlad kan 
t.ex. vara ett uttryck för stoltheten, men det kan även vara målet, i den mening att det 
hos den stolta personen funnits ett behov att visa att man inte accepterar att bli illa 
behandlad. Kopplingen mellan den inre upplevelsen av stoltheten och hur den uttrycks 
är inte alltid direkt, speciellt med tanke på att uttrycken dels kan vara menade att 
kommunicera något till motståndaren och dels fungera som ett utlopp för den inre 
upplevelsen. Parten vill vanligen inte kommunicera hela den inre upplevelsen till 
omgivningen utan endast de delar som stämmer överens med hur parten vill framstå.   
 
 Självpresentation 
En stolthetsreaktion kan uppkomma när en part i en konflikt upplever sig framstå på ett 
icke-önskvärt sätt eller att det finns ett hot, verkligt eller föreställt, om att hon/han 
kommer att framstå i dålig dager i en förutspådd framtid. Det kan t.ex. handla om att 
känna sig förlöjligad, inte bli respekterad eller att man upplever sig vara på väg mot ett 
offentligt misslyckande eller bakslag. Stoltheten motiverar parten att istället försöka 
framställa sig själv på ett fördelaktigt sätt. En stolt persons agerande handlar därför till 
stor del om att försvara sig mot det hotet, vilket sker genom självpresentation. Oftast 
finns det inte plats för några komplicerade eller nyanserade koncept utan det handlar om 
att dölja sina svagheter och framhäva sina (ibland fabulerade) styrkor. I konflikten 
handlar det framförallt om att framställa sig som skuldfri och att försöka behålla 
prestige och värdighet. Förutom att framhäva egna styrkor och dölja egna svagheter, kan 
det ske genom att ignorera motståndarnas styrkor, konfrontera dem med deras brister 
och överföra skuld på dem, för att framstå i relativt bättre dager (vilket förvisso inte 
alltid upplevs som så prestigefullt och värdigt efteråt, när stoltheten lagt sig). I de fall då 
det funnits åskådare till konflikten upplevs detta ha förstärkt stoltheten och ökat vikten 
av fördelaktig självpresentation. Hotet av ett eventuellt misslyckande eller 
förödmjukelse förvärras av att det sker inför allmän åskådning, vilket gör det än 
viktigare att undvika.   
 
Att stoltheten är explicit blir tydligt i de deltagares berättelser som visar att stolthet för 
dem är att tydligt presentera för omgivningen vilka de är och vad de står för. Dessa 
deltagare menar att stolthet tar sig uttryck genom en vilja att i ord och handling stå för 
sina ideal och värderingar i alla lägen, även om det för tillfället innebär negativa 
konsekvenser eller att man går miste om positiva följder. För en stolt person finns det 
ett principiellt värde i att vara tydlig, konsekvent och kompromisslös.  
 

[S]tolthet, att man står för den man är och det man gör och att man vet med sig att ’det 
här är rätt’ och ’det här är fel’ och det står jag för. Sen får det kosta vad det kosta vill, 
för ’det här är min åsikt och så är det liksom’. 
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Hävdelse av sin sociala position 
I en konflikt där stoltheten styr en eller flera av parterna handlar en stor del av 
dynamiken om att sträva efter överläge och undvika underläge gentemot motparten. Vid 
hot motiverar stoltheten parten att kämpa för att behålla sin sociala position eller 
avancera i hierarkin. Hierarkin är för det mesta indirekt och flytande men bedöms under 
stolthetsreaktionen som mer påtaglig och mer viktig än när parten inte är stolt. Vad som 
styr den sociala rangordningen i situationen kan vara t.ex. makt, säkerhet, status eller 
kunnande. I stolthetsreaktionen vänds ofta oron över ett hotande underläge till dess 
motsats, en upplevelse av överlägsenhet. I strävan efter överläge tar den stolta parten till 
uppbyggande och skyddande åtgärder. Konkret handlar det om ungefär samma åtgärder 
som vid självpresentation, d.v.s. att dölja svagheter, framhäva styrkor och överföra 
skuld på motståndaren. Under stolthetsupplevelsen uppfattas det som en svaghet att visa 
sig känslomässigt berörd av konflikten, och att visa att man värdesätter relationen med 
sin motpart. När stoltheten har lagt sig uppfattas det sällan på samma sätt, utan snarare 
som något önskvärt eller neutralt. Av speciell relevans när parten strävar efter överläge 
är i många berättelser att inta en attityd som visar att man är säker, kontrollerad, 
självständig och onåbar. En deltagare beskrev stoltheten på följande sätt: 
 

Om jag ska beskriva stoltheten skulle det vara som om jag då hade byggt upp en hög 
plattform som jag stod på och en skyddande mur runt mig, och om jag skulle erkänna 
att jag hade haft fel så skulle plattformen sjunka genom jorden och muren skulle 
försvinna och långt ner skulle jag befinna mig alldeles sårbar.  

 
En annan deltagare, som befann sig i ett sammanhang där den sociala hierarkin var 
väldigt påtaglig, beskrev vikten av att uttrycka sin stolthet för att behålla sin position. 
Han menade att han av princip var tvungen att agera ut stoltheten explicit varje gång 
någon inskränkte på hans integritet för att kunna behålla sin position och kunna 
upprätthålla sin livsstil utan att bli utnyttjad.  
 
Den defensiva stoltheten centreras kring partens självbild 
Stoltheten i konflikter handlar inte bara om självet i relation till andra utan även, och 
kanske på ett mer grundläggande plan, om självet i relation till sig själv. Oavsett vad 
konflikten handlar om så handlar stoltheten ytterst om hur situationen påverkar partens 
självbild. Stolthetsreaktionen syftar till att dölja (inte bara för omgivningen utan även 
för sig själv) eller utplåna känslor av osäkerhet, underlägsenhet eller andra känslor 
relaterade till en negativ självbild eller lågt självförtroende. Stoltheten är alltså 
självbevarande på så sätt att den skyddar individen från negativ feedback som kan 
uppkomma i konfliktsituationen, ibland till den grad att den kommer i vägen för 
nödvändig självkritik och realitetsanpassning.  
 
I konfliktsituationen förekom i samtliga fall någon form av hot mot självbilden, direkt 
eller indirekt. En defensiv stolthetsreaktion uppkommer som svar på hot mot självbilden 
och motiverar till tankar och handling för att stärka självbilden. Hotet mot självbilden 
kan vara en situation, verklig eller föreställd, där parten t.ex. misslyckas eller 
förödmjukas, vilket ger underlag för en situationsbetingad, negativ självbild. Det kan 
även vara en situation där något inskränker på den stolta partens integritet eller hotar 
dennes värde. Ett av de vanligaste hoten i deltagarnas berättelser var att 
konfliktsituationen gav upphov till hotande insikter om parten själv t.ex. om att han/hon 
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själv bar skuld i konflikten, vilket innebar en negativ situationsbetingad självbild. Den 
negativa situationsbetingade självbilden ger (eller upplevs kunna ge) negativa känslor 
och hotar även mer grundläggande självkoncept, som grundläggande självförtroende 
eller självkänsla.  
 
