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Abstract

The aim of the present study was to investigate the connection between

anger, personality, stress and gender in 165 students from Växjö 

University. Previous research has shown that anger is a common negative 

emotion that occurs in every human being, regardless gender. Anger

correlates positively with neuroticism and affects physical and 

psychological well-being. The questionnaire contained State-Trait Anger 

Scale (STAXI-2-S), Eysenck´s Personality Questionnaire (EPQ) and the

Demand-Control-Support model (DCS). The result showed that there was 

a significant relation between neuroticism and anger. Anger also 

correlated positively with support but there were no gender differences in 

any level of anger. 

              Keywords: anger, aggression, neuroticism, personality, stress, support, gender.
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Emotioner spelar en central roll när det gäller signifikanta händelser i våra liv. Vi upplever 

glädje när våra barn föds, ångest när vi blir hotade och sorg när någon dör. Vi känner oss 

stolta och upplever positiva emotioner när våra närstående gör något värdigt, men vi känner

negativa emotioner som ilska, om vi blir illa behandlade (Lazarus, 1991). Ilska och fientlighet 

är starka negativa emotioner som påverkar oss på ett sätt som kan hota vår fysiska hälsa och 

psykologiska välbefinnande (Spielberger, Sydeman, Owen & Marsch, 1999). Ilska är en 

normal och universal emotion som ger sig uttryck på olika sätt beroende på kultur, och i varje 

kultur finns normer när det gäller att uppleva, uttrycka och rikta sin ilska mot olika mål 

(Deffenbacher, 1999). 

Spielberger, Ritterband, Sydeman, Reheiser och Unger (1995) betonar att ”emotioner är 

livsviktiga kännetecken för psykologisk hälsa och välmående. Mätning av intensitet,

varaktighet och frekvens av emotionella reaktioner måste vara en primär del i den kliniska 

bedömningen av personlighet” (s. 42, översatt av författarna själva).

Människan hamnar i olika emotionella lägen och det emotionella utspelet karakteriserar 

individens personlighet (Eysenck, 1973; Spielberger, Ritterband et al.1995). Ilska och rädsla 

är exempel på de emotionella tillstånd som kan figurera bakom en neurotisk personlighet

(McCrae & Costa, 2003). Individer med neurotisk personlighet är generellt ängsliga, 

lättretliga, inte tillfreds med sig själva och har en tendens att influeras av negativa emotioner 

(McCrae & Costa, 2003; Eysenck, 1999). Andra personlighetstyper är extroverta individer 

som generellt är utåtriktade och pratsamma men samtidigt lättuttråkade och ogillar rutiner. 

Dess motsats är en introvert individ som agerar mer passivt och lugnt och föredrar ensamhet 

(Eysenck, 1973; 1999). Personliga utmärkande egenskaper är relativt stabila genom en 

individs livstid (Lindqvist, 2005).

Situationer kan dock uppkomma som gör att individer reagerar och beter sig på ett sätt som 

avviker från dess personlighet. Stresstillstånd kan uppkomma i pressade situationer i 

vardagen, i arbetet och i relationer (Lundberg & Wentz, 2004). Tecken på stress kan vara 

fysiologiska som hjärtklappning, yrsel och aggressivitet och psykologiska som oro, 

upplevelse av ilska och koncentrationssvårigheter. Det finns personlighetsmässiga sätt att 

reagera som varierar från individ till individ, men överlag följer den enskilde individen oftast 

ett och samma mönster, inför stressade situationer (Perski, 1999).  

Syftet med denna uppsats är att se om personlighet, kön och stress kan relateras till individens

grad av ilska. 
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Ilska

Det finns en individuell variation i att uppleva och uttrycka ilska i det dagliga livet och det 

beror inte enbart på individens olika naturliga benägenhet för ilska. Individen kan också bli 

ilsken om den uppfattar omgivningen som speciellt provokativ till dess självkänsla eller till 

dess privata och generella sociala normsystem (Törestad, 1990). 

Averill (1982) definierar ilska som en: 

motstridig emotion som, på en biologisk nivå är relaterad till aggressiva system, men 

viktigare är, kapaciteten för socialt samverkande och symboliserad och reflekterad 

självmedvetenhet; som på en psykologisk nivå har syftet att vara avhjälpande vid 

felbedömningar, och på en sociokulturell nivå, upprätthålla en accepterad standard av 

uppförande. (s. 317, översatt av författarna själva)

Ilska kan uttryckas på många olika sätt och grundar sig i individens tendens att vara irriterad, 

deprimerad och på ett generellt negativt humör. När individer känner frustration över 

agerande hos andra personer som bedöms som obefogat eller något som kunde ha undvikits, 

är ilska ett primärt resultat. Frustration är exempel på undertryckt ilska medan aggression är

ett vanligt uttryck för ilska. Det är viktigt att skilja på begreppen ilska och aggression, 

eftersom ilska är ett känslomässigt tillstånd. Aggression i sin tur är ett sätt att uttrycka ilskan 

och mer som en respons med avsikt att tillfoga smärta eller förorsaka obehag för någon annan 

(Averill, 1982). En individ som beter sig aggressivt har som avsikt att skada någon fysiskt 

eller psykiskt, direkt, indirekt eller verbalt (Novaco, 2000). När aggression uppstår kan ilska 

vara en av flera faktorer (Lindqvist, 2005). 

