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Arga pojkar och ledsna flickor? 
En enkät undersökning gällande studenters förväntningar på emotionella 

reaktioner hos barn i emotionellt laddade situationer. 
 

Ronny Lundström 
 
 

Kvinnor socialiseras till att visa känslor, d v s att vara mer 
känslomässigt öppna än män, men just ilska ses vara okvinnligt. 
Ilska som är den emotion som är acceptabel att utrycka 
enligt mansrollen. Detta gör att socialisationen kan skilja sig 
för pojkar och flickor. Studien undersökte universitet 
studenters (N = 88) förväntningar av emotionella respons hos 
barn (pojkar och flickor) i emotionelltladdade, förargande 
situationer. Flickor förväntades reagera med mer frekvent och 
intensiv ledsamhet medan pojkar med mer frekvent och 
intensiv ilska. Utöver detta förväntades att respondenternas kön, 
samt personlighetsmässiga benägenhet till ilska (Trait-anger) 
skulle påverka deras förväntningar av emotionella respons hos 
barnen. Könshypoteserna fick delvis stöd. Resultaten visade att 
flickor rapporterades vara mer intensivt ledsna (p = 0,05). 
Gällande pojkars ilska endast tendenser noterades. Manliga 
respondenter förväntade sig mer intensiv ilska från barnen än 
kvinnliga (p = 0,02). Trait-anger hypotesen fick delvis stöd: 
argsinta personer tänkte självcentrerat och förväntade sig mer 
intensiv (p = 0,05) ilska från barnen i emotionelltladdade, 
förargande situationer. Resultaten tolkades utifrån tidigare 
forskning. 
 

 
Nyckel ord: Kön, könsroller, emotioner, ilska 
 
_________________________________________________________________________ 
Ett särskilt tack till min handledare, Fil. Dr. Judit Krisztina Lindqvist vars engagemang och 
kunskaper, särskilt kring emotionen ilska, gjort att denna studie fick mycket värdefull hjälp. 
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INLEDNING 
 
Ilska en  grund emotion 
Ilska kan definieras som en negativ emotion vars biopsykosocialt adaptiva värde för 
överlevnad och kommunikation utgörs av emotionens kapacitet att automatiskt och 
omedelbart aktivera parallella mentala och kroppsliga reaktionsimpulser hos människan. 
Denna emotion uppstår när normbrott, provokation eller hot upplevs (Lindqvist 2005; 
Novaco, 2003; Sydeman, Maruish, 1994). Ilska är också en vardaglig upplevelse som vi 
människor kan utrycka frekvent, i medel en till två gånger per vecka enligt Averill (1982). 
Ilska har olika intensiteter vilka kan manifestera sig ifrån mild irritation till tillstånd av 
vrede och raseri (Berkowitz, 1990).  I den sociala, interpersonliga kontexten fungerar ilska 
som en stark kommunikativ markör av den individuella självkänslan samt sociala regler 
(standards). Utryck av ilska kan mer eller mindre medvetet bli riktad mot hinder och 
motstånd för ens eget mål. Manifestation av ilska kan fungera som moralsättare (Averill, 
1983). 
 
Ilska kan betraktas som en av de viktigaste faktorer bakom aggressivitet och våld (Novaco, 
2003). Lindqvist (2005) påvisade högre nivåer av ilska och lägre nivåer av kapacitet för 
självkontroll hos våldsbrottsdömda fängelseinterner. Milovchevich, Howells och Drew 
(2000) hävdade att skillnader i aggressivitet berodde främst på rollidentifikationen. 
Rollidentifikationen är den roll som man identifierar sig med, man kan exempelvis se sig 
själv som den snälla pojken, pojkflickan, den sura ungen, mm. En rollidentifikation kan 
förklaras med ens stereotypa självbild, d v s, hur man tror att andra uppfattar en. 
Aggressivitet är en fråga av identifikation med ens egna roll enligt författarna: det särskilda 
sättet som man andra uppfattar en efter styr hur man uttrycker sin aggressivitet. Författarna 
poängterar tendensen till att utryck av ilska varierade mellan könen: männen hade lättare 
för eller var tryggare med att utrycka ilska än kvinnor. Denna tanke återkommer senare 
under stycket Könsidentitet och emotioner. Uttrycken av ilska kan dessutom sägas vara 
inbäddat i kulturen och subkulturen, samt påverkas av kontexten (situation). Ilska kan å ena 
sidan uppfattas som ett personlighetsdrag, och som en funktion av situationella 
provokatörer. 
 
Begreppet grundemotion diskuteras av Johnson-Laird, P. & Oatley, K. (1992) och 
slutsatsen är att en grundläggande mänsklig emotion är de som är grundläggande för 
människor oavsett kultur. Författarna identifierar ett antal där glädje, sorg, ilska, 
avundsjuka och oro/ångest är några. Grund emotioner är människans känsloutryck, särskilt 
när lösning på en situation inte är en rationell, vilket ofta sker i situationer som berör oss 
känslomässigt. 
 
Trait anger: Ilska som ett personlighetsdrag 
Trait anger (t-anger) definieras som en persons typiska, utmärkande personlighetsdrag av 
ilska d v s hans eller hennes stabila och karaktäristiska närhet till att reagera med ilska i en 
situation (Spielberger et al., 1994). En person med hög T-anger har kort stubin, har lätt att 
tappa kontrollen och reagerar ofta med ilska vid redan låga nivåer av upplevda 
provokationer. Trait anger skalan inkluderar tio T-anger påståenden och tillhör 
skattningsinstrumentet State-Trait Anger Expression Inventory-2-S (STAXI-2-S) vars syfte 
är att skatta erfarenhet (state eller tillstånd respektive trait eller personlighetsdrag), uttryck 
och kontroll av ilska [STAXI-2; Spielberger (1998); STAXI-2-S; Lindqvist, et al. (2005)]. 
För att förtydliga handlar T-anger om ens persons personliga utryck och kontroll av ilska, 
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där fokus är på personens spår av ilska och dess utryck. Lindqvist (2005) undersökte med 
hjälp av självskattningsfrågor med hjälp av just State-Trait-Anger Expression Inventory-2-
S om våldsbrottsdömda manliga interner är argare än manliga universitetsstudenter. 
Författaren påvisade högre nivåer av ilska som personlighetsdrag hos våldsbrottsdömda 
interner än vad studenter hade. 
 
Trait anger och självcentrerat tänkande 
Att man utgår ifrån sig själv, man har sig själv som referens när man formar sin åsikt om 
andra är vad Dunning (2003) menar, särskilt vad gäller just hur man bedömer andra 
människors emotioner, att man då har sitt eget känslospel som bas. Värderingar och 
attityder är mer öppet för att tolka efter att man diskuterat och lärt känna någon mer, även 
om man även där kan utgå från sig själv, men i just emotioner så är man enligt författaren 
särskilt knuten till sitt eget känslospel (Dunning 2003). Präglas man av en fientlig, 
aggressiv läggning själv har man en tendens att tillskriva liknande egenskaper till andra 
(hostile attributional bias; Dill, Anderson, Anderson & Deuser, 1999). Har man en hög 
benägenhet att reagera med ilska i olika situationer kan man också med förkärlek tolka 
händelser i provocerande termer samt se ökad sannolikhet för ilska hos andra människor. 
Ens personlighetsdrag av trait anger kan påverka ens uppfattningar om andra personers 
emotionella reaktioner (Spielberger et al., 1994). 
 