En person som känner stark stolthet accepterar dock inte denna negativa bild utan 
stolthetsreaktionen syftar till att skapa ett alternativ till den hotande självbilden. Att 
behålla stolthet i en konflikt är att undvika att ta till sig av en hotande negativ självbild 
och eliminera de negativa känslor som är associerade med den. Deltagarnas berättelser 
påvisar en stor variation av sätt på vilket det kan ske; det kan handla om att rationalisera 
situationen, förneka den, fly, försöka förändra sin roll eller hur man framstår i den. De 
negativa känslorna eliminerades i den direkta stolthetsreaktionen genom att de ersattes 
av mindre obehagliga, självstärkande känslor, som tidigare beskrivits.  
 
Den självbild som är aktuell i stolthetsrelationen är framförallt en situationsbetingad, 
ganska flyktig sådan. Även om också det grundläggande självförtroendet och 
självkänslan kan påverkas av hotet (och definitivt kan stå på spel i konflikten) så är det 
en situationsbetingad, socialt reflekterad självbild som är aktuell i den direkta 
stolthetsreaktionen, en bild som uppkommer när man speglar sig själv i omgivningens 
ögon. Det är en negativ situationsbetingad självbild som utgör det direkta hotet och det 
är en mer positiv sådan som skapas som alternativ i stolthetsreaktionen. Att det är just 
den socialt reflekterade själbilden som står i fokus blir tydligt i de berättelser där parten, 
till följd av sin stolthet, väljer att agera på ett sätt som ger direkt tillfredställelse av 
självbilden men som på lång sikt kan ha motsatt effekt. Det blir även synligt i de fall där 
deltagare beskrivit situationer där de på ett grundläggande plan var medvetna om t.ex. 
sina bristande kunskaper i en diskussion, men kände ändå tillfredställelse när de kunde 
dölja dessa och få se sig själva på ett positivt sätt genom omgivningens ögon. I dessa 
fall upplevs stoltheten vara i behåll om de lyckas undvika att godta misslyckande eller 
nederlag i den socialt reflekterade självbilden även om de måste acceptera sin okunskap 
i en mer långsiktig självbild. Den defensivt stolta personens engagemang ligger alltså 
framförallt i att skapa en självbild som ger direkt tillfredställelse, snarare än att agera på 
ett sätt som bygger en positiv självbild på lång sikt. 
 
Materialet visar att det händer att parten efteråt inser att den alternativa självbild som 
han/hon kämpat för inte är verklighetsförankrad, utan en fantasibild som raseras vid 
noggrann granskning. Med tanke på stolthetens fokus på det kortsiktiga och det direkta 
så kan den alternativa bilden fylla sin funktion även om den är fabulerad. Det finns 
berättelser som visar att stolthetens kamp för alternativ till den hotande negativa 
självbilden inte alltid är nog för att lyckas skjuta bort hotet. En deltagares berättelse 
visade hur hon i konflikten kämpade med att övertyga sig själv om den alternativa 
självbilden men vacklade i sin övertygelse och pendlade mellan att se sig själv enligt 
den hotande självbilden och det alternativ hon skapat.  
 
Samtidigt som flera berättelser visar hur deltagarna efteråt tog avstånd från sitt agerande 
under stolthetsupplevelsen så visar andra berättelse hur de, inte bara under, utan även 
efteråt kände att de kunde stå för den självbild de kämpade för att behålla eller skapa, 
alternativet till den hotande självbilden. De kände även efteråt att konfliktsituationen 
faktiskt var orättvis och att den hotande bilden av dem var missrepresenterande, den 
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alternativa bilden var mer realistisk än den hotande. Efteråt kände dessa deltagare att de 
både hade stoltheten i behåll och att de kunde stå för sitt agerande. Även de som efteråt 
ansåg sin kamp för stoltheten vara obetänksam kunde känna att de gick ur den direkta 
konflikten med stoltheten i behåll. De flesta av dessa accepterade dock så småningom 
den hotande bilden av dem själva och upplevde då att deras agerande för att behålla 
stoltheten hade negativ påverkan på deras självbild på lång sikt. Stolthetsreaktionen gör 
att det tar längre tid att acceptera egna misslyckanden och brister innan de kan 
integreras i den allmänna självbilden. Stoltheten fungerar som ett försvarssystem som 
gör sitt bästa för att se om ett accepterande av misslyckandet kan undvikas. Stoltheten 
kan på så sätt utgöra ett hinder för deltagarna att vara självkritiska och komma till 
självinsikt, men den kan även verka skyddande och göra individens allmänna självbild 
mindre känslig för omgivningens hot.  
  
Stoltheten gör att konflikten tar form av en kamp 
Deltagarnas berättelser visar hur parternas upplevelse av konflikten samt deras tänkande 
och agerande i den förändrades i samband med den defensiva stolthetens uppkomst. 
Dessa förändringar kan sammanfattas med att den ursprungliga konflikten, i takt med att 
stoltheten ökar hos parterna, mer och mer tar form av en kamp. En kamp skiljer sig från 
en konflikt på tre, i det här sammanhanget, viktiga punkter, även om övergången sker 
gradvis och gränsen är flytande. Eftersom upplevelsen av situationen är subjektiv, är det 
möjligt att konflikten för en part har tagit form av en kamp medan den för övriga parter 
fortfarande upplevs som en konflikt. Den första skillnaden mellan en konflikt och en 
kamp är att det i en kamp inte går att skilja mellan sak och person, vilket är teoretiskt 
möjligt i en konflikt. En annan skillnad är att det i en konflikt eftersträvas en lösning, 
medan parterna i en kamp eftersträvar vinst. Möjligheten finns, i en konflikt, att en 
lösning som båda parter är nöjda med uppnås. Vinst i en kamp kan bara ena parten 
åtnjuta, om det uppnås av en part så innebär det en förlust för motparten. Ett tredje 
viktigt karaktärsdrag hos en kamp, som inte nödvändigtvis gäller i en konflikt är att vid 
en kamp så tar parterna till de kraftigaste (nödvändiga) medlen tänkbara i 
sammanhanget för att genomdriva eller försvara sina intressen (se 
Nationalencyklopedin, 2005b). En kamp är ytterst en mätning av parterna som personer 
eller aspekter av deras person, som styrka, makt, förmåga, kunskap eller värderingar.  
 
I materialet framgår att konflikten går mot en kamp med ökad stolthet på den punkt att 
det blir svårare att skilja på sak och person. En konflikt, som mer och mer tar form av 
en kamp, handlar mer om deltagarnas personer än om sakfrågan. Det kom fram t.ex. 
genom beskrivningar av hur sakfrågan, vilken från början legat till grund för konflikten, 
i takt med att stoltheten ökade började förlora i betydelse. Detta skedde ibland i den 
utsträckning att parten till slut inte längre brydde sig om, eller ens kom ihåg sakfrågan. 
Istället kunde det vara stoltheten som fick deltagaren att driva på konflikten och 
framhärda. I vissa fall fortsatte sakfrågan att vara viktig kampen igenom, antingen som 
förklädnad av kampen eller som del av den. Sak och person är alltför sammanblandade 
för att kunna separeras i kampen. Angrepp mot en allmän ståndpunkt hos en part 
upplevs som ett angrepp mot partens person, svagheter i den allmänna ståndpunkten 
upplevs som svagheter hos personen och eftergifter i sakfrågan upplevs som eftergifter i 
den personliga integriteten.  
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 Det man kan säga om stoltheten på den tiden var att jag tog väldigt mycket personligt, 

vilket gjorde att det kändes lite som att jag var tvungen att vara stark i mina åsikter och 
kanske lite för stolt i konflikter, eftersom det kändes som en personlig kränkning när 
någon sa emot vad jag tyckte…  