Ilska är ett internt upplevelsemässigt tillstånd och de faktorer som samspelar är emotionella, 

kognitiva och fysiologiska. Interaktionen mellan faktorerna upplever individen som ett enda 

fenomen (Deffenbacher, 1999). Det emotionella tillståndet skiljer sig i intensitet (Spielberger, 

Reheiser & Sydeman, 1995). Intensiteten gör att man upplever emotionen stegvis från lätt 

förargelse till irritation, för att sen övergå i frustration och ilska, och slutligen övergå till raseri 

och ursinne (Deffenbacher, 1999). Trots att ilskan ger sig uttryck på olika sätt, har individens 

benägenhet för ilska, en tendens att vara oföränderlig och bestående under hela livet

(Törestad, 1990). Negativa emotioner kan beskrivas som ett upphetsat tillstånd, där man 

agerar med vrede mot någon eller något, som man anser vara orsaken till sina upprörda 

känslor (Novaco, 2000). Ilska framställs som den mest kraftfulla emotionen då den kan 
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påverka sociala relationer i hög grad med tanke på effekterna en individ kan uppleva efteråt.

Ett exempel på en sådan situation är när individen känner ilska gentemot en person i

maktposition. Individens uppfattning och rädsla för eventuella konsekvenser, leder till att 

individen undertrycker sin ilska istället för att agera ut den (Lazarus, 1991). 

Det som orsakar ilskan kan både vara externa stimuli och interna upplevelser (Novaco, 2000). 

De externa händelserna är av olika slag. De kan inkludera identifierbara omständigheter som 

att vänta i en kö, beteende från andra individer i form av kritik eller när objekt som bilar inte 

vill fungera. Individens eget beteende i stressade situationer, som att försova sig, missa möten 

eller att vara överviktig, är också exempel på externa händelser som kan resultera i ilska 

(Deffenbacher, 1999). Det som orsakar en människas beteende, tankar och känslor är som 

nämnt yttre stimuli, men vi måste även ta hänsyn till inre dispositioner som medfödda fysiska 

egenskaper och erfarenheter som hjälper oss att förstå och förutsäga mänskligt beteende 

(Lazarus, 1971). Interna stimuli är vanligtvis tankar och emotioner och ilska kan uppkomma

ur känslor som ångest, smärta, avvisande och förlust. När en individ regerar ilsket och intar 

försvarsställning grundar det sig i rädsla för andra människors kritik och avvisande 

(Deffenbacher, 1999).

Tidigare forskning om ilska

Tidigare forskning betonade den fysiska ilskan, och framförallt fight och flight responsen som 

innebär upplevd inre väckning (”arousal”), ökad muskelspänning och frigörande av adrenalin 

hormoner (Deffenbacher, 1999). Ilska är ett emotionellt komplement i förberedelsen för 

angrepp (Novaco, 2000). Redan Darwin (1892/1965) hade en tidig definition av ilska och 

vrede och beskrev det som ett, ”sinnestillstånd, som skiljer sig åt... men bara till en viss grad, 

och det finns inte något utpräglat nyanserat i dess kännetecken” (Spielberger, Reheiser et al.

1995, s. 244, översatt av författarna själva). Darwins syn på emotioner var att de utgjorde en 

intern reaktion i kroppen för skydd mot omgivningen i överlevnads syfte (Novaco, 2007). 

Darwin ansåg att dessa emotioner var ursprungliga, universala och adaptiva kännetecken för 

både människor och djur som en del av det naturliga urvalet (Spielberger et al. 1999). 

Averill (1982) gjorde en studie med 160 deltagare, där hälften var psykologistuderande och 

resten icke-studerande personer. Varje deltagare fyllde i ett frågeformulär som handlande om 

dagliga upplevelser av ilska. Resultatet visade att alla, förutom ett par deltagare rapporterades 

bli arga åtminstone en gång i veckan. Majoriteten upplevde dock inte ilska i en extrem eller 

ovanlig situation under en normal vecka eller månad.  
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De få studier som presenterats om ilska har haft svårigheter att finna signifikanta 

könsskillnader när det gäller ilska och ilska i det vardagliga livet (Sharkin, 1993; Averill, 

1982). Kvinnor blir arga med samma frekvens och intensitet som män, men har en tendens att 

gråta och känna sig mer sårade i en ilsken sammandrabbning. Kvinnor blir arga av samma 

anledningar och lika effektivt som män, men reagerar mindre fysiskt aggressivt och väljer att 

försöka lösa problemet verbalt. Likheterna mellan män och kvinnor är mer slående än 

skillnaderna (Averill, 1982). I motsats till Averill, fann Travis (1988, refererad i Sharkin, 

1993) i sin studie, att kvinnor jämfört med män har svårare att medge och uttrycka ilska. Män 

ses som mer bekväma med ilska. Teorier om den kvinnliga upplevelsen av ilska har ett 

genomgående tema. Kvinnor är emotionellt uttrycksfulla, med undantaget för ilska. I motsats 

till kvinnor, ses män generellt ha problem med att uttrycka emotioner, förutom ilskan. I vårt 

samhälle idag förekommer ett socialiseringsmönster som gör att ilska anses mer accepterat 

hos män än hos kvinnor (Sharkin, 1993). Det skapar kulturella tabun, där kvinnor 

uppmuntrats till att undertrycka ilska och därmed i högre grad uttrycker den indirekt. 