Ilska: en funktion av provocerande situationer 
Det är välbekant at vissa situationer har större benägenhet än andra att väcka emotionella 
reaktioner (Novaco, 2003). Lindqvists (2005) avhandling undersökte ilska som en funktion 
av provocerande situationer, skattad genom Provocation Inventory-svensk version [PI-S; 
Novaco; Lindqvist, Dåderman & Hellström (2003)]. PI-S är ett självskattningsinstrument 
vars 25 påståenden skattar intensitet av ilska i fem olika provocerande, retande situationer. 
De 5 områdena av PI-S har följande teoretiska innebörd: 1) Being thwarted of goals or 
needs (handlar om att hindras mitt i ett måluppnående) 2)Annoying traits or behavior, 
(beskriver andra personers irriterande egenskaper) 3) Unfairness-Injustice (orättvis 
behandling, diskriminerande, att inte få det man förtjänar) 4)Disrespect (beskriver 
respektlös behandling, hånande, förnedrande) 5) Humiliaton, (berör förargande, ibland 
oavsiktliga vardagshändelser); (Novaco 2003). Lindqvists (2005) resultat visar att 
våldsbrottsdömda manliga interner utrycker mer ilska i emotionellt laddade situationer än 
vad kontrollgruppen av universitetsstudenter gjorde. 
 
Könsidentitet och emotioner 
 
Könsidentitet, könsprägling 
Kohlberger (1966) menar att könsidentitet kommer ur den fysiska världen: att män och 
kvinnor är olika i utseende, beträffande exempelvis, skillnader i fysiska attribut, 
kroppsform, muskelstyrka men också frisyrer och klädsel. Enligt de kognitiva 
tankegångarna är könsprägling något barn begriper och uppfattar som maskulinitet och 
femininitet, och vad som är könsbundet i dess beteende, snarare än barnets egentliga 
beteende. Det första steget i könsprägling är kallad ”gender identity”, en fas som inträffar i 
3 års ålder och innebär att barnet lär sig att kategorisera sig själv som pojke eller flicka. 
Barnet hämtar sedan information från allehanda håll om sin självkategorisering, vilket får 
fungera som organisatör av information och leder till barnets förståelse av sociala mönster 
gällande könsrollerna. Barnet förstår att kön är konstant samt lär sig sociala könstereotyper 
genom observationer av manliga och kvinnliga beteenden och sociala roller. 
Könsstereotypiseringen är i hög grad kulturberoende: barnet hämtar informationen från 



 5 

olika håll i sin omgivande miljö, från olika individer. Även media och människor som 
barnet inte känner personligen är källor av information vilka formar barnets könssprägling. 
Könsrollerna hos ett barn är som mest rigid och stereotyp främst i 2-7 års ålder. Sedan 
växer det fram en förståelse av att det finns en flexibilitet och föränderlighet i rollerna. 
Anledningen till att ett barn söker sin könsprägling förklarar Kohlberger med dess behov av 
stadga, sammanhang och självvärdering. 
 
Beteende är ett resultat av inlärning i vardagliga, sociala sammanhang.  Genom barns 
observation av olika mönster i beteende hos manliga och kvinnliga modeller överförs 
sociala definitioner av vad som förväntas av dem och på så vis skapas och återskapas 
manligt och kvinnligt beteendemönster (Mischel, 1970). Könsprägling lärs in på samma 
sätt som övrigt socialt beteende, genom operant betingning samt genom direkt observation 
av barnen. Könsprägling definierar Mischel som könsskillnader i beteende. Barn lär sig sin 
könsprägling, vilket sedan följer oss i livet sedan enligt social inlärningsteori. 
 
Socialisation och emotioner ur ett könsperspektiv 
Emotion hos barn i olika kön påverkas av socialisationsprocesser. Gens (2002) beskriver 
hur förväntningarna på barn påverkar barnen och menar att vuxna kan ha varierande 
förväntningar på barn beroende på vilket kön barnet har. Dessa förväntningar menar Gens 
sedan formar människor till de vuxna individer de blir och de generella, beteendemässiga 
skillnader män och kvinnor ofta har. Dessa skillnader förs sedan vidare genom ett s.k. 
reproducerande normgivande, från generation till generation. Nordahl (1998) beskriver de 
generellt antagna beteende mässiga skillnader emellan flickor och pojkar. Pojkar bråkar, 
flickor tjafsar, menar han. Nordahl fokuserar särskilt på att vi faktiskt beter oss olika i olika 
situationer beroende på kön, samt på vilka sätt vi ger kön olika betydelser. Han tar upp 
exempel där skolkuratorer och förskolelärare tror flickor och pojkar är olika, pojkarna blir 
argare och mer frustrerade, emedan flickor är lugnare och mer inställsamma.  
 
I en studie jämförde Deffenbacher, J., Oetting, E., Thwaites, G., Lynch, R., Baker, D., Stark, 
R., Thacker, S., och Eiswerth-Cox L. (1996) män och kvinnor gällande könens erfarenhet 
samt utryck av ilska. Inga riktiga skillnader emellan könen kunde säkert identifieras i denna 
studie, författarna fann att kvinnor och män blev arga av ungefär samma situationer, till 
ungefär samma grad, samt att könen utryckte ilska på samma sätt samt att deras ilska 
uppnådde ungefär samma konsekvenser. Det resultat man fick var att desto högre personlig 
ilska, mätt som Trait anger hos respondenten, desto oftare och intensivare konsekvenser av 
ilska upplevde respondenten. 
 
I en australiensisk undersökning påvisade Milovchevich, Howells, Day och Drew (2000) att 
erfarenhet, utryck och kontroll av ilska avgjordes mer av respondenternas 
könsrollidentifikation än deras biologiska kön. Människor som identifierade sig med 
manliga roller upplevde ilska intensivare och utryckte känslan starkare.  Personer med 
feminina rollidentifikationer hade signifikant svagare uttryck för ilska än personer med 
androgyna och manliga könsrollidentifikationer. Personer med androgyna 
rollidentifikationer hamnade mitt emellan de maskulina och feminina när det gällde utryck 
av ilska. Undersökningen visade också en svag tendens för att kontexten för när ilska yttras 
skiljde sig för män och kvinnor. Män utryckte ilska mer gentemot män än mot kvinnor, 
emedan kvinnor utryckte det lika mycket mot båda könen.  
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Kelly och Hutson-Comeaux (1999) hävdar att vuxna människor associerar könen med 
skilda emotioner: glädje, sorg och rädsla tillskrivs kvinnor mer än män. Män och pojkar 
associeras mer med ilska än någon annan emotion. Kvinnor lär sig att utrycka glädje, män 
lär sig att kontrollera känslor. Författarna poängterar att bristande känsloutryck kan inte 
likställas med en verklig frånvaro av känslan. Kelly och Hutson-Comeaux antyder också att 
kvinnor skulle uppleva känslor intensivare, starkare och oftare än män. Undersökningen 
kan också tolkas som stödjande när det gäller könstereotyperna, d v s att män utrycker 
oftare ilska emedan kvinnor utrycker oftare sorg. Deras forskning tyder också på att 
frekvens och intensitet av emotioner hos könen kan vara kontextberoende. De visade vidare 
på skillnad i upplevelse av emotioner emellan män och kvinnor där kvinnor oftare än män 
upplever starkare känslor vad gäller glädje och sorg i den interpersonliga kontexten, 
emedan män visade en starkare känsla, ilska oavsett kontext än kvinnor. 
Sammanfattningsvis konstateras att det finns tankar om den typiskt manliga ilskan och den 
typiskt kvinnliga sorgen. 
 
Enligt Miller (1999) så lider barn som förtycker sina känslor och/eller upplevelser risk att 
när de är vuxna upprepa ett negativt beteendemönster eller ligga i riskgrupp för viss 
sjukdom. Att inte kunna släppa ut sina känsloförlopp på ett naturligt ohämmat sätt när man 
har vissa känslor förtryckta är ohälsosamt menar författaren. Barn har lätt att efter sin 
utsatta (behovsposition) position till föräldrar att om vissa emotioner inte verkar vara 
acceptabla att förtycka dem. Barn vill känna sig accepterade och förtrycker det som ej är 
accepterat/välkommet. Att få gråta ut som barn är viktigt, att få utrycka sina känslor och 
inte fastna i ett förtyckande av sina basemotioner är viktigt för en människas hälsa menar 
författaren. 
 