 
Deltagarnas berättelser visar också hur de i och med stoltheten började tänka mer i 
termer av vinst och förlust istället för möjliga lösningar av konflikten. Stolta parters 
främsta mål blir att vinna den direkta konfrontationen och att undvika förlust, även om 
det sker på bekostnad av att bästa möjliga lösning av konflikten som sådan kanske inte 
uppnås. Detta gör att parterna blir mer låsta i sina positioner och förlorar förmågan att se 
nyanserat på situationen. De blir ovilliga att ens lyssna på motståndarens argument och 
än mindre kompromissa. Stoltheten gör parterna rigida i sina värderingar och hindrar 
dem från att vara flexibla och situationsanpassade. De blir även mer och mer övertygade 
i sin egen åsikt och säkra på sin sak. Konflikten polariseras alltså i takt med att den 
börjar ta form av en kamp. Stoltheten påverkar även parternas bedömning om vad som 
anses som nederlag och vinst i konflikten. All eftergift och alla tecken på ödmjukhet 
tenderar att bedömas som nederlag, vilket ses som ett omöjligt alternativ för en mycket 
stolt person. Det upplevs t.ex. som nederlag att erkänna styrkor hos motståndaren eller i 
dennes argument såväl som att ta initiativ till försoning, erkänna skuld och be om 
ursäkt.  
 
Att parterna i en kamp tar till de kraftigaste (nödvändiga) medlen som är tänkbara i 
sammanhanget för att genomdriva eller försvara sina intressen innebär i princip att 
parterna upplever utgången av kampen som tillräckligt viktig och stämningen som 
tillräckligt hetsig för att berättiga de kraftigaste tänkbara medlen i sammanhanget. Även 
om en konflikt kan vara lika viktig för parterna och att de även i en konflikt kan ta till 
kraftigaste tänkbara medel så händer det oftare att parterna i en konflikt undviker att ta 
till kraftiga medel trots att det är tänkbart och nödvändigt. Att det gäller de kraftigaste 
medlen tänkbara i sammanhanget betyder också att det finns gränser för hur kraftiga 
medel som tas till även i en kamp, men de gränserna utgörs av partens subjektiva 
bedömning av sammanhanget och vad som är tänkbart där. I en kamp tar man alltså 
vanligtvis till kraftigare medel än i en konflikt och den direkta konfrontationen får även 
större vikt för parterna.  
 
Hur konflikten går mot en kamp när stolthet uppkommer visade sig just på dessa 
punkter. Deltagarna beskrev hur konflikten fick ökad vikt i takt med att stoltheten växte, 
ibland till den grad att de efteråt kände att de övervärderade konflikten. I stunden 
upplevde de att en, för dem själva, fördelaktig utgång på konflikten var deras viktigaste 
mål. En konflikt tenderar att bli viktigare och viktigare ju längre den pågår. Det finns 
beskrivet att vissa deltagare prioriterar stoltheten väldigt högt i en konflikt som tagit 
form av en kamp, även om det sker på bekostnad av annat. På följande sätt beskrev en 
deltagare hur högt hon prioriterade sin stolthet: ”Jag kan offra nästan vad som helst för 
att stoltheten ska vara intakt.” 
 
Det framgår i deltagarnas berättelser hur medlen för att genomdriva deras intressen 
förändrades i och med stolthetens uppkomst. De beskriver att de tog till medel som de 
senare ansåg vara småsinta, onödigt kraftiga eller alltför kortsiktiga. Det finns 
representerat i materialet hur parterna kan använda fysiskt våld för att driva sina 
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intressen men i de allra flesta berättelser är medlen, trots att de kan vara kraftiga och 
aggressiva, av ett mindre fysiskt våldsamt slag. Det kan handla om verbala angrepp, 
lögner, provocerande passivitet eller andra demonstrativa åtgärder. En deltagare 
berättade hur hon under en argumentation i en konflikt lade fram anklagelser och 
sårande kommentarer till sin motpart utan att egentligen mena dem eller ha belägg för 
dem. Hon berättade att det i stunden inte var viktigt huruvida det fanns någon substans i 
anklagelserna eller kommentarerna, utan det enda som hade betydelse var om de tjänade 
syftet att driva hennes intresse i konflikten. Flera deltagare beskrev hur de använde 
taktik för att manipulera situationen till sin fördel. Ett exempel på det är beskrivningen 
av hur en deltagare, som ansåg sig skyldig i konflikten men som ändå inte upplevde sig 
kapabel att be om ursäkt, istället medvetet provocerade motparten till att bete sig ännu 
värre än hon själv hade gjort för att den största delen av skulden skulle ligga hos 
motparten och ansvaret för ursäkten således inte längre skulle ligga hos henne själv.  
 
 
Falsk och äkta stolthet  
Flera deltagare skiljer på två sorters defensiv stolthet i konflikter, beroende på om den 
bedöms som positiv eller negativ, något att stäva efter eller inte. Dessa två sorter kan 
benämnas som falsk eller äkta stolthet. Att avgöra om stoltheten är falsk eller äkta 
verkar vara svårt under stolthetsreaktionen, uppdelningen i falsk och äkta stolthet 
baseras därför främst på hur parten bedömer situationen och omständigheterna efteråt. 
Kan parten fortfarande stå för ändamålet och sitt agerande när den direkta stoltheten lagt 
sig? Stod stolthetsreaktionen i proportion till orsaken bakom? Var den alternativa 
självbilden i stolthetsreaktionen verklighetsförankrad? D.v.s. huruvida den bild som 
parten vidhöll av sig själv i konflikten, istället för den hotande bilden, även efteråt 
bedömdes baserad på realistiska antaganden och stämde överens med personens 
grundläggande värderingar och ideal. I så fall ansågs stoltheten vara äkta.  
 
Om stoltheten istället efteråt bedömdes vara oberättigad eller överdriven, baserad på 
orealistiska antaganden om verkligheten eller inte i överensstämmelse med 
grundläggande värderingar så bedömdes stoltheten vara falsk. Även den falska 
stoltheten var likafullt en spontan reaktion som upplevdes som äkta under tiden den 
varade. En stolthetsreaktion är inte nödvändigtvis helt falsk eller helt äkta, utan kan ha 
drag av båda, vilket gör att gränserna kan vara svåra att dra även med facit i hand. 
Kanske finns det en berättigad orsak till en stolthetsreaktion som tagit överdrivna 
proportioner och onödigt kraftiga uttryck.  
 
Både falsk och äkta stolthet lyckas med att skydda den kortsiktiga självbilden från att 
drabbas av hotet och förmår ersätta känslor kopplade till en negativ självbild, t.ex. 
underlägsenhet, med känslor kopplade till en positiv eller uppblåst självbild, t.ex. 
överlägsenhet. Däremot lyckas inte den falska stoltheten med att skydda den långsiktiga 
självbilden från att påverkas negativt av eventuella hot. Äkta stolthet kan emellertid 
skydda självbilden från att på lång sikt drabbas negativt av eventuella hot och kan till 
och med stärka självkänslan. Figur 1 illustrerar just relationerna mellan falsk och äkta 
stolthet och dess inverkan på kortsiktig resp. långsiktig stolthet.  
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Figur 1. Visar hur falsk stolthet (FS) resp. äkta stolthet (ÄS) inverkar på den långsiktiga 
resp. kortsiktiga självbilden. (U) är utgångsläget hos parten och (H) är exempel på en 
hotande självbild.  
 