Kvinnors problem med att uttrycka sin ilska kan ge negativa effekter i form av olika mentala 

hälsoproblem (Kopper & Epperson, 1991).

Kopper och Eppersons (1991) genomförde en studie med syftet att fastställa om kvinnor hade 

svårare än män att känna igen och uttrycka ilska. De ville identifiera uppkomsten av 

könsrelaterade skillnader gällande benägenhet för ilska som en personlighets egenskap, 

tendensen att uttrycka ilska mot andra människor eller objekt i omgivningen, undertrycka 

ilska, och tendensen att kontrollera upplevelsen av ilska. Deras forskning visade att kön inte 

ser ut att vara den avgörande faktorn för vilken benägenhet man har för ilska, och hur man 

uttrycker, undertrycker och kontrollerar den. Istället var det könsrolls- identiteten, det vill 

säga könens beteende som anses typiskt manliga eller kvinnliga, som var signifikant 

associerade med individens benägenhet för ilska. Könsrollerna hade även ett samband med 

hur individerna uttrycker ilska gentemot andra människor eller objekt i omgivningen och hur 

individerna undertrycker, anpassar och kontrollerar ilskan. Studien visade i motsats till andra 

forskare att kvinnor inte undertrycker sin ilska mer än män. 

I Spielbergers studie (1985, refererat i Sharkin, 1993) mättes 1000 högstadiestudenter på en 

ilska och aggressionsskala. Resultatet visade en könsskillnad, då pojkar fick högre poäng än 

flickor när det gällde att undertrycka ilska, men det fanns ingen könsskillnader i att uttrycka 

sin ilska utåt.
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De sociala rollerna beror mer på individens personliga egenskaper som skiljer sig oavsett om 

man är man eller kvinna. Det är således inte specifikt de förväntade könsrollerna, där män och 

kvinnor ges olika förutsättningar att uppleva ilska, som avgör uttryck av ilska (Averill, 1982).  

Spielberger, Reheiser et al. (1995) gjorde en studie med hjälp av State-Trait Anger Expression 

Inventory med ett urval av 1010 unga vuxna män och kvinnor. Resultatet visade att män fick 

högre poäng än kvinnor på Trait-anger skalan, det vill säga benägenheten för att vara ilsken, 

precis som på underskalan Trait-Anger/Temperament. Män fick också ett signifikant högre

värde än kvinnor när det gällde att undertrycka och uttrycka ilska, medan man inte fann några 

könsskillnader för tillståndet ilska, benägenheten för att reagera ilsket eller att kontrollera 

ilskan. Spielberger, Ritterband et al. (1995) betonar att emotioner som ilska och emotionell 

stil måste ses som byggnadsstenar för individens stabila och oföränderliga 

personlighetsmönster, som bestämmer vad individen ska tänka, känna eller bete sig på ett 

särskilt sätt. Personlighet är ett samlingsnamn för individens unikhet, drivkraft, emotionella 

och beteendemässiga egenskaper. 

Personlighet

Psykologiforskare har under många decennier arbetat med att studera om det fanns särskilda

primära egenskaper, eller så kallade grundläggande egenskaper, som kännetecknade

människans personlighet, och vilka individuella skillnader som fanns (Peck & Whitlow, 

1978). För att förstå personlighet måste vi inse att beteende inte bara styrs av yttre stimuli 

utan även av de permanenta egenskaper som individen har. Genom att förstå dessa egenskaper 

kan man förutsäga psykiska reaktioner och förklara beteende (Lazarus, 1971).

Spielberger, Reheiser et al. (1995) menade att traditionellt har personlighetsbedömningen

fokuserat på att mäta individuella skillnader i egenskaper som extraversion, neuroticism, 

ångest och ett antal andra egenskaper som ansetts vara extra avgörande faktorer vid mänskligt 

beteende. Betydelsen av emotionella tillstånd har negligerats och författarna betonade att 

dessa tillstånd spelar en viktig central roll vid personlighetsbedömning.

En allmän och grundläggande definition av personlighet är att ”Personlighet är en uppsättning 

egenskaper och mekanismer inom individen som är organiserade och relativt bestående och

som påverkar individens interaktion med, och anpassning till omgivningen (inkl.

intrapsykiska, fysiska och sociala miljöer)” (Larsen & Buss, 2002, s. 4).
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Enligt Allport (1947) fanns det egenskaper som alla människor mer eller mindre har 

gemensamt, men ingen är den andra lik. Han ansåg att det var meningslöst att analysera och 

jämföra egenskaper mellan individer. I stället menade han att kunskap om människans 

personlighet bäst kunde nås genom att noggrant studera enskilda fall under lång tid. Enligt 

Lazarus (1991) fick Allport kritik av efterföljande forskare som ansåg att studerandet av 

enskilda fall minskar möjligheten att generalisera. Lazarus menade att personlighetsforskare 

har en tendens att enbart betona en eller flera egenskaper hos individen, med lite, eller inget 

fokus på hur egenskaperna är organiserade inom individen. Vi är inte bara passiva individer 

som tar emot intryck från omgivningen utan intrycken får oss att vara öppna för förändring i 

vår personlighet.