Kvinnor är enligt Sharkin (1993) emotionellt uttrycksfulla, med ett undantag och det är 
ilska. Författaren menar att kvinnor socialiseras till att visa känslor, d v s att vara mer 
känslomässigt öppna än män, men just ilska ses vara okvinnligt. Lemkau och Landau (1986) 
menar att kvinnor har svårt att utrycka sin ilska eftersom kvinnor sätter andras behov före 
sina egna. Depression anses ofta som kvinnors sätt att maskera och undertrycka ilska 
(Gordon & Allen 1990). Denna undertryckta ilska anses bottna i kvinnors socialisation och 
kallas ”self –silencing process” (Cox, Stabb & Hulgus, 2000). Enligt författarna försöker 
kvinnor ignorera sin ilska och använder sig av indirekta medel när de behöver bearbeta, 
eller utrycka sin ilska. Kvinnor undertrycker sin ilska ofta inom sociala samspel med andra. 
Deprimerade kvinnor behöver enligt Cox et al. lära sig att 1) bli medvetna om sin ilska 
istället för att fly och förneka den; 2) utrycka ilskan på ett hälsosamt sätt; samt 3) få 
konstruktiv användning för sin upplevelse av ilska. Dessa åtgärder skulle enligt författarna 
ha en terapeutisk verkan när det gäller kvinnors depression. Enligt Cox, et al. lär sig 
kvinnor att undertrycka sin ilska till förmån för omvårdnad, sina relationer. Anledningen av 
detta undertryckande anser författarna vara kvinnors rädsla att bli överlämnad. 
 
För män förhåller det sig på ett annat sätt, män anses generellt som känslomässigt hämmade 
och uttryckslösa, med ett undantag som är ilska. Ilska anses generellt vara mer maskulint 
och tolkas uttrycka styrka och handlingskraft. Detta gör att ilska blir mer acceptabel som en 
del av mansrollen. Konsekvensen av detta blir att mäns/pojkars flertal känslor (exempelvis 
avundsjuka och sorg) kan istället kanaliseras till ilska. Rollen påverkar hur ilska utrycks: 
den roll en man förväntas inneha påverkar och formar honom normativt (Sharkin, 1993). 
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Gens (2002) diskuterar att detta s.k. reproducerande normgivande rolltillhörighet är 
könsspecifik, d v s skiljer sig för män och kvinnor. 
 
Syfte 
 
Frågeställning 
Med utgångspunkt i inledningens studier om å ena sidan könsstereotypiska å andra sidan T- 
anger tankarna har denna studie som syfte att undersöka om studenter på Stockholms 
universitet har olika förväntningar på barns emotionella reaktioner.  
 
Hypoteser  
1: Respondenter kommer att förvänta sig en mer frekvent och intensiv ilska från en pojke 
samt en mer frekvent och intensiv sorg från en flicka i identiska förargande situationer.   
  
2: Respondenter kommer att tolka barns förväntade emotioner könstereotypiskt: manliga 
respondenter förväntar sig mer frekvent och intensiv ilska från barnen, kvinnliga 
respondenter förväntar sig mer frekvent och intensiv sorg.  
 
3: Respondenter kommer att förvänta sig olika frekvens och intensitet av ilska från barnen 
beroende på sin egen benägenhet till ilska (T-anger): respondenter med högre nivå av T-
anger kommer att se mer ilska än respondenter med lägre nivåer av Trait anger.  
 

METOD 
Undersökningsdeltagare 
I undersökningen deltog universitetsstuderande vid Stockholms universitet [N = 88 (40 
killar), (48 tjejer)]. De var i åldrarna från 18 till 66 år (M = 26,6; SD = 8.3). Samtliga 
respondenter valdes enligt bekvämlighets urval och frivillighetsprincipen. De flesta av 
respondenterna studerade ekonomi (26.1%), psykologi (25%) och språk (20.5%) resten 
studerade juridik (11.4%) PAO-program (3.4%) samt Miljö-program (2.3%) och resterande 
i övriga kurser. 
 
Respondenternas fördelning i olika grupper beroende på vilken enkät de svarade på, 
skattade de Martin (Bilaga 2) eller Lisa (Bilaga 1), se Tabell 1. 
 
Tabell 1 
 
 Manliga 

respondenter 
Kvinnliga 
respondenter 

Totalt antal 
respondenter 
 

“Martin” enkät 20 28 48 
“Lisa” enkät 20 20 40 
Totalt antal respondenter 40 48 88 

 
 
 
Material/Instrument 
Enkäten består av tre olika delar. Den startar med frågor om respondentens ålder, vad de 
studerar, om de har erfarenhet av egna barn eller har arbetat med barn. Syftet med dessa 
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frågor var att få en uppfattning om respondenters bakgrund samt att se om erfarenhet av 
barn kanske gjorde någon skillnad i hur de bedömer barn.  
 
Därefter följer 10 barnsituationer vilka utformades med utgångspunkt i PI-S (Lindqvist et 
al., 2005) och beskriver tio emotionellt laddade situationer var, vilka barnen i Martin 
gruppen ”Martin” eller i Lisa gruppen ”Lisa” upplevde. Var och en av de 5 PI-S är grunden 
för 2 situationer i slumpmässig ordning. Från 1) Being thwarted of goals or needs, är 
situation 3 och 9 baserad, från 2)Annoying traits or behavior är situation 1 och 2 baserad, 
från 3) Unfairness-Injustice är situation 5 och 7 baserad, från 4)Disrespect är fråga 4 och 10 
baserad, från 5) Humiliaton är fråga 6 och 8 baserad. Varje respondent skattade endast ett 
barn, Martin eller Lisa. I överlag handlar situationer om orättvis, diskriminerande 
behandling, kränkning eller uteblivna belöningar. För det första ombads respondenterna 
välja mellan 5 olika emotionella alternativ (Glädje, Ledsamhet Avund, Ilska, och Oro), det 
som enligt deras uppfattning bäst beskrev barnens emotionella reaktion för respektive 
situation. För varje situation skattade respondenter även graden av intensitet gällande den 
valda emotion [1 (Nästan inget), 2 (Något), 3 (Ganska), 4 (Mycket) och slutligen 5 
(Maximalt)], samt graden av säkerhet på sitt svar [1(Inte alls), 2 (Något), 3 (Ganska), 4 
(Mycket), 5 (Maximalt)]. 
 
Enkäten avslutas med 10 frågor om respondentens egen benägenhet till ilska, skattad 
genom Trait anger skalan av STAXI-2-S [Spielberger (1998); Lindqvist, Dåderman & 
Hellström (2005)]. T- anger påståendena skattar om respondenter vanligen eller för det 
mesta ”har ett kort stubin”, ”har ett hetsigt humör” eller ”har lätt för att tappa kontrollen” .  
 
Procedur 
En initial form av enkäten har provats först enligt ett tänka högt-protokoll på 6 studenter, 
och därefter modifierats och finslipats gällande ordval och påstående innehåll Syftet för 
detta var att minimera missförstånd och counfounding factors (bakomliggande problem). 
För Lisa och visar Martin enkäten se Bilagorna 1 och 2. 
 
Enkät undersökningen genomfördes sedan på Stockholms Universitet. Uppsatsförfattaren 
kontaktade förbipasserande studenter på korridorerna på Stockholms Universitet 
eftermiddagstid under v. 49, 2005, och frågade om dessa hade tid och vilja att ställa upp på 
en enkät undersökning, vilken tog ca 15-30 min. Studenterna informerades efter samtliga 
forskningskrav på god etik, gällande medgivande och konfidentialitet. De fick också 
information om att deras svar endast kommer att användas i forskningssyfte. Möjligheten 
att få ta del av uppsatsen erbjöds. Frivilliga respondenter fick besvara en Martin enkät, eller 
en Lisa enkät sittande vid bord runtomkring på korridoren. Ambitionen var att få ungefär 
lika många killar som tjejer att svara på varje enkät. 
 