Att svälja stoltheten  
Stoltheten hos parter i konflikter kan upphöra på olika sätt; den kan försvinna av sig 
själv, den kan övergå i andra känslor t.ex. i och med ett slut på konflikten då en ’vinst’ 
eller ’förlust’ blir uppenbar, den kan försvinna eller tillfälligt upphöra då 
konfliktsituationen försvinner eller så kan parten svälja stoltheten. Att svälja stoltheten 
var ett centralt tema i många deltagares berättelser, vare sig de verkligen svalde 
stoltheten, försökte men misslyckades eller kände att det var en total omöjlighet att 
göra. Vad det innebär att svälja stoltheten har lite olika nyanser i betydelsen olika 
deltagare emellan. Sammanfattningsvis kan man säga att det innebär att genom 
medveten ansträngning motarbeta de impulser som uppkommer i samband med stolthet, 
att göra avkall på stoltheten. Handlingar som kräver att man gör avkall på stoltheten kan 
t.ex. vara att ta initiativ till försoning, erkänna egen skuld, be om ursäkt eller agera mot 
sin vilja eller sina värderingar.  
 
För vissa omfattas endast det yttre agerandet när man sväljer sin stolthet medan andra 
även inkluderar tankar och har målsättningen att även påverka de inre upplevelserna. 
Exempel på det första kan vara att två parter är oense om hur ett problem ska lösas, båda 
parter känner stolthet och ingen vill ge med sig, en av parterna sväljer sin stolthet och 
går med på den andra partens lösning fastän han/hon fortfarande är övertygad om att 
den egna lösningen är den bättre. Ett annat exempel på detta kan vara att man t.ex. låter 
sin chef behandla en orättvist utan att säga ifrån eftersom man är mån att behålla den 
relationen god. Personen i fråga låter sig fortfarande tänka att chefen gör fel och tillåter 
sig kanske känna ilska, endast det yttre agerandet påverkas. Exempel på när 
motarbetandet av stolthetens impulser även innefattar tankar och den inre upplevelsen 
kan vara att parten anstränger sig för att se konflikten ur motståndarens perspektiv, 
försöker se och acceptera sina egna brister eller kanske kämpar med att förlåta sin 
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motståndare. Dessa tolkningar utesluter inte att det yttre beteendet ändras men det 
innebär även att man genom medveten ansträngning förändrar sitt känslotillstånd och 
gör avkall på de inre upplevelserna i stoltheten.  
 
Att svälja stoltheten innebär alltid en ansträngning och upplevs av de flesta som svårt. 
Parten kan känna sig låst av stoltheten, oförmögen att motstå de känslomässiga impulser 
som uppkommer i och med stolthetsreaktionen. Vid stark stolthet upplevs det under den 
direkta konfliktsituationen som en omöjlighet att svälja stoltheten, även om det finns en 
vilja att göra det. En deltagare beskrev hur hon upplevde tanken på att svälja stoltheten 
som att ”det är som att gå genom eld”. En annan deltagare som berättade om sin 
strävan att svälja stoltheten upplevde att varje ansträngning han gjorde i den riktningen 
istället stärkte stoltheten och motståndet, vilket gjorde strävan omöjlig.  
 
Det finns även deltagare som beskriver hur de lyckats svälja stoltheten, trots att det varit 
svårt. Gemensamt för dem var att de hade något annat som motiverade dem, som det var 
värt att offra stoltheten för, och att de upplevde den motivationen starkt även i 
stolthetsögonblicket. Motivation kan komma från en vilja att undvika negativa 
konsekvenser som konflikträdsla, dåligt samvete eller straff, eller från en stark önskan 
att få fördelar som t.ex. försoning eller goda relationer. Omständigheter i situationen 
kan upplevas försvåra resp. underlätta försöket att komma över motståndet som 
stoltheten utgör. Omgivningens och framförallt motståndarens agerande kan vara 
avgörande för huruvida parten lyckas svälja sin stolthet eller inte. Om en part som 
anstränger sig för att svälja stoltheten bemöts av ovilja, småsinthet, triumfering eller att 
motparten på annat sätt inte tar hänsyn till den ansträngning som parten gjort och inte 
svarar med ödmjukhet tillbaka, så finns en stor risk att han/hon faller tillbaka till sin 
stolthet och sin låsta position. Möts parten däremot av välvillighet och en motståndare 
som uppskattar ansträngningen och själv är öppen att göra uppoffringar kan det gå 
relativt smärtfritt för parten att fortsätta att svälja stoltheten.  
 
Flera deltagares berättelser visar att det första steget mot försoning i en konflikt är det 
svåraste eftersom det ofta har en symbolisk betydelse för deltagarna, den som tar 
initiativet till försoning är beredd att offra sin stolthet och låta motståndaren ’vinna’, 
oavsett hur det hela verkligen slutar. Det framkommer att även en stolt part kan vara 
beredd att göra eftergifter och erkänna skuld om han/hon bara slipper ta det första 
steget. I detta sammanhang blir det synligt hur en tredje part potentiellt kan spela stor 
roll i att underlätta försoning i konflikter. En berättelse handlade just om att två stolta 
parter kunde försonas, utan att någon upplevde sig behöva svälja sin stolthet, tack vare 
medling genom en tredje part som hjälpte dem att kringgå problematiken runt det första 
svåra steget mot försoning.   
 
Vad det är som gör det så svårt att svälja stoltheten har deltagarna svårt att sätta fingret 
på. Det framgår i berättelserna att det har att göra med en rädsla eller ovilja att förlora 
det överläge, skydd och den trygghet som parten byggt upp i och med 
stolthetsreaktionen. Det kan också upplevas som obehagligt att tvingas ifrågasätta sig 
själv, sin förmåga, sin position eller sina värderingar. Ett annat problem är att stoltheten 
har en tendens att upprätthålla sig själv. Att man under stolthetsreaktionen prioriterar 
känslomässiga impulser framför medveten tankemässig reflektion och att vissa upplever 
sig helt oförmögna att tänka klart gör det automatiskt svårt att stanna upp och göra en 
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medveten ansträngning att motverka dessa impulser. Om en stolt part framhärdar i en 
konflikt på grund av stoltheten snarare än sakfrågan, som tidigare nämnts, och 
stoltheten tenderar att växa med konfliktens gång så blir alternativet att svälja stoltheten 
ett mindre och mindre attraktivt alternativ ju längre tiden går. Att svälja stoltheten i en 
utdragen konflikt innebär inte bara en upplevd stolthetsförlust utan det innebär även en 
känsla av att konflikten varit förgäves, vilket gör att parten tenderar att vilja fortsätta 
driva på en konflikt för att undvika den känslan. En deltagare uttryckte sig på följande 
sätt om tanken på att svälja stoltheten efter en utdragen konflikt driven av stolthet. 
 

Det skulle även innebära att allt bråk i flera veckor hade varit pinsamt onödiga. Man 
kan ju inte bråka länge och inte få ut någonting utav det?! 