En av dem som har haft stor betydelse för egenskapsteorins utveckling är Eysenck 

(1916/1997). Hans uppfattning var att biologiska faktorer bidrar till att forma personligheten, 

men att personlighetsfaktorerna inte ärvs direkt. En individ ärver en viss typ av nervsystem 

som gör honom eller henne mottaglig för att utveckla sin personlighet i en viss riktning. 

Genom att använda deduktiv metod utvecklade han Jungs tes om introverta och extroverta 

personlighetstyper och delade in människors beteenden i olika kategorier. Eysenck 

presenterade neuroticism som ytterligare en dimension i sin personlighetsmodell och 

undersökte hur de tre ovan nämnda personlighetsdragen interagerade (Eysenck, 1999).

Rädsla och ilska är två grundläggande känslomässiga tillstånd som är en del av neuroticism. 

Alla människor upplever dessa emotioner med jämna mellanrum, men frekvensen och 

intensiteten skiljer sig från en person till en annan. Generellt hänger hög nivå av neuroticism 

ihop med negativa emotioner som sårbarhet, ängslighet, oro, ångest och brist på kontroll. 

Neurotiska individer har en tendens att vara lättirriterade och fientliga, vilket ökar benägenhet 

att uppleva ilska och då leder till att individerna är svåra att ha göra med. Några individer 

bryter mönstret och kan vara ängsliga, men inte fientliga (McCrae & Costa, 2003). Individer 

som är neurotiska är känsliga mot negativa emotioner och har en tendens att överreagera på 

obehagliga händelser. De har generellt svårt att anpassa sig till nya förhållanden, föredrar att 

läsa om saker istället för att uppleva dem, har få utvalda vänner, är lättretlig, ogillar att bli 

iakttagen, håller låg profil i större sällskap och tar inte heller kommandot i grupper. 

Individerna uppskattar inte att arbeta med andra, drar sig för att prata offentligt och har ett 

försiktigt och långsamt rörelsemönster (Eysenck, 1999). Negativa effekter som kan härledas 

till neuroticism är huvudvärk, sömnbesvär och matsmältningsproblem samt att individen kan 

drabbas av neurotiska interferenser som ångest, fientlighet och ilska i en stressad situation 

(Eysenck, 2002). Dessa interferenser påverkar även individens fysiska hälsa och psykologiska 
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välmående till det negativa (Spielberger et al. 1999). Sårbarheten individen upplever skapar 

en oförmåga att hantera stress på ett adekvat sätt vilket kan leda till ökad emotionell stress 

(McCrae & Costa, 2003). Det är få individer som innehar samtliga neurotiska egenskaper och 

flertalet av dessa individer, fungerar trots allt tillfredställande i sitt arbete, sitt familjeliv och 

umgängesliv (Eysenck, 2002).

Stress

Definitionerna av stress är många, men två centrala beståndsdelar framträder dock i de flesta 

definitioner. Stress har ett yttre ursprung som kan ge upphov till inre fysiologiska och 

psykologiska förändringar eller störningar. Dessa tillstånd kan utgöra ett hot mot individen 

(Rydén & Stenström, 2000). Begreppet stress kommer ursprungligen från 1950-talet. Selye 

(1956) var en av de första forskarna som kopplade samman stress med ohälsa. Han

definierade stress som kroppens generella, icke specifika reaktion på belastningar, positiva 

som negativa (glädje som sorg). Enligt Lazarus (1966) var stress något som uppkom när en 

individ utsattes för krav som upplevdes så tryckande att de på ett negativt sätt påverkade

individens välbefinnande. Perski (2002) definierade stress som ”ett tillstånd i vilket 

organismens balans mellan resurser och belastningar rubbas” (s.37). Negativ stress kan 

definieras som en obalans mellan påfrestningarna individen utsätts för. De resurser och 

kompetens individen har sen tidigare avgör hur de hanterar stressituationen. I en stressig 

situation måste individen först och främst identifiera stressorn. Därefter avgör individen vilka 

resurser han eller hon vill utnyttja för att handskas med stressen. Negativ stress blir allt 

vanligare på grund av ökande arbetsbörda och allt högre tempo i det dagliga livet. Stressens 

effekter skapar relationsstörningar, separationer och andra liknande kriser (Frankenhaeuser & 

Ödman, 1987). Individer reagerar på olika sätt på samma ”stressorer”, beroende på hur de 

tolkar situationen (Perski, 2002). 

Karasek och Theorells (1990) Krav-Kontroll modell menar att krav i förhållande till kontroll 

har stor betydelse för en individs hälsa och beteende. Det är framför allt förhållandet mellan 

dessa faktorer som har effekt på om en situation leder till något negativt eller positivt. En 

obalans mellan krav och kontroll går att koppla samman med kroppsliga reaktioner, såsom 

ökat blodtryck, som kan leda till hjärtinfarkt. Modellen innebär att det finns fyra olika typer 

av situationer som individen kan befinna sig i: spända, avspända, aktiva och passiva.