Databearbetning 
Alla statistiska analyser genomfördes med hjälp av programmet The Statistical Package for 
the Social Science (SPSS), version 13,0 for Windows (SPSS 2004). Data matades in, 
variablerna undersöktes först gällande missing values och univariat outliers. Missing values 
var inget problem eftersom varje respondents svar noggrant kontrollerades i samband med 
datainsamlingen. Univariata outliers åtgärdades genom att ersättas med näst högst resp. 
lägst värde som inte är extremt i samtliga variabler så att dessa inte skulle påverka 
materialet i extrem omfattning (Tabachnick & Fidell, 2001). Därefter togs det fram 
deskriptiv statistik (medelvärden, standard avvikelser, skevhet och kurtosis värden). 
Variablerna visade approximativt normalfördelning och var nu redo för analys.  
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Variabler 
Antal ilska - och ledsamhet svar räknades för varje respondent i alla tio barn situationer och 
summerades under variabelnamn Ilska Frekvens (Min = 0, Max = 10) och Ledsam Frekvens 
(Min = 0, Max = 10).  
 
Variabeln Summa ilska intensitet är summan på intensitet [d v s på 1 (Nästan inget), 2 
(Något), 3 (Ganska), 4 (Mycket) och slutligen 5 (Maximalt)] i de av de 10 situationer 
(frågor) där den valda emotionen är ilska. Liksom att följa samma logik står variabeln  
Summa Ledsam Intensitet för varje respondents summerade intensitetssvar då deras val var 
ledsamhet.  
 
T-anger skalan är den summerade poängen på de 10 T-anger frågorna (Min = 10, Max = 
40). Variabeln T-anger grupp är T-anger skalpoängen kategoriserad i 3 grupper som ”Låg” 
(lägst till 17), ”Medel” (18 till 21), samt ”Hög” (22 till högst) enligt approximativt lika 
stora grupper principen. 
 
Grupp är variabeln där  de två olika enkäterna skiljs åt vad gäller Martin-, resp. Lisa enkät. 
 

 
Resultat 

 
Deskriptiv statistik 
 
Först redovisas respondenternas val av emotion för alla situationer för respektive Lisa och 
Martin enkäter. Från Tabell 2 och 3 framkommer att respondenternas svar inte var enhetliga. 
Vissa situationer (1, 2, 7) genererade fler svar av ilska medan andra (3, 9) fler svar av 
ledsamhet hos barn av båda kön. Endast för situation nr 6 förväntas Martin känna ilska och 
Lisa ledsamhet. Hos resten av situationerna går svaren isär: barnen anses vara mindre arga i 
och mer ledsna eller avundsjuka i dessa situationer. För situation nr 10 blir avund det mest 
frekventa emotionella reaktion för båda. Sammanfattningsvis, ansåg respondenter att 
Martin var oftare arg än ledsam (179 ilska svar och 160 ledsam svar, se Tabell 2), medan 
Lisa var oftare ledsen än arg (151 mot 130, se Tabell 3). Respondenternas kön, 
utbildningsgren eller erfarenhet av barn hade försumbara korrelationer med respondenter 
förväntningar på emotioner hos barn. I fråga 4 fanns för Martin enkät 1 respondent som valt 
Glädje som förväntad emotion, där Martin löst ett tal, men inte får redovisa. Vidare i fråga 
10 för Martin-enkät valdes glädje som förväntad emotion, där Martin arbetat ihop till en 
belöning som är liten och blir retad för att den är så liten. Glädje svar är totalt 3, vilket är så 
pass få och för undersökning icke relevant, så dessa totalt sett 3 svar väljs att inte redovisas 
i Tabeller nedan. 
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Tabell 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 8, 9 och 10 var de som resulterade i minst ilske svar. Där var det mer förväntad oro 
och avund som emotion, detta för båda enkäterna. 
 
Medelvärden och standardavvikelser för hypotes- relevanta variabler följer i Tabell 4. 
 
Tabell 4 
 

Ilska Frekvens   3,41  (0,99) 
Ledsam Frekvens   3,45  (1,03) 
T-anger  19,77  (4,79) 
Summa Ilska Intensitet 12,52  (5,62) 
Summa Ledsam Intensitet 
 

12,33  (5,41) 

Martin, antal svar (%) 
Situationer 
 

Oro Ilska Ledsam Avund 

1  3  (6,3)   37 (77,1)     8 (16,7)    0 
2  6(12,5)   35 (72,9)     7 (14,6)    0 
3  0   16 (33,3)   29 (60,4)    3   (6,3) 
4  0     8 (16,7)   10 (20,8)   29 (60,4) 
5  1  (2,1)   10 (20,8)   14 (29,2)   23 (47,9) 
6  1  (2,1)   30 (62,5)   17 (35,4)     0 
7  0   31 (64,6)   11 (22,9)     6 (12,5) 
8 20(41,7)     2  (4,2)   26 (54,2)     0 
9 14(29,2)      6(12,5)   28 (58,3)     0 
10   1 (2,5) 

 
    4 (8,3)   10 (20,8)   31 (64,6) 

Tot 46  179 
 

160 102 

Lisa, antal svar (%) 
Situationer 
 

Oro Ilska Ledsam Avund 

1   1   (2,5)  30 (75,0)    9(22,5)   0 
2   7 (17,5)  29 (72,5)    3(7,59)   1  (2,5) 
3   0  11 (27,5)  28(70,0)   1  (2,5) 
4   1   (2,5)    5 (12,5)    8(20,0) 26(65,0) 
5   1   (2,5)    7 (17,5)    9(22,5) 23(57,5) 
6   1   (2,5)  17 (42,5)  21(52,5)   1  (2,5) 
7   1   (2,5)  24 (60,0)  13(32,5)   2  (5,0) 
8 14 (35,0)    2   (5,0)  24(60,0)   0 
9   9 (22,5)    5 (12,5)  26(65,0)   0 
10   0    0  10(25,0) 30(75,0) 
Tot 35 130 151 84 

Variabel   M      (SD) 
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Hypotes 1: grupp 
I första hypotesen förutsades att respondenter förväntar sig mer frekvent och intensiv ilska 
från en pojke samt mer frekvent och intensiv sorg från en flicka i identiska emotionellt 
laddade, förargande situationer. Detta undersöktes med grupp som oberoende variabel samt 
Ilska Frekvens, Summa Ilska Intensitet, Ledsam Frekvens, samt Summa Ledsam Intensitet 
som beroende variabler. För att undersöka skillnader mellan grupper genomfördes envägs 
ANOVA. Gruppjämförelse mellan ”Lisa” och ”Martin” enkäten visade ett statistiskt 
signifikant resultat endast gällande variabeln Summa Ledsam Intensitet: flickor förväntas 
visa mer intensiv sorg än pojkar i förargande situationer (se Tabell 4). Man kan även tyda 
tendenser till att pojkar anses bli ilskna mer frekvent och mer intensivt (se Tabell 4). 
Hypotes 1 fick alltså bara delvis stöd. 
 
Övriga resultat: grupp och situationer 
För att redovisa resultat och beskriva skillnad mellan grupperna (enkät) så redovisas  
medelvärden och p värden i Tabell 5. Där Grupp är oberoende variabel och beroende 
variabel är Ilska/Ledsam frekvens samt intensitet. 
 