 
Huruvida det är eftersträvansvärt att svälja stoltheten eller inte verkar bero på 
omständigheter runt stolthetsreaktionen och situationen, vilket förklarar varför vissa 
beskriver det som en positiv och storsint handling medan andra beskriver det som något 
skamligt eller fegt. I vissa typer av situationer är det förväntat enligt samhällsnormen att 
man ska stå fast vid sin stolthet och inte svälja den. En deltagare som ändå svalde sin 
stolthet, trots att det gick emot samhällsnormen, beskrev hur hon tvekade för att hon 
oroade sig för omgivningens fördömande och att hon till viss del skämdes över sitt 
agerande. Det framgår också hur det kan uppstå obalans i en relation om en part 
upplever sig ha svalt stoltheten i större utsträckning än den andra. Det kan skapa 
problem i dynamiken mellan parterna. Det finns dock många deltagare som efteråt 
ångrade att de inte svalde sin stolthet eftersom de upplevde att stoltheten fick dem att 
agera på ett sätt som de efteråt skämdes över och att stoltheten fördjupade konflikten 
eller komplicerade relationerna.  
 
Med utgångspunkt i uppdelningen i falsk och äkta stolthet, som beskrivits under förra 
rubriken, kan man utifrån deltagarnas berättelser dra slutsatsen att vid falsk stolthet 
upplevs det positivt att svälja den medan man bör kämpa för den äkta stoltheten. Att 
svälja falsk stolthet innebär förvisso att parten tvingas ge upp den, av 
stolthetsreaktionen, upphöjda kortsiktiga självbilden, men det innebär också en chans att 
undvika att den långsiktiga självbilden påverkas negativt av hotet, vilket den falska 
stolthetsreaktionen misslyckats med att skydda individen från. Att svälja äkta stolthet 
däremot innebär att göra avkall på något man i grunden står för, vilket förvisso kan vara 
en motiverad uppoffring, men det gör även att den hotande självbilden blir aktuell igen. 
Detta illustreras i figur 2.  
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Figur 2. Visar hur svald stolthet vid falsk (FS) resp. äkta stolthet (ÄS) påverkar den 
kortsiktiga resp. långsiktiga självbilden, samt relationen mellan (FS), (ÄS), utgångsläge 
(U) och den hotande självbilden (H). 
 
De flesta i undersökningen upplevde förmågan att svälja sin stolthet i konflikter som en 
viktig egenskap, en förmåga de ansåg sig tjäna på att utveckla mer. Samtidigt framgår 
att stoltheten ibland kan vara värd att kämpa för. Det verkar som om förmågan att skilja 
på äkta och falsk stolthet, när stoltheten är värd att kämpa för och när det är mer 
gynnsamt att svälja den, är avgörande om man vill undvika att låta stoltheten påverka 
självbilden negativt på lång sikt. Det verkar dock som den lärdomen är mycket svår att 
förvärva. 
 
 

Diskussion 
 
Resultatet utgör en fenomenologisk beskrivning av defensiv stolthet. 
Sammanfattningsvis kan sägas att den defensiva stoltheten i konflikter är en reaktion 
som uppkommer när det finns ett upplevt hot mot partens självbild, sociala position 
eller direkta välmående. De centrala egenskaperna hos stoltheten är att den är 
försvarsinriktad, känslomässig, social och centreras kring individers självbild. 
Reaktionen är grundad i föreställningar som kan vara mer eller mindre 
verklighetsförankrade. Stolthetsreaktionen kan även motverkas genom medveten 
ansträngning. Den defensiva stolthetens effekt på konflikten tenderar att vara 
pådrivande till följd av det sätt den tar sig uttryck hos parterna, vilket är i form av en 
kamplust där resurserna mobiliseras i strävan efter vinst istället för att en strävan efter 
bästa möjliga lösning av det sakliga problemet i konflikten.  
 
Metoddiskussion 
Som nämndes i metoddelen så har resultatet flera strukturer, även om de hänger ihop i 
och med att de beskriver samma fenomen. De fyra första huvudrubrikerna utgör 
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konstituenterna i den generella strukturen. Dessa tillhör kärnan i fenomenet och ska 
svara på frågan om vad som gör fenomenet till vad det är. Konstituenterna finns 
representerade i alla protokoll. Den femte konstituenten, som handlar om att den 
defensiva stoltheten får konflikten att ta form av en kamp, finns förvisso representerad i 
samtliga protokoll på ett eller annat sätt, men tillhör inte den generella strukturen då den 
inte handlar om den defensiva stolthetens natur utan mer om stolthetens följder och 
konflikten. Den ansågs ändå illustrera aspekter av som är viktiga för stoltheten. De två 
sista konstituenterna är av typologisk karaktär, de finns inte representerade i alla 
protokoll och är inte nödvändigtvis del av fenomenet men tillför ändå något till 
förståelsen för fenomenet. Att komprimera resultatet till en enda struktur skulle innebära 
att jag lade mig på en sådan abstraktionsnivå där mycket av informationen skulle gå till 
spillo (se Karlsson, 1993).  
 
Konflikten i sig är av sekundärt intresse ur ett fenomenologiskt perspektiv. Teoretiskt 
kan man tänka sig defensiv stolthet utanför en konflikt och man kan tänka sig andra 
typer av stolthet i konflikter. Defensiv stolthet utgör fenomenet i fokus och konflikten 
har varit ett sätt att nå det. I denna underökning och diskussionen kring den hänger dock 
stoltheten och konflikten ofrånkomligen ihop genom empirin och även konflikten 
förtjänar en plats i ljuset.  
 
Karlsson (1993) talar om två olika typer av förståelse för materialet och framhåller 
deras relevans i förhållande till validiteten. En första typ av förståelse, REU (researchers 
empathetic understanding) handlar om att man som forskare förstår deltagarens 
originalupplevelse. Det gäller att få en så korrekt och komplett bild som möjligt av 
faktiska aspekter av originalupplevelsen. Den andra typen av förståelse, RIU 
(researchers interpretive understanding), handlar om att forskaren tolkar texten till 
mening och får en fördjupad förståelse för texten som går bortom konkreta fakta.  
 
Vad gäller REU i denna undersökning så kan sägas att texten som baserades på 
intervjuerna gav en god och omfattande förståelse för deltagarnas original upplevelser 
(även om det aldrig går att få en komplett förståelse). Detta tack vare att jag kunde ställa 
följdfrågor och reda ut oklarheter. I de skriftliga protokollen var beskrivningen av 
upplevelsen mer rakt på sak och kortfattad, vilket ledde till en mindre utförlig bild av 
upplevelsen, men i de flesta fall god nog för sitt syfte, eftersom beskrivningarna var 
fokuserade på det viktiga. Luckor i förståelsen kunde dock uppkomma. När det var 
möjligt tog jag då åter kontakt med deltagarna för kompletterande information för att 
reda ut oklarheterna, vilket skedde vid tre tillfällen. Vid en av intervjuerna uppnåddes 
en alltför dålig förståelse för deltagarens erfarenheter; luckorna var för stora och 
oklarheterna ansågs vara för många för att kunna gå vidare och tolka materialet. 
Eftersom en uppföljning inte var möjlig kom den deltagaren att räknas som bortfall för 
att inte validiteten skulle påverkas negativt.  
 