Samtliga kan leda till stressrelaterade sjukdomar men av olika grad. Individer i avspänd 

position har bäst förutsättningar till både lycka och god hälsa. Karasek och Theorell 
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vidareutvecklade Krav-Kontroll-modellen och lade till ytterligare en dimension – Socialt 

stöd- då de fann att social interaktion var av betydelse för hälsa och reaktioner i beteendet. 

De ansåg att individer med ett sämre socialt stöd var mer utsatta, beträffande förmågan att 

hantera stress medan ett bättre socialt stöd kunde leda till en positivare stresshantering. Enligt 

författarna var psykosociala erfarenheter en avgörande faktor för hälsa och välbefinnande.

Lundberg och Wentz (2004) definierar psykosocial stress som ett växelspel mellan 

omgivningens krav och individens möjlighet att tillgodose dessa krav. Irritabilitet är en 

reaktion på krav och påverkar sättet individen hantera kraven (Cassidy, 2003), exempelvis 

krav från chefen på jobbet (Lundberg & Wentz). Krav kan upplevas påfrestande speciellt när 

individen inte har möjligheten att balansera situationen (Lazarus, 1966). 

Ett sätt att hantera stress är att angripa stressituationen med hjälp av ilska (Frankenhueser & 

Ödman, 1987), då ilska i sig är ett sätt att hantera stress enligt Averill (1982).

Tidigare studier har indikerat en könsskillnad och socialt stöd. Kvinnor har inte bara ett bättre 

socialt stöd än män. De använder också sitt stöd i större utsträckning när de konfronteras med 

svårigheter. Det har även konstaterats att män har ett mer omfattande socialt nätverk, men att 

kontakten inte är så nära och intensiv som kvinnors. Genom livet har kvinnan ofta en 

närstående vän men däremot uppger män i större utsträckning att de inte har några nära 

relationer utanför sin familj. Med ålder krymper individens nätverk och i huvudsak hos män

(Ryden & Stenström, 2000).

En ökad benägenhet hos individen att uppleva arga känslor (Trait-anger) har blivit 

ihopkopplat med en mängd olika faktorer, inkluderat hälsoproblem, försämrad självkänsla, 

utbildnings och sysselsättnings problem och reducerade interpersonella och familjerelationer. 

Vredesbenägna individer rapporterar i synnerhet färre och mindre tillfredställande källor av 

social support än en mindre arg jämlike (Deffenbacher, Lynch, Oetting & Kemper, 1996).

Benägenheten för ilska är dock inte den enda viktiga variabeln för att vredes relaterade 

resultat ska uppkomma (Deffenbacher, Lynch, Oetting & Morris, 1996).

Enligt Dahlen och Martin (2005) så har socialt stöd och ilska ett samband oavsett om 

individen har en benägenhet för att upplevda arga känslor eller har en tendens att respondera 

på ett socialt önskvärt sätt. Det har heller ingen betydelse om individen undertrycker ilska 

eller har en tendens att hantera ilska genom effektiv intern kontroll.  

Det finns ett samband mellan Trait-anger och socialt stöd där individer riktar sin ilska i större 

utsträckning mot någon i sin omgivning som de interagerar med regelbundet. Det leder till 

frekvent upplevda arga känslor som får interpersonella konsekvenser (Averill, 1982).
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Averill (1983) menar att det är omöjligt att definiera ilska åtskilt från den social kontext där 

den uppkommer. 

Lakey och Cassady (1990, refererat i Ratnasingam & Bishop, 2007) nämner kognitionens 

betydelse för sambandet mellan ilska och socialt stöd. Individens interna interpersonella 

upplevelser skapar interna mentala scheman som i kombination med interpersonell interaktion 

formar individens skapar individens sociala relationer. Följaktligen, kan individer med hög

nivå av Trait-anger utveckla scheman för socialt stöd som reflekteras av negativa 

interpersonella interaktioner och dåligt socialt stöd från andra. I dess motsats, kan individer 

med låg nivå av Trait-anger tolka sociala stimuli mer positivt 

Spielberger och Sarason (2002) betonar kopplingen mellan förmågan att uttrycka ilska och

socialt stöd. I den omfattning en individ uttrycker sina känslor till andra, ökar möjlighet för 

problemlösning och insikt. Framför allt reduceras emotionell stress när individen manifesterar 

ut sin ilska. 

Sammanfattning

Ilska kan vara ett svar i hotande, provocerande och stressande situationer, men hur den 

upplevs och uttrycks avgör faktorer som bland annat personlighet och stress. Graden av 

upplevd och manifesterad ilska kan ha nära association med neuroticism (Spielberger, 

Ritterband et al. 1995) men också med stress (Lundberg & Wentz, 2004).