Tabell 5 
 
Variabel Grupp 

”Martin” 
 M            (SD) 

Grupp 
”Lisa” 
 M          (SD) 

 
 
  F 

 
 
  P 
 

Ilska Frekvens                                                                       3,58     (1,05)    3,20    (0,88) 3,36 0,07 
Ledsam Frekvens                                                                 3,29     (1,05)    3,65    (0,98) 2,71 0,10 
Summa Ilska Intensitet                                     13,56      (6,28) 11,27     (4,49) 3,72 0,06 
Summa Ledsam Intensitet  
                                 

11,23      (5,33) 13,65     (5,28) 4,54 0,04 

 
Tydligt är att medelvärden skiljer sig efter hypotes 1) Att pojkar är både intensivt och 
frekvent oftare ilsken, även om endast Ledsam intensitet är det signifikanta resultatet. När 
situationerna (1-10) vidare jämfördes individuellt genom envägs ANOVA med grupp som 
oberoende variabel och Ilska Frekvens och Summa Ilska Intensitet som beroende variabel 
fanns det en enda signifikant skillnad mellan grupperna gällde situation nr 6, [F (1,86) = 
4,01, p = 0,04]. När det gäller situation nr 6 Martin förväntades bli mer intensivt ilsken än 
Lisa. Situation 6 är baserad på förödmjukande situation. Fråga 8 som också är baserad på 
förödmjukande så gavs endast totalt 4 ilske svar. 
 
Hypotes 2: respondent kön 
I hypotes 2 förutsades att respondenter kommer att tolka barns förväntade emotioner 
könstereotypiskt: manliga respondenter förväntar sig mer frekvent och intensiv ilska från 
barnen, kvinnliga respondenter förväntar sig mer frekvent och intensiv sorg. Hypotes 2 
undersöktes med envägs ANOVA där respondenters kön var oberoende variabel och Ilska 
Frekvens och Ledsam Frekvens var beroende variabler. Hypotes 2 fick delvist stöd i denna 
undersökning: det blev inget signifikant resultat för Ilska Frekvens [F (1,86) = 2,09 p = 
0,15], endast icke signifikanta tendenser till Ledsam Frekvens [ F (1,86)  = 0,205, p = 0,65], 
eller Summa Ledsam Intensitet [F (1,86) = 0,08 p = 0,78], men det blev en signifikant 
skillnad för Summa Ilska Intensitet [F (1,86) = 5,91 p = 0,02]. 
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Övriga resultat: Kön, T-anger och säkerhet på sina svar 
För att undersöka eventuella andra könsskillnader i respondenternas svar genomfördes  
envägs ANOVA med respondenters kön som oberoende variabel, och T-anger, samt 
Säkerhet som beroende variabler. Statistiskt signifikant resultat visade sig endast när det 
gäller variabeln Säkerhet; [F (1,86) = 7,63, p = 0,01] killar är signifikant säkrare i sina svar 
än tjejer (se Tabell 6). 
 
Tabell 6  

T- anger                            ,45 ,50 
Säkerhet 
 

7,63 ,01 

 
 
Hypotes 3 : respondent T-anger 
I hypotes 3 förutsades att respondenter med högre nivå av T- anger kommer att se mer ilska 
hos barnen än respondenter med lägre nivåer av T-anger. Hypotes 3 undersöktes med 
envägs ANOVA där T-anger grupp var oberoende variabler, och Ilska Frekvens samt 
Summa Ilska Intensitet var beroende variabler. Det blev statistiskt signifikanta resultat för 
Summa Ilska Intensitet [F (2,86) = 3,13 p = 0,05], men inte för Ilska Frekvens [F (1,86) = 
2,30, p = 0,11]. Post-Hoc tester visade att hög och låg T- anger grupper skiljer sig åt hur 
intensiv ilska de trodde barnen skulle uppleva. Hypotes (3) fick delvis stöd: Respondenter 
med hög nivå av T-anger förväntade sig mer intensiv ilska från barnen än respondenter med 
låg nivå av T-anger. 
 

Diskussion 
Tolkning av resultat 
Syftet med denna studie var att undersöka universitet studenters förväntningar av 
emotionella respons hos barn (pojkar och flickor) i emotionellt laddade situationer. Det 
förväntades att respondenter kommer att förvänta sig en mer frekvent och intensiv ilska 
från en pojke samt en mer frekvent och intensiv sorg från en flicka i identiska förargande 
situationer. Dessutom förväntades att manliga och kvinnliga respondenter kommer att tolka 
barns förväntade emotioner könstereotypiskt: manliga respondenter ser mer frekvent och 
intensiv ilska hos barnen än kvinnliga respondenter, vilka i sin tur ser mer ledsamhet. 
Slutligen förutspåddes att respondenter kommer att förvänta sig olika frekvens och 
intensitet av ilska från barnen beroende på sin egen benägenhet till ilska: respondenter med 
högre nivå av Trait anger kommer att se mer ilska än respondenter med lägre nivåer av 
Trait anger.  
 
Resultaten gav blandade stöd åt hypoteserna. Gruppjämförelse mellan ”Lisa” och ”Martin” 
enkäten visade på signifikant resultat endast gällande variabeln Summa Ledsam Intensitet, 
d v s flickor förväntades visa mer intensiv ledsamhet än pojkar i förargande situationer. 
Visst stöd ger denna studie åt Gens (2002), Sharkin (1993), Kelly och Hutson-Comeaux 
(2000) teorier och undersökningar, där typiska könsskillnader redovisas. Framför allt 
eftersom studien fann två signifikanta skillnader emellan pojkar och flickor gällande fråga 
nr 6 i emotionen ilska, samt att flickor anses bli ledsnare än pojkar. I övrigt fanns det 
tendenser till skillnader där en större undersökning möjligtvis kunnat ge signifikanta 
resultat. Att det gavs ett signifikant och flera starkare tendenser särskilt vad gäller ilska 

Variabel 
 

F p 
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måste ses som stöd till Hypotes 1. Men denna undersökning kan ej sägas verifiera denna 
hypotes, eftersom svarsfrekvens i barns förväntade emotion inte skilde sig signifikant. 
Resultatet visar begränsat stöd åt att man skiljer på barns förväntade emotion beroende av 
om det är en pojke eller flicka. 
 
En vidare förklaring att det just i fråga 6 skiljde sig i förväntning på barnen kan vara att 
flickorna likväl som pojkarna känner sig sårade i den undersökta situationen men deras 
självbild kanske inte blir hotad i samma utsträckning som för pojkarna i förödmjukande 
situationer, vilket innebär att man direkt blir ledsen och bearbetar sorgen för händelsen. Till 
skillnad för pojkar som kan förväntas reagera med ilska som försvar. Att det inte 
resulterade i ett signifikant resultat på den andra situation som baserades på förödmjukande 
PI-S kan bero på att den inte var förödmjukande nog då den endast resulterade i få ilske 
svar. Att det förutom ilskesvar på fråga 6 också blev signifikant skillnad i hur man 
förväntar sig barnen bli ledsna (intensitet av ledsamhet) stödjer Sharkin (1993) som menar 
att man som flicka och kvinna kan utrycka sina känslor förutom ilska lättare än pojkar. 
Samt även att ilska från kvinnornas sida kan kanaliseras till att manifesteras i andra former 
av emotioner. Forskning som Kelly och Hutson-Comeaux (1999) hävdar att flickor känner 
emotionen ledsamhet intensivare, vilket stämmer överens med att studenterna på 
Stockholms universitet tycker likadant; flickor ansågs signifikant ledsnare än pojkar. Detta 
visar också att studenter förväntar sig barnens emotioner som Cox, Stabb och Hulgus (2000) 
forskning som menar att flickor undertrycker ilska. Det kan vara därför som respondenter 
förväntar flickan Lisa att i den förödmjukande situationen att inte utrycka lika stark ilska 
som pojken Martin. Och/eller att pojkar kanske förväntas i den förödmjukande situation 
kanske undertrycka sin sorg, och kanaliserar den som ilska (Sharkin, 1993). Icke 
signifikanta tendenser indikerade att pojkar ansågs bli ilskna oftare och mer intensivt än 
flickor. Hypotes 1 fick alltså bara delvis stöd, gällande emotionell intensitet av sorg hos 
flickor. Det är viktigt att förväntningar på barn inte leder till att barn förtycker sina känslor 
som kan leda till ohälsa för barnen i vuxen ålder, detta vilket A. Miller (1999), Hutson-
Comeaux (2000) och även Gens (2002) argumenterar för. 
 