Beträffande RIU, så upplevde jag det som en balansgång att skapa en förståelse på en 
fenomenologisk nivå bortom fakta men ändå hålla mig nära empirin i texten så att även 
läsaren skulle kunna följa vägen till den förståelsen. Giltigheten i min RIU, diskuteras 
genom två relevanta validitetskriterier som presenteras av Karlsson (sid. 131). Den 
partiella fenomenologiska psykologiska reduktionen underlättades av att jag följde de 
fem stegen noggrant och därmed på ett strukturerat sätt, gradvis gick från mening till 
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fakta med empirin närvarande men med en växande fenomenologisk förståelse. Jag 
strävade efter att vara öppen och fri från förutfattade meningar, vilket präglade 
datainsamlingen och analysen. Eftersom man aldrig är helt fri från förutfattade 
meningar så försökte jag göra mig medveten om vilka jag hade genom att skriva ner 
dem innan jag började undersökningen för att kunna åsidosätta dem i analysen. Jag 
jämförde sedan mina förutfattade meningar med resultatet och granskade mig själv 
kritiskt om huruvida jag har låtit dem komma i vägen för analysen. Vad gäller den 
horisontala överensstämmelsen i analysen så försökte jag hela tiden vara medveten om 
helheten och delarna för att se om mina tolkningar av upplevelserna i ett enskilt 
protokoll stämde överens med tolkningarna från övriga protokoll. Trots att 
konfliktsituationerna varierade kraftigt och stoltheten konkret tog sig ut på mycket olika 
sätt så blev det tydligt, när man skalade bort världsliga fakta, att det rörde sig om ett och 
samma fenomen.  
 
Resultatet kan anses som kvalitativt generaliserbart i den mening att det kan vara 
värdefullt och användbart för fler än de som är inblandade i undersökningen. Hur långt 
man kan dra den generaliseringen är svårt att bedöma. Jag kan tänka mig att fenomenet 
är kulturrelaterat och kan variera mellan generationer, så att generalisera till personer 
utanför det undersökta åldersspannet eller i ett annat kulturellt sammanhang än det 
västerländska vore att gå över gränsen. Att generalisera från interpersonella konflikter, 
som beskrivs i denna undersökning, till att även gälla politiska konflikter på grupp eller 
nationsnivå vore också att dra det för långt, även om flera internationella konflikter 
visar på att samma stolthet verkar vara aktuell även där. Inom dessa gränser däremot, 
kan jag tänka mig att resultatet kan tillföra relevant information i ett flertal sammanhang 
(användbarheten diskuteras mer efter en resultatdiskussion).  
 
Relevant för den kvalitativa generaliserbarheten är också hur pass uttömmande 
undersökningen är. Undersökningen täckte in en relativt stor variationsbredd av 
upplevelser inom fenomenet och strukturerna är välgrundade i materialet. I vidare 
undersökningar och analys kan dock tänkas att ytterligare delar i fenomenets struktur, 
som varit dolda för mig i detta material träder fram. Det kan också tänkas att ytterligare 
material visar att delar av min generella struktur (de fyra första konstituenterna i 
resultatet) inte nödvändigtvis behöver gälla för fenomenet, även om den var välgrundad 
i det här materialet. Det är dock på djupet som undersökningens begränsningar främst 
finns. En analys av mer djupgående data från varje enskild upplevelse kan tänkas 
avslöja mer av fenomenets essens.  
 
Den defensiva stolthetsreaktionen 
Försvarsinriktningen bedömdes vara en övergripande egenskap i stolthetsfenomenet, 
vilket berättigade att fenomenet benämndes därefter. Det bör poängteras att det som 
undersökts är en defensiv stolthetsreaktion, ett kortvarigt tillstånd, som uppkommer av 
ett specifikt upplevt hot i en konflikt. De teorier som beskrivits i inledningen handlar till 
stor del (Spinoza, Horney och till viss del McGregor et al.) om stolthet som 
personlighetsdrag med tendens att agera med en viss typ av stolthet. Dessa teorier kan 
likväl vara givande i diskussionen men det kan vara problematiskt att jämföra tillstånd 
och personlighetsdrag. Som personlighetsdrag råder det enighet om att stolthet av det 
defensiva slaget är ohälsosamt medan defensiv stolthet som tillstånd är mer 
situationsberoende och inte lika entydigt negativt. Allt tyder på att defensiv stolthet är 
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så vanligt förekommande och så pass accepterat i samhället att det vore missvisande att 
avfärda det som en abnormal, osund del av människans beteende. McGregor et al 
(2005) ser emellertid inte den defensiva stoltheten som något onormalt utan de använder 
sig av stoltheten som mätbart personlighetsdrag för att nå den defensiva stoltheten som 
tillstånd.  
 
Affektteorin gäller stolthet som tillstånd, precis som stoltheten i den här 
undersökningen. Beskrivningarna av den defensiva stoltheten stämmer dock bättre in på 
någon av de många uttryck som skam kan ta snarare än på stolthet som en förgrening 
till grundaffekten njutning-glädje. I ljuset av affektteorin blir komplexiteten som 
beskrivits i den defensiva stolthetsupplevelsen aningen lättare att förstå. Den defensiva 
stoltheten kan ses som en emotion som uppkommer när svarsreaktionen på skam följer 
ett script där skammen och situationen inte accepteras utan en defensiv reaktion 
koncentreras på att lindra smärtan av skammen. Eftersom svarsreaktionen själv är 
bemängd med affekter så förändrar det hela upplevelsen av emotionen så att den 
upplevs som defensiv stolthet snarare än skam. Resultatet visar dock att skammen i den 
defensiva stoltheten i de flesta fall fortfarande är igenkännbar men i varierande grad är 
dold av andra känslor. De försvarsscript som är inblandade i den defensiva 
stolthetsupplevelsen verkar täcka in alla kategorier i Nathansons (1992) 
”skamkompass”, förutom attack mot självet. Det mest karaktäriserande för den 
defensiva stoltheten är ändå ett undvikandescript, där man undviker skammen genom att 
fokusera på annat, nämligen på positiva aspekter av sig själv.  
 
Den känslomässiga motstridigheten 
När man jämför Horneys neurotiska stolthet med den defensiva stoltheten som 
beskrivits i resultatet så är det tydligt att de båda har mycket gemensamt. Horney 
beskriver dock neurotisk stolthet som en tendens hos personer med neurotisk 
personlighetsstörning och inte som en normal reaktion vid en specifik situation som 
beskrivs i resultatet. Likheterna är emellertid så pass stora att Horneys teori kan sprida 
ljus över hur vi kan förstå de motstridiga känslorna i den defensiva stolthetsupplevelsen. 
Horney menar att den neurotiska stoltheten och det neurotiska självhatet är olika sidor 
av samma mynt. Självhatet, som kan jämföras med de känslor av sårbarhet, 
förödmjukelse eller skam som urskiljdes i den defensiva stoltheten, är lokaliserat till det 
verkliga jaget och de självupphöjande känslorna är lokaliserade till det idealiserade 
jaget. Detta är möjligt eftersom den neurotiskt stolte ser det verkliga jaget som någon 
annan och identifierar sig med det idealiserade jaget.  
 
Det faktum att emotioner är tidsbegränsade kan i sig ge förklaring till att det råder 
bristande överensstämmelse mellan hur konflikten upplevs och bedöms under den 
defensiva stolthetsreaktionen jämfört med hur den uppfattas efteråt. Emotioner kan ha 
kraftfull inverkan på vår kognition och vårt beteende men det är en temporär påverkan 
(Pruitt och Kim, 2004). När situationen som upprätthåller känslan upphör, försvinner 
känslan och därmed dess påverkan på kognition och beteende. 
 