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan personlighet och stress och 

individens grad av ilska. Med utgångspunkt i tidigare studier vill vi också undersöka om det

finns någon signifikant könsskillnad i grad av ilska. 
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Metod

Deltagare

I studien deltog 165 studenter varav 54 män (32.7 %) och 111 kvinnor (67.3 %) från Växjö 

Universitet. Åldern sträckte sig mellan 20-56 år (M = 24.8, SD = 5.87). 

Respondenterna studerande psykologi 28,5 %, kriminologi 20,6 % och media och 

kommunikation 17,6 %, socionomprogrammet 16,4 % och sjuksköterskeprogrammet 12,1 %. 

Resterande studerade på PA-programmet 3,6 % och lärarprogrammet 1,2 %. 

Genomsnittstudenten hade studerat 3,05 terminer (SD = 2.54). Parallellt med studierna 

jobbade 43,6 % av studenterna i en omfattning av 25 %.  Majoriteten av respondenterna (89, 7 

%) var födda i Sverige och 10,3 % i utlandet. Av totalt 111 kvinnor hade 21 barn, medan 

endast 1 av 54 män hade barn.

Instrument

Deltagarna ombads besvara på 12 bakgrundsfrågor så att vi kunde få demografisk fakta. 

Syftet var att få information om exempelvis kön, ålder, utbildning, antal barn och om

respondenten eventuellt arbetade parallellt med studierna (Se Appendix 1).

Instrument Ilska

För att mäta ilska har vi använt oss av det psykometriska mätinstrumentet STAXI-2-S

(Lindqvist, Dåderman & Hellström, 2003) som är den svenska anpassningen av STAXI-2 

(Spielberger, 1999). STAXI-2-S mäter separata dimensioner av ilska: upplevd ilska (state och 

trait), samt uttryck och kontroll av ilska (Spielberger et al. 1999; 1995). I denna uppsats ingår 

inte State-Anger skalan. Samtliga påståenden har fyra svarsalternativ: Nästan aldrig, Ibland, 

Ofta och Nästan alltid. Poäng sattes där Nästan aldrig gav 1 poäng, Ibland 2 poäng, Ofta 3 

poäng och Nästan alltid 4 poäng.

Trait-Anger skalan innehåller totalt 10 items som mäter individens frekvens när det gäller att 

ha kort stubin, ett hetsigt humör eller benägenhet för att tappa kontrollen. Det finns två 

underskalor med vardera 4 items. T-anger/temperament mäter skillnader i hur provocerad 

individen blir för lite eller ingen specifik provokation alls. T-anger/reaction mäter skillnaden i

individens reaktion när han eller hon blir kritiserad eller orättvist behandlad. Det finns två 
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fristående frågor i Trait-Anger skalan som inte tillhör någon underskala. En hög nivå av Trait-

anger innebär att individen uppfattar flertalet situationer som provocerande och att individer 

som upplever ilska frekvent har en tendens att agera ut (Spielberger, Reheiser et al. 1995). 

Maxpoäng 40/Minpoäng 10. 

Resterande 32 påstående (8 påståenden grupperade i fyra skalor), beskriver hur individer kan 

reagera när de känner sig arga eller rasande. Anger Expression in (AX-in) och Anger 

Expression Out (AX-out) mäter olika stilar av dels upplevd men undertryckt ilska, och dels 

direkt riktad ilska som uttrycks genom aggressivt beteende. Anger Expression Control In 

(AX/Con-in) mäter individuella skillnader i förmågan att kontrollera arga känslor genom att 

lugna ner sig. Anger Expression Control Out (AX/Con-out) mäter individuella skillnader i 

förmågan att kontrollera arga känslor utåt. Anger Expression Index (AX/EX) är slutligen den 

generella frekvensen när det gäller hur individen upplever och uttrycker ilska inåt och utåt. 

Maxpoäng 128/Minpoäng 32. STAXI-2-S är ett välbeprövat instrument, som har visat lämplig 

validitet (Lindqvist, 2005).

Instrument stress

Vi har valt att använda Perskis (2002) modifierade version av Krav-Kontroll-Socialt stöd 

modellen, som mäter skillnaden mellan positiv och negativ stress. Modellen indikerar att höga 

krav i kombination med brist på inflytande och kontroll är stressgenererande. Dåligt socialt 

stöd ses som ytterligare en belastning för individen (Lundberg & Wentz, 2004). Instrumentet 

innehåller 17 påståenden med fyra svarsalternativ till varje påstående, Ja, ofta; Ja, ibland; 

Nej, sällan och Nej, så gott som aldrig. Frågorna 1-5 (Krav) graderas från 3-0 poäng, fråga 6-

11 (Kontroll) graderas från 0-3 poäng med undantag för fråga 9 som graderas efter 3-0. 

Kontroll dimensionen ingick dock inte i denna uppsats. Frågorna 12-17 (Socialt stöd) 

graderades till 0-3 poäng. Resultat med 10-15 poäng indikerar individens höga krav och 12-18 

poäng talar om dåligt socialt stöd från omgivningen. Skalorna summerades till en slutpoäng 

(se Databearbetning)
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Instrument personlighet

För mätning av personlighet modifierades Eysenck´s Personality Questionnaire (Eysenck & 

Eysenck, 1975) som ursprungligen har totalt 114 items. Vi använde delskalan neuroticism (N) 

23 items/maxpoäng 23. Frågorna besvarar individens sätt att vara, känna och handla. 