Hypotes 2 fick också bara delvis stöd i denna undersökning: det blev inget signifikant 
resultat för Ilska Frekvens, endast icke signifikanta tendenser till Ledsam Frekvens och 
Summa Ledsam Intensitet, men det blev en signifikant skillnad för Summa Ilska Intensitet. 
Manliga respondenter förväntade sig inte mer frekvent ilska men mer intensiv ilska i 
situationerna oavsett barn än kvinnliga respondenter. Det fanns m a o signifikant skillnad i 
hur man förväntar sig barnens intensitet i vissa emotioner, beroende av om man är man 
eller kvinna. Män tror alltså att barn oavsett kön kommer att bli argare, än vad kvinnor tror. 
Detta ger visst stöd åt Sharkin´s (1993) och Gens (2000) teorier och undersökningar. Att 
män förväntar sig mer ilske intensitet i barn eftersom mäns socialisation förväntas utrycka 
ilska i sin mansroll. Att man då utgår ifrån sin egen socialisation när man skattar barns 
förväntade emotion, utan att göra skillnad i barnets kön. Man utgår ifrån sin socialisation 
efter hur man själv skulle reagera, att som man kan man visa ilska, det är accepterat, andra 
emotioner som att man blir ledsen kan kanaliseras som ilska. Som kvinna så kan man 
utrycka ledsamhet säkrare utan att det medför hot om sin självbild och existens som 
Sharkin (1993) menar. Förväntningarna på ledsamhet var också icke signifikanta tendenser 
från de kvinnliga deltagarnas sida. Detta kan tolkas försiktigt som en tendens till stöd till de 
studier som hävdade att ledsamhet var en mer ”kvinnlig emotion” (Nordahl, 1998; Cox, 
Stabb & Hulgus, 2000; Gordon & Allen 1990). Även kvinnors ”self silencing process” som 
Cox, Stabb och Hulgus (2000) utrycker det, bidrar kanske till att kvinnliga respondenter 
inte förväntar barnen bli ilskna i samma utsträckning som manliga respondenter. Vidare 
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kan som Sharkin (1993) utrycker det att män undertrycker sin sorg och kvinnor sin ilska, 
vilket skulle kunna tolkas av att man förväntar sig olika enligt respondents tillhörande kön, 
att det är viktigt att ha denna förståelse för vid arbete för mental hälsa. Att kunna förstå att 
barn har olika socialisation beroende av deras kön, de har olika förväntningar och killar 
förväntas lättare kunna bearbeta sin ilska och flickor sin sorg. Detta i linje med det även 
Gordon och Allen (1990) beskriver, att kvinnor i sin depression behöver lära sig hantera 
och bearbeta sin ilska. Självklart är det viktigt vid sådant arbete att kunna se individen, men 
att ha en förståelse för vilket stöd denna individ kan förväntas behöva vid bearbetning av 
sina emotioner vid olika upplevelser är aldrig fel.  
 
De könstereotypiska tankarna ovan får även stöd av att manliga respondenter var 
signifikant säkrare på sina svar än kvinnliga deltagare. En förklaring bakom detta kan vara 
att det tillhör den manliga rollen att vara trygg; män förväntas vara säkrare och tryggare i 
sina svar, i den manliga rollen så kan osäkerhet ses som en svaghet. Att manliga 
respondenter var signifikant säkrare i sina svar kan visa på att säkerhet ses som en styrka i 
den manliga socialisationen, enligt Sharkin´s (1993) teorier. 
 
Hypotes (3) fick också delvis stöd. Det blev statistiskt signifikanta resultat gällande Summa 
Ilska Intensitet: hög och låg T- anger grupper skiljde sig åt hur intensiv ilska de förväntade 
sig av barnen. Det blev endast en svag tendens gällande Ilska Frekvens. Detta kan dock 
tolkas som viss stöd åt Spielberger, et al. (1994), Dunning (2003), Dill, et al. (1999). I 
Dunnings termer, ens uppfattning av ”self” (jag) väger in när man bedömer andra personers 
emotionella reaktioner. Det verkar så att respondenterna tänkte självcentrerat: deras 
personlighetsdrag av trait anger kunde relateras till hur de bedömer andra personers 
emotionella reaktioner, d v s att de i viss mån utgår ifrån sig själv, att de har sig själv som 
referens när de formar sin åsikt om intensiteten i barns förväntade emotioner (Dill et al., 
1999).  
 
Validitet och reliabilitet 
 
Sampel storlek och sampel selektivitet 
Att det endast var studenter i undersökningen kunde påverka resultaten eftersom dessa kan 
tänkas skilja sig från medelpopulationen: universitet är en lärande och utvecklande 
institution där man lär sig att reflektera och ifrågasätta. Det är tänkbart att undersökning av 
personer från den bredare populationen skulle ge andra resultaten resultat. Detta 
resonemang visar att studien har en begränsad generaliserbarhet. Gruppstorleken på 88 
studenter var i underkant av vad denna studie skulle behöva eftersom studien hade två 
grupper att jämföra emellan, de som fyllt i Lisa enkät och de som fyllt i Martin enkät. Detta 
kan också ses kompromissa generaliserbarheten av studien. Frånvaron av slumpmässighet 
är ett annat metodologiskt gissel. Studiens urval efter bekvämlighetsurval kan ha påverkat 
generaliserbarheten. Hade studien haft ett större antal respondenter hade dessa kanske 
möjligtvis ha givit mer tydligt signifikanta resultat gällande könsstereotypiskt tänkande 
(skilda förväntningar). Det kan även vara så att studenter på Stockholms universitet är 
medvetna om olika förväntningar och hur könsstereotypiskt tänkande kan, likt fördomar, 
påverka negativt, och försöker medvetet bryta mönster. Det kan alltså handla om social 
önskvärdhet i svaren, man medvetet strävar efter att bete sig och tänka ”korrekt”, mindre 
sexistiskt.  
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Mätinstrument 
Ett försök att förbättra påståendenas kvalitet var genom tänka-högt protokoll, vilket syftade 
på att minimera bakomliggande problem och missförstånd, vilket förhoppningsvis gjort 
enkäten lättare att förstå. Alla respondenter svarade på samtliga frågor och inget bortfall 
skedde. Att ha valt Trait anger frågor sist var bra eftersom det annars till situationerna 
skulle ha kunnat påverka tankebanor hos respondenter, att de skulle ha kunnat fokusera för 
mycket på sina ilske svar och inte svarat med ”första” känslan.  
 
Svars alternativ som fanns i valet av emotioner var glädje, ledsamhet, avundsjuka, oro och 
ilska. Med erfarenhet och lärdomar av undersökningen kunde dessa ha valts annorlunda 
(med tanke på at det exempelvis ingen av situationerna var grundade att leda fram till 
glädje). Den emotionen valdes med i enkät för att täcka de 5 grundemotioner människor 
kan uppleva, och för enkät inte ska vara tydlig att det är just ilska och ledsam emotion 
studien fokuserar på. Det blev inte heller mycket glädje svar, vilket gjorde att glädjen som 
dimension eliminerades ur analyserna av ”övriga resultat”. I de flesta 
situationsbeskrivningar gavs övervägande negativa emotioner som svar: antingen ilska, 
ledsam eller avund. Detta är i linje med att situationerna har utformats vara i någon grad 
upprörande och vara trogna sin bakgrunds instrument PI-S (Lindqvist et al., 2003; Novaco, 
2003). Skattningsskalan av intensitet visade sig vara mycket bra eftersom det fanns en del 
signifikanta resultat att hämta ifrån denna.  
 