Stolthetens sociala karaktär 
Fischer & Tagney (1995) påpekar att alla emotioner i grunden är sociala. De menar 
också att i synnerhet självmedvetna känslor, däribland stolthet, har sin grund i sociala 
relationer. Att stoltheten är social finns stöd för i alla teorier presenterade i inledningen. 
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Resultatet visar hur stoltheten aktualiseras när det finns ett hot mot individens sociala 
ställning och hur han/hon framstår i en social situation, vilket kan jämföras med det som 
Pruitt och Kim (2004) kallar imagehot. Att ha omsorg om sin image handlar enligt dem 
inte bara om fåfänga utan är en rationell, om än kortsiktig, reaktion i situationer utan 
klara regler och normer som skyddar mot oberättigade angrepp och utnyttjande, vilket 
konfliktsituationer är till varierande grad. Det handlar om att inte visa svagheter utan 
endast styrkor och att ge intryck av att vara större/smartare/mäktigare än vad man är. 
Genom att verka onåbar försöker man undvika att få sin styrka satt på prov. Försvar mot 
imagehot, precis som den defensiva stolthetsreaktionens uttryck, tenderar dock att 
framkalla en liknade stolthetsreaktion hos motståndaren och en konfliktspiral inleds lätt. 
När konflikten eskalerar blir risken stor att man faktiskt konfronteras med sin uppblåsta 
image och charaden kan bli svår att upprätthålla.   
 
Falsk och äkta stolthet 
Betraktar man Spinozas passiva stolthet kan man se att den, precis som Horneys 
neurotiska stolthet, delar många egenskaper med den defensiva stoltheten t.ex. inre 
vanmakt och upphöjandet av sig själv. Både Spinozas affekter och Horneys 
stolthetssystem är intressanta i en diskussion om vad som skiljer den falska och äkta 
defensiva stoltheten. Det blir tydligt att den defensiva stoltheten kan, men inte 
nödvändigtvis behöver stämma in på beskrivningarna av den stolthet som är ’neurotisk’ 
eller ’passiv’. Både den falska och den äkta stolthet som beskrivits i resultatet är 
defensiv stolthet, de delar de grundläggande karaktärsdragen; de uppkommer vid hot 
och inriktar sig på att försvar mot dessa, de är känslomässiga, sociala och har en omsorg 
om självbilden. Det som skiljer den falska och äkta stoltheten är att den äkta stoltheten 
är verklighetsförankrad och agerandet stämmer överens med grundläggande ideal, vilket 
den falska sällan gör. Både den neurotiska stoltheten och den passiva baseras på 
förvrängningar av verkligheten och karaktäriseras av en oförmåga till självinsikt, precis 
som den falska defensiva stoltheten men tvärt emot den äkta defensiva stoltheten.  
 
Om att svälja stoltheten  
Om den falska defensiva stoltheten handlar om att förneka verkligheten och delar av sig 
själv så handlar sväljandet av stoltheten om att acceptera verkligheten. Att svälja 
stoltheten är ett sätt att ångra sig, att välja en annan väg än den defensiva stoltheten när 
man märker att försvaret kräver för stora uppoffringar eller inte kan hålla det hotande 
borta. Det handlar om accepterande, att acceptera situationen så som den presenterar sig 
och acceptera dess konsekvenser för tankar, känslor och självbild. Accepterandet bygger 
på självreflektion och visar en förmåga att kritiskt granska sina egna val och sitt eget 
agerande. Att svälja stoltheten verkar även avväpna hotet eller åtminstone göra det 
hanterbart eftersom det ofta är stolthetsreaktionen i sig som skapat hotet eller i varje fall 
förvärrat det. Hantering av problem och accepterande av sig själv stärker den 
långsiktiga självbilden, vilket är följden av svald stolthet (då stoltheten är falsk). Detta 
överensstämmer med Horneys övertygelse om att vägen ur den neurotiska stolthetens 
fångenskap går genom självkännedom och att man först genom det blir hel och stabil 
som människa. Vad gäller den kortsiktiga självbilden, så har den per definition ingen 
stabilitet utan skiftar ständigt, en negativ kortsiktig självbild uppkommer ’automatiskt’ 
vid hot och försvinner ’automatiskt’ när hotet elimineras.  
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Att det ändå är så svårt att svälja stoltheten beror dels på att den defensiva stoltheten 
tenderar att upprätthålla sig själv, som visas i resultatet, och dels på att det även finns 
risker med att svälja stoltheten i en konflikt. Dessa kan jämföras med de risker som 
parterna i en konflikt uppfattar kunna följa problemlösning (Pruitt & Kim, 2004).  Dessa 
risker är imageförlust, förlust av position eller information som kan utnyttjas av 
motståndaren. Man riskerar att bli överkörd och pressad till eftergifter eller 
nedvärderad. Omgivningen kan också ha vissa reservationer mot personer som allt för 
lättvindigt sväljer sin stolthet. En sådan person kan uppfattas som falsk eller nyckfull, 
vilket kan skapa en osäkerhet hos omgivningen.  
 
Förenklat kan sägas att de positiva effekterna av svald stolthet uppkommer när det är en 
falsk stolthet som sväljs och att negativa effekter kan uppkomma när det är en äkta 
stolthet som sväljs. Utifrån materialet är det dock tydligt att den uppdelningen är lättare 
i teori än verklighet.   

 
Vägar runt stoltheten  
Den defensiva stoltheten har en tendens att inleda en konfliktspiral (se Pruitt & Kim, 
2004) där den stolta partens beteende utlöser en stolthetsreaktion hos motparten, vars 
beteende i sin tur ökar partens stolthet ytterligare. I ett sådant läge är chansen liten att 
någon av parterna sväljer sin stolthet och initierar ett försök till försoning. I materialet 
finns det dock exempel på att man kan minska hindret som stolthet utgör och nå 
försoning genom att ’gå runt’ stoltheten. Ett exempel på det är medling genom tredje 
part. Det är en metod som används mycket i politiska, nationella konflikter (Pruitt & 
Kim, 2004). I exemplet fungerade det eftersom ingen av parterna tvingades göra den 
första smärtsamma eftergiften. Enligt konfliktforskning kan medling genom tredjepart 
vara fruktbart, i synnerhet om konflikten nått ett döläge, båda parterna är villiga och 
positiva till att lösa konflikten men saknar motivationen eller kunskapen att göra 
verklighet av sin ambition. Dessa omständigheter rådde i exemplet i materialet.  
 
Det finns lägen som är extra kritiska för konfliktens utgång. I en konflikt med defensivt 
stolta parter är ett sådant läge när den ena parten faktiskt visar att den är beredd att göra 
eftergifter. Som det framkommer i resultatet måste en sådan gest mötas av ödmjukhet 
och en vilja att bemöta eftergifterna. Att vara lyhörd för tecken på eftergifter hos den 
andra parten, även om de knappt är märkbara, kan vara en väg runt hindret som 
stoltheten utgör. Småeftergifter som möts av motsvarande eftergifter hos motparten kan 
leda till en smärtfri försoning medan eftergifter som möts av envishet eller triumfering 
istället leder till ytterligare eskalering av konflikten.  
 
Moraliska och normativa aspekter av stolthet 
Hur man ser på och värderar stolthet inom den rådande kulturen anser jag 
ofrånkomligen påverka hur den upplevs. Inom den västerländska kulturen finns en 
blandad syn på stolthet, men traditionellt anses det som en oattraktiv egenskap, trots att 
den kan upplevas på ett positivt sätt. Från kristet håll anses det som en synd, som att se 
sig själv större än gud, vilket även stämmer in på innebörden av grekiska hybris (Neu, 
2004). Spinoza (1989) såg också passiv stolthet som en försyndelse. De flesta som 
skrivit om stolthet, värderande eller inte, noterar farorna med överdriven stolthet. Att 
detta är del av den allmänna uppfattningen reflekteras i materialet, där den egna 
defensiva stoltheten ofta talas om med visst urskuldande. I materialet noteras dock även 
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den defensiva stolthetens positiva sidor, som att det ger motivation att säga ifrån när 
man behandlas orättvist. Detta är något som även stora filosofer, som Hume och 
Rousseau, poängterar när de talar om stolthet och orättvisa (Oksenberg Rorty, 2004). 
Hume menar att stoltheten uppmärksammar individen på vad som är viktigt för den 
egna identiteten och spelar en avgörande roll som motivation för agerandet som 
upprätthåller den. Hos Rousseau framkommer att stolthetsfenomen markerar social 
korruption och sociala orättvisor.  
 