Formuläret består av Ja och Nej svar, där Ja motsvarar 1 poäng och vid Nej motsvarar 0 

poäng. De frågorna som var markerade med minustecken i mallen fick 1 poäng vid Nej svar, 

och 0 poäng vid Ja svar. För exempel på samtliga skalors respektive frågor se appendix 1.

Procedur

Proceduren inleddes med att lärare kontaktades personligen på Samhällsvetenskapliga 

Institutionen på Växjö universitet. Vi framförde en förfrågan om vi kunde dela ut enkäter efter

ordinarie föreläsningstillfälle och vi fick klartecken från tre lärare att komma till deras 

föreläsningar. Efter respektive föreläsning presenterade vi oss som psykologistudenter på C-

nivå och gav informationen att deltagarnas enkätsvar skulle komma att utgöra underlag till vår 

C-uppsats. Deltagarna fick muntlig informationen att det skulle ta 10-15 minuter att fylla i 

enkäten, att svaren skulle behandlas konfidentiellt, och att det var frivilligt att avbryta sitt 

deltagande när som helst. Vi fanns till hands för frågor under hela enkätundersökningen. Även 

på första sidan av enkäten kunde deltagarna ta del av information ovan. Av praktiska skäl 

kontaktades även sex lärare via mail, där vi fick respons från tre av dessa. Tillvägagångssättet 

vid enkätutdelningen skedde efter samma procedur som tidigare nämnts. 

Databearbetning

Den statistiska bearbetningen inleddes med att undersöka missing values och univariata 

outliers. Bortfall blev en man som inte svarat korrekt på 8 frågor på en skala. För övriga 

deltagare som saknade ett värde i personlighetsskalan eller stresskalan, räknades ett värde 

fram genom att beräkna ett medelvärde av deltagarens svar på övriga frågor inom berörd 

skala. För missing values angående STAXI-2-S följde vi Spielbergers rekommendationer 

(Lindqvist, 2005). Den deskriptiva statistiken med medelvärde, standardavvikelser, skevhet 

och kurtosis kontrollerades hos variablerna och samtliga var approximativt normalfördelade 

och vi kunde använda oss av parametriska test i bearbetningen. 
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Metoder som användes i den statistiska analysen av materialet var korrelationer (Pearsons r), 

partiella korrelationer och en variansanalys (Envägs-ANOVA).  

Alla statistiska analyser genomfördes i SPSS version 12.0.1 för Windows. 

Cronbachs alpha räknades ut för varje instrument för att kontrollera reliabiliteten. I 

instrumentet, Krav-Kontroll-Socialt stöd togs dimensionen Kontroll bort på grund av för 

dåligt alpha värdet på  .34. I databearbetningen summerades då enbart krav och socialt stöd 

till en slutpoäng. För övrig information se tabell 1.

Resultat

Deskriptiv statistik

Tabell 1 redovisar den deskriptiva statistiken med antal deltagare, kön, medelvärde,

standardavvikelse samt reliabilitetsmåtten (Cronbach´s alfa) för samtliga 

undersökningsdeltagare på respektive test. 

Tabell 1.

                                                Män                        Kvinnor                    Alla           Cronbach´s

Skalor                                     Mean (SD)            Mean (SD)             Mean (SD)          alpha

STAXI-2-S                    

T-anger                                   16.87 (3.39)           17.63(3.90)             17.38(3.75)            .72

Anger-out                               13.77(3.80)            13.86(2.99)             17.09(3.27)            .67

Anger-in                                 17.25(4.26)            17.01(4.05)             17.09(4.11)            .72

Angercontrol-out                    24.09(4.02)            24.62(3.88)             20.21(4.87)            .73

Angercontrol-in                      20.09(5.01)            20.27(4.83)             24.44(3.92)            .82

AX-Index                                34.85(11.02)          33.98(9.77)             34.26(10.16)          .76

EPQ

Neuroticism                            6.73(5.09)              9.59(5.19)               8.66(5.31)              .87

Krav-Kontroll-Soc.stöd

Stress-Krav                              7.79(2.42)             9.59(5.19)                9.15(2.95)              .80

Stress-Soc.stöd                        2.61(2.03)             5.32(1.81)                2.33(2.40)              .76

Stress-Total                             15.70(4.40)          17.33(4.88)             16.80(4.77)             .68
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För att statistiskt undersöka om det fanns samband mellan variablerna gjordes en Pearsons 

korrelationsanalys för att se om samtliga 10 delskalor korrelerade med varandra. Resultatet

visade att neuroticism korrelerade med T-anger och Anger- in (se tabell 2).