Det fanns också olika bias möjligheter när det gällde påståenden. Exempelvis visade sig att 
i påstående nr 10 kom irritations dimension i skuggan bakom avundsjuka. Endast i situation 
nr 6 betedde sig Martin och Lisa så som förväntad. Denna situation var också den enda där 
en statistiskt signifikant skillnad i enighet med hypotesen fanns (”pojkar är arga flickor är 
ledsamma ”). Alltså hade enkätens olika påståenden olika grader av förargande innehåll, 
vilken kan tolkas att troheten till ursprungsinstrumentet Provocation Inventory-S var svag.  
 
Svars alternativ som gavs i förväntad emotion där ledsamhet är ett alternativ kan nästan 
vara synonymt med sorg, att det i enkät valdes ledsamhet är för att det är applicerbart som 
förväntad emotion av barn, man utrycker allmänt inte att barn blir sorgsna, utan barn blir 
ledsna. I diskussion menas sorg och ledsamhet synonymt med skillnad att det ena kan man 
utrycka för vuxna det andra för barn. 
 
Sammanfattningsvis 
Sammanfattningsvis, fanns det delvis stöd i denna studie för könsstereotypiska tankar. 
Flickor förväntades bli mer intensivt ledsamma av respondenterna, manliga respondenter 
förväntade sig mer intensiv ilska i situationerna oavsett barn samt också var signifikant 
säkrare på sina åsikter. Utöver dessa fanns det starka tendenser att pojkar förväntades av 
samtliga respondenter bli mer ilskna oftare än flickor, samt att pojkar förväntades känna 
ilska intensivare än flickor. Det fanns dessutom en delvis stöd för Trait anger tankar och 
självcentrerat tänkande i denna studie. Argsinta personer förväntade sig mer intensiv ilska 
från barnen än de som på T-anger skalan uppnådde lägre poäng.  
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      Bilaga 1. ”Lisa”-enkät” 
 
 
 
 
 
Enkät  Stockholmsuniversitet   Ht-05 
      Påbyggnadskurs 
Psykologi 
 
Ämnet denna enkät behandlar är de förväntningar som finns på barns emotioner. Hur vi tror 
de agerar och känner i vissa situationer. Frågornas fokus ligger på barns förväntade emotion 
i specifika situationer. Hur vi tror ett barn i 6-7 (Dagis/förskola) års åldern kommer att 
reagera. Enkäten och undersökningen är av explorativ beskrivande karaktär och uppföljning 
för den som vill veta resultat sker med hjälp av mail. Skriv din mail på maillista hos mig 
som är försöksledare. 
 
 
Svara gärna med din första känsla, utan att överanalysera. Det finns inga rätt och fel utan 
det du känner är det rätta svaret för dig. 
 
Du får när som helst avbryta och få dina svar raderade. 
Alla svar är konfidentiella, anonyma och kommer endast att användas i forskningssyfte. 
 
 
Tackar för din medverkan/ Försöksledare Ronny Lundström 
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Kön:  Man         Kvinna 
 
Födelse år:_____. 
 
Vad studerar 
du:______________________________________________________________. 
 
Har du barn?     Ja  Nej              Om ja; iså fall hur 
många?____________________. 
 
Arbetar du med barn, och I så fall hur, samt hur länge 
(ca) ?___________________________ 
_________________________________________________________________________
__. 
 
Har  du arbetat med barn, och I så fall hur, samt hur länge (ca)? 
________________________ 
_________________________________________________________________________
__. 
Har du ofta kontakt med barn, och I så fall 
hur?_____________________________________ 
_________________________________________________________________________
__. 
 
I varje fråga väljer du den (endast en) emotion som du tror barnet 
känner starkast. Alternativen är: Glad, Ledsen, Avundsjuk, Ilska, 
Oro 
10 situationer följer där alla barnen är i 6-7 års åldern: 
 
1) Ett barn, Lisa tittar på sitt favoritbarnprogram då mamman kommer in i  vardagsrummet, 
stänger av tv-n utan vidare och börjar dammsuga mattorna...... 
 
Vilken känsla känner (emotion) Lisa starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Lisa känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 
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2) Lisa sitter och tittar på sitt favorit Tv-barnprogram, när mamman som är en god granne 
låter grannbarnet komma in och titta på deras TV, Grannbarnet Martina är aldrig tyst utan 
pratar hela tiden när hon ser på TV, även när Lisa ber henne vara tyst så fortsätter hon prata 
om allt möjligt…. 
Vilken känsla känner Lisa starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Lisa känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 

 
3) Lisa målar under bildlektion en jättefin tavla som fröken berömt, så råkar klasskompisen 
Lotta tappa sin rödfärg över hennes tavla och allt blir förstört. . . . . 
Vilken känsla känner Lisa starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Lisa känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 

 
4) Barnen sitter med en uppgift att lösa i förskolan. Lisa är färdig först, sträcker upp handen 
men fröken vinkar henne till tåls. Kort tid därefter låter fröken, Lotta i klassen berätta 
lösningen samt berömmer Lottas fina lösning... 
Vilken känsla känner Lisa starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Lisa känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 
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5) Lisa har fått i uppgift att städa sitt rum och städar hela denna söndag sitt rum, plockar i 
ordning, putsar fönstren, tvättar sängkläderna, dammsuger, svabbar och dammtorkar. 
Hennes storasyster plockar i ordning sina saker så rummet ser något välstädat ut, utan 
någon större ansträngning. Sedan får hon all beröm av föräldrarna, Lisa själv får ingen 
beröm alls. . .  
 
Vilken känsla känner Lisa starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Lisa känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 

 
6) Lisa går med en glasstrut i hand då Eva en klasskamrat springer på henne så att glassen 
hamnar på hennes kläder. Eva gör sig lustig över olyckan... 
 
Vilken känsla känner Lisa starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Lisa känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 
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7) Lisa står i kö för att få muffins på skolavslutningen. Det är hennes favoritsort 
vaniljmuffin, som serveras När hon precis kommit fram och sträcker ut handen för sin 
muffins (den sista biten), då tränger sig Martina före och roffar åt sig sin andra bit. Lisa blir 
utan…… 
 
Vilken känsla känner Lisa starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
 
Hur intensivt skulle du skatta att Lisa känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något             3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 

 
8) Läraren skall på utflykt med sina elever och busschauffören vill ha tyst i bilen när han 
åker. Lisa i klassen som satt sig längst fram i bussen frågar busschauffören hur lång tid det 
tar tills de kommer fram till Kolmården, för hon börjar bli kissnödig. Busschauffören säger 
åt Lisa att hålla käften, hade han inte sagt att det skulle vara tyst när han kör?  
 
Vilken känsla känner Lisa starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Lisa känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 
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9) Lisa sitter och gör en fin tavla till födelsedagspresent åt sin mamma som fyller år 
imorgon. Men då börjar pappan att slipa golvet för det behöver göras, vilket betyder att 
Lisa måste flytta sig och inte kan måla klart tavlan i målarrummet, enda ställe hon får måla 
på. Detta betyder att hon inte hinner bli klar med tavlan till sin mors födelsedag. 
 
Vilken känsla känner Lisa starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Lisa känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 

 
10) Lisa berättar glatt till sina klasskamrater att hon har lyckats spara ihop pengar till sin 
nya hårfön. Då skrattar hennes klasskompis, Desirée och säger att hon ska få ett helt nytt 
style set där allt ingår, hårfön, smink, mm. av sina föräldrar för att hon städat sitt rum…... 
 