Nathanson (1992) nämner skammens normativa effekt i samhällen. Då den defensiva 
stoltheten kan ses som ett sätt att förtränga och ersätta skamkänslor kan man dra 
slutsatsen att stolthet kan ha en anti-normativ effekt i samhällen. Som nämnts finns det 
även situationer där defensiv stolthet är normen i vårt samhälle, en förväntad och 
önskvärd reaktion. Stoltheten kan därför sägas ha sina egna normativa aspekter.  
 
Användbarhet och förslag på fortsatt forskning 
Undersökningen är ett bidrag både till emotionsforskning och till konfliktforskning, 
inom vilka detta fenomen är långt ifrån välutforskat. Att förstå och känna igen ett 
fenomen som verkar ha potential att få en sådan kraftfull påverkan på individer och 
konflikter anser jag kunna vara användbart för alla som vill arbeta på att lära känna sig 
själva bättre och vill jobba på att vara mer konstruktiva i konflikter. Förståelse för 
krafterna närvarande i en konflikt är även högst relevant för människor som jobbar med 
konflikthantering eller i sitt dagliga liv på annat sätt kommer i kontakt med konflikter.  
 
Att identifiera essensen i fenomenet är något som kräver ytterligare empirisk forskning 
för att en mer teoretiskt gångbar syntes ska kunna skapas. I denna undersökning har en 
kärna identifierats, ett nästa steg vore att försöka skönja gränserna för fenomenet, d.v.s. 
att försöka identifiera var detta fenomen slutar och ett annat börjar, vad det är som 
skiljer fenomenet från närliggande begrepp. Det vore intressant att kunna sätta in den 
defensiva stoltheten i ett sammanhang och förstå hur den förhåller sig till andra 
fenomen. I det syftet vore det kanske lämpligt med en deduktiv metod för att testa 
fenomenets gränser.  
 
I fortsatt forskning vad gäller defensiv stolthet specifikt i konflikter vore det intressant 
att identifiera och strukturera situationer som föreligger och följer den defensiva 
stoltheten för att kunna förstå dess verkan på konflikten och konfliktens inverkan på 
stoltheten på ett bättre sätt.  
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Bilaga 1.     Information vid datainsamling 

 
UNDERSÖKNING OM STOLTHET I KONFLIKTER 

 
De flesta har någon gång känt att den egna stoltheten har påverkat en i en konflikt och man 
kanske har gjort eller sagt saker som man annars inte skulle göra eller säga. Eller så kanske 
stoltheten har hindrat en från att uttrycka saker man vet att man borde uttrycka. Det är inte 
ovanligt i dagligt tal att parters beteende i en konfliktsituation tillskrivs stolthet, både i små 
konflikter, som i en relation, och stora konflikter på politisk nivå.  
 
Den här undersökningen handlar om begreppet stolthet och hur stolthet tar sig ut i 
konfliktsituationer. Det jag intresserar mig för är hur stolthet upplevs, alltså den personliga, 
subjektiva upplevelsen av begreppet. Jag intresserar mig för det i en konflikt som, under 
konfliktens gång eller senare med viss eftertanke, av dig upplevs som stolthet eller relaterat till 
begreppet.  
 
Din uppgift här är att skriva en kort berättelse om en konfliktsituation som du minns, då du 
upplevde din egen stolthet som ett hinder i konflikten. Det kan t ex vara att din stolthet antingen 
bidrog till att skapa eller trappa upp konflikten eller kanske att den direkt eller indirekt 
förhindrade eller försvårade en lösning av konflikten. Du får skriva fritt om ämnet men försök att 
vara konkret och håll dig till en specifik situation. Det kan handla om t ex bråk, gräl, tjafs eller 
tysta konflikter med bl a partner, familj, kollegor, vänner eller främlingar. Ingen konflikt är för 
liten eller oviktig för att kunna tas upp om du har upplevelser av stolthet från den.  
 
Ta med en kort beskrivning av situationen men koncentrera dig på dina upplevelser i form av 
tankar och känslor samt eventuell påverkan stoltheten hade på ditt beteende. Berätta även om 
hur du såg på konflikten och ditt beteende i efterhand, när konflikten var löst. Var dina känslor 
och tankar de samma? Tänk på att lägga fokus på beskrivning av stolthetsupplevelsen i form 
av de tankar och känslor som uppkom.  
 
Du har möjlighet att vara helt anonym och all information kommer att behandlas med full 
konfidentialitet. Det är endast jag och eventuellt min handledare som kommer att läsa 
berättelsen. Materialet kommer endast att användas till detta syfte. Ingen personlig information 
kommer att redovisas i uppsatsen, inga detaljer som skulle kunna härledas till en specifik 
person kommer heller att redovisas i citaten. 
  
Försök komma på en specifik konfliktsituation, ta lite tid för att tänka efter och reflektera över 
dina upplevelser av stolthet från den konkreta situationen. Tänk inte på stavning eller 
grammatik, känn dig fri att skriva precis hur du känner. Det finns inget rätt eller fel, det är dina 
personliga upplevelser jag är intresserad av. 
 
Skriv din berättelse i detta dokument. Glöm inte att spara och bifoga dokumentet när skickar ditt 
svar via e-mail till hebe7276@student.su.se.  
 
Vill du vara helt anonym så behöver du inte använda din vanliga e-mailadress när du svarar, 
utan du kan använda följande Hotmail-konto att skicka ditt svar från. Gå in på 
www.hotmail.com, och ange användarnamn: undersokning.stolthet@hotmail.com,  lösenord: 
konflikt.  (Obs! Kontot är bara avsett att skicka från. Skicka inte till den Hotmail-adressen 
eftersom den även är tillgänglig för andra som vill svara anonymt på denna undersökning). 
  
Lycka till! 
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Innan du börjar ber jag dig att svara på några frågor om dig själv.  
Radera raden efter varje fråga och skriv ditt svar istället. Vid flervalsfrågor, radera rutan och 
markera istället med ett X. 
 

 
 1. Jag är född år______ 
 
 2. Kön, jag är;       kvinna �           man � 
  
 3. Huvudsysselsättning, jag är;       yrkesarbetande �              studerande �   
     arbetslös �                  annat �________  
  
 4. Under största delen av min uppväxt har jag bott; 

     i storstad (> 200 000 inv) /storstadsregion �          i medelstor stad (50 000-200 000 inv) �                     
     i småstad (<50 000 inv) �             på landsbygden � 
 

 5. Jag är uppvuxen;        i Sverige �           utanför Sverige �  
 
         6. Etnisk grupp/grupper jag tillhör;______________ 
  

 
Börja skriva om din upplevelse av stolthet i en konfliktsituation här. Använd så mycket plats du 
behöver. Glöm inte att spara och sedan bifoga dokumentet när du svarar till 
hebe7276@student.su.se.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