Vilken känsla känner Lisa starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Lisa känner denna emotion? 
 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

10 frågor om din personliga ilska 
För det mesta:           Nästan  Ibland  Ofta  Nästan  
     aldrig      alltid 
 
1)  har jag kort stubin   1  
 
2) har jag ett hetsigt humör  2 
 
 
3) är jag en hetlevrad typ  3 
 
4) blir jag arg när jag hindras 

 när andra gör fel  4 
 
5)  blir jag förargad när jag gjort någonting bra  
och ingen lägger märke till det. 5  
 
6) har jag lätt för att tappa kontrollen 6 
 
7)när jag blir arg, säger jag fula saker 7 
 
8) blir jag rasande när man kritiserar  

mig i andras närvaro  8 
 
9) när jag inte får som jag vill har jag 

lust att smocka till någon 9 
 
10) blir jag rasande när jag gör ett bra jobb 
 och ändå får dålig kritik    10 
 
Tackar så mycket för din medverkan ! 
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      Bilaga 2, ”Martin-enkät”  
 
 
 
 
Enkät  Stockholmsuniversitet   Ht-05 
      Påbyggnadskurs 
Psykologi 
 
Ämnet denna enkät behandlar är de förväntningar som finns på barns emotioner. Hur vi tror 
de agerar och känner i vissa situationer. Frågornas fokus ligger på barns förväntade emotion 
i specifika situationer. Hur vi tror ett barn i 7 (Dagis/förskola) års åldern kommer att 
reagera. Enkäten och undersökningen är av explorativ beskrivande karaktär och uppföljning 
för den som vill veta resultat sker med hjälp av mail. Skriv din mail på maillista hos mig 
som är försöksledare. 
 
 
Svara gärna med din första känsla, utan att överanalysera. Det finns inga rätt och fel utan 
det du känner är det rätta svaret för dig. 
 
Du får när som helst avbryta och få dina svar raderade. 
Alla svar är konfidentiella, anonyma och kommer endast att användas i forskningssyfte. 
 
 
Tackar för din medverkan/ Försöksledare Ronny Lundström 
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Kön:  Man         Kvinna 
 
Födelse 
år:__________________________________________________________________. 
 
Vad studerar 
du:______________________________________________________________. 
 
Har du barn?     Ja  Nej              Om ja; iså fall hur 
många?____________________. 
 
Arbetar du med barn, och I så fall hur, samt hur länge 
(ca) ?___________________________ 
_________________________________________________________________________
__. 
 
Har  du arbetat med barn, och I så fall hur, samt hur länge (ca)? 
________________________ 
_________________________________________________________________________
__. 
 
Har du ofta kontakt med barn, och I så fall 
hur?_____________________________________ 
_________________________________________________________________________
__. 
 
I varje fråga väljer du den (endast en) emotion som du tror barnet 
känner starkast. Alternativen är: Glad, Ledsen, Avundsjuk, Ilska, 
Oro 
10 situationer följer där alla barnen är i 6-7 års åldern: 
1) Ett barn, Martin tittar på sitt favoritbarnprogram då mamman kommer in i  
vardagsrummet, stänger av tv-n utan vidare och börjar dammsuga mattorna...... 
 
Vilken känsla känner (emotion) Martin starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Martin känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 
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2) Martin sitter och tittar på sitt favorit Tv-barnprogram, när mamman som är en god 
granne låter grannbarnet komma in och titta på deras TV, Grannbarnet Johan är aldrig tyst 
utan pratar hela tiden när han ser på TV, även när Martin ber honom vara tyst så fortsätter 
han prata om allt möjligt…. 
Vilken känsla känner Martin starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Martin känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 

 
3) Martin målar under bildlektion en jättefin tavla som fröken berömt, så råkar 
klasskompisen Johan tappa sin rödfärg över hans tavla och allt blir förstört. . . . . 
Vilken känsla känner Martin starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Martin känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 

 
4) Barnen sitter med en uppgift att lösa i förskolan. Martin är färdig först, sträcker upp 
handen men fröken vinkar honom till tåls. Kort tid därefter låter fröken, Micke i klassen 
berätta sin lösningen samt berömmer Mickes fina lösning... 
Vilken känsla känner Martin starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Martin känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 
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5) Martin har fått i uppgift att städa sitt rum och städar hela denna söndag sitt rum, plockar i 
ordning, putsar fönstren, tvättar sängkläderna, dammsuger, svabbar och dammtorkar. Hans 
storebror plockar i ordning sina saker så rummet ser något välstädat ut, utan någon större 
ansträngning. Sedan får han all beröm av föräldrarna, Martin själv får ingen beröm alls. . .  
 
Vilken känsla känner Martin starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
 
Hur intensivt skulle du skatta att Martin känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 

 
6) Martin går med en glasstrut i hand då Micke en klasskamrat springer på honom så att 
glassen hamnar på hans kläder. Micke gör sig lustig över olyckan... 
Vilken känsla känner Martin starkast i denna situation? 
Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
 
Hur intensivt skulle du skatta att Martin känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 
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7) Martin står i kö för att få muffins på skolavslutningen. Det är hans favoritsort, 
vaniljmuffin som serveras. När han precis kommit fram och sträcker ut handen för sin 
muffins (den sista biten), då tränger sig Micke före och roffar åt sig sin andra bit. Martin 
blir utan…… 
 
Vilken känsla känner Martin starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Martin känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 

 
8) Läraren skall på utflykt med sina elever och busschauffören vill ha tyst i bilen när han 
åker. Martin i klassen som satt sig längst fram i bussen frågar busschauffören hur lång tid 
det tar tills de kommer fram till Kolmården, för han börjar bli kissnödig. Busschauffören 
säger åt Martin att hålla käften, hade han inte sagt att det skulle vara tyst när han kör?  
 
Vilken känsla känner Martin starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Martin känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 
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9) Martin sitter och gör en fin tavla till födelsedagspresent åt sin mamma som fyller år 
imorgon. Men då börjar pappan att slipa golvet för det behöver göras, vilket betyder att 
Martin måste flytta sig och inte kan måla klart tavlan i målarrummet, enda ställe han får 
måla på. Detta betyder att han inte hinner bli klar med tavlan till sin mors födelsedag. 
 
Vilken känsla känner Martin starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Martin känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 

 
10) Martin berättar glatt till sina klasskamrater att han har lyckats spara ihop pengar till sin 
nya cykel. Då skrattar hans klasskompis, Danne och säger att han ska få en ny Eu-moppe av 
sina föräldrar för att han städat sitt rum…. 
 
Vilken känsla känner Martin starkast i denna situation? 
       Glädje             Ledsamhet Avundsjuka      Ilska         Oro 

 
Hur intensivt skulle du skatta att Martin känner denna emotion? 
1) Nästan inget 2)Något  3)Ganska 4)Mycket 5)Maximalt 

 
Hur säker är du på dina svar i denna fråga? 
1) Inte alls 2) Något 3)Ganska säker  4)Säker 5)Mycket säker 
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10 frågor om din personliga ilska: 
För det mesta:           Nästan  Ibland  Ofta  Nästan  
     aldrig      alltid 
 
1)  har jag kort stubin   1  
 
2) har jag ett hetsigt humör  2 
 
 
3) är jag en hetlevrad typ  3 
 
4) blir jag arg när jag hindras 

 när andra gör fel  4 
 
5)  blir jag förargad när jag gjort någonting bra  
och ingen lägger märke till det. 5  
 
6) har jag lätt för att tappa kontrollen 6 
 
7)när jag blir arg, säger jag fula saker 7 
 
8) blir jag rasande när man kritiserar  

mig i andras närvaro  8 
 
9) när jag inte får som jag vill har jag 

lust att smocka till någon 9 
 
10) blir jag rasande när jag gör ett bra jobb 
 och ändå får dålig kritik    10 
 
Tackar så mycket för din medverkan ! 
 