Tabell 2
Korrelation mellan samtliga delskalor

N Krav Socialt 
stöd

Tanger Anger 
out

Anger        
in

Anger 
con.out

Anger 
con.in

Stress 
total

Neuroticism -    -      - .390**   .146 .528**   .003 -.084 .488
Stress-krav    -      - .224   .026 .230   .016   .092 .829
Stress-
socialt stöd

     - .233 -.019 .128 -.110 -.136 .726

T-anger      - .577** .386** -.282** -.128 .291
Anger-out      - .137  .298**   .200* .007
Anger-in     -  .043   .125 .235
Anger 
control-out

     - .660** -.052

Anger 
control-in

     - -.013

Stress Total     -
**Signifikant <.01
*  Signifikant <.05

Med utgångspunkt i de positiva korrelationerna gjordes en partiell korrelation för att se om 

sambanden skulle stärkas, med kön som den kontrollerande variabeln. Den partiella 

korrelationen bekräftade sambandet mellan neuroticism och T-anger (p= .000) och Anger-in

(p= .000). Till skillnad från tidigare korrelationer visade resultatet av den partiella 

korrelationen att Socialt stöd korrelerade med T-anger (p= .002) om kön var den 

kontrollerande variabeln. Enbart variabeln kön hade inget samband med någon av dessa 

variabler.

För att bekräfta att det inte fanns en signifikant könsskillnad i grad av ilska genomförde vi en 

envägs variansanalys (ANOVA) med ilska som det beroende variabel och kön som den 

oberoende variabeln. Resultatet styrktes då det fortfarande inte fanns några signifikanta

könsskillnader i någon grad av ilska (se tabell 3). 
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Tabell 3. 

Sammanfattning av envägs-ANOVAN, kön och ilska.

         df F                 p

T-anger                       1                 1.53            .218          

Anger-out                      1                 .026            .873

Anger-in                         1                 .134            .715

Angercontrol-out                  1                 .659          .418

Angercontrol-in                 1                 .048           .827

AXindex                            1                 .265         .608

Diskussion

Syftet med denna studie var att se om neuroticism, kön och stress hade ett samband med

individens grad av ilska. Vi ville se om dessa variabler hade ett samband med hur individer

upplever, uttrycker och kontrollerar ilska. Resultatet visade ett tydligt och starkt samband 

mellan neuroticism och ilska, speciellt med individens benägenhet för att vara ilsken och 

tendens att undertrycka ilska. Resultatet visade också att upplevt socialt stöd hade ett samband 

med T-anger. Vidare fann vi inga könsskillnader i någon grad av ilska.

Resultatdiskussion

Neuroticism hade ett samband T-anger, vilket bekräftade att det fanns ett samband mellan 

neurotiska individer och benägenheten för ilska. Det innebär att det finns ett samband mellan 

neurotisk personlighet och nivå av upplevda arga känslor, provokations nivå, känslighet för 

kritik och bedömningar, och uppfattningen att vara orättvist behandlad. Vårt resultat är helt i 

enlighet med tidigare forskning att det finns samband mellan neuroticism och ilska 

(Spielberger, 1995; 1999) samt att det finns ett samband mellan förmågan att hantera 

emotioner och personlighet (Eysenck, 1973; Spielberger, Ritterband et al.1995).

Resultatet bekräftar också att det finns en individuell variation i att uppleva och uttrycka ilska 

i det dagliga livet (Törestad, 1990). 
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Vårt resultat känns väntat då vår uppfattning var att neurotiska individer hade en högre nivå 

av upplevda arga känslor, då de i högre grad kunde uppfatta sig kritiserade eller orättvist 

behandlade. Vi tror att dessa individet har en tendens att reagerar starkare än andra på samma 

interna eller externa stimuli vilket kan innebära att neurotiska individer ständigt lever under 

psykisk press. Även om ilska är en del av neuroticism (McCrae & Costa, 2003), tror vi att det 

sannolikt finns andra perspektiv utanför vår studie som också har samband med ilska såsom 

arv, miljö och individens kognitiva förmåga. De perspektiven kan bidra med andra faktorer

som också i kombination med neuroticism, ökar benägenheten för ilska. Viktigt att notera är 

att individer som inte är övervägande neurotiska, också kan ha en benägenhet för ilska.   

Det fanns även ett positivt signifikant samband mellan neuroticism och Anger-in, vilket 

visade att neuroticism också hade ett samband med att individen inte manifesterar ut sin 

upplevda ilska. Det bekräftar tidigare forskning som säger att, individer som har en tendens 

att undertrycka sina känslor, håller ilskan inom sig (Spielberger, Reheiser et al. 1995). Det här 

resultatet i kombination med sambandet mellan neuroticism och T-anger stärker helhetsbilden 

att neuroticism och ilska har ett starkt samband. Vi tror att neurotiska individer lättare hamnar 

i negativa emotionella tillstånd som depression på grund av att individen inte manifesterar ut 

sin ilska och rädsla för att istället undertrycka den (McCrae & Costa, 2003; Averill, 1982). 

I kombination med dålig självkänsla och osäkerhet kan neurotiska personer få svårigheter att 

hantera situationer i livet där de tvingas stå upp för sig själva. Kritik, avvisande och 

bedömningar drabbar sannolikt neurotiska individer hårdare, vilket kan leda till att 

individernas sociala relationer drabbas. Dels för att den undertryckta ilskan kanske istället 

uttrycks indirekt, mot fel mål och dels för att de individerna kanske medvetet drar sig tillbaka 

för att undvika situationer där de riskerar att bli kritiserade.

Vårt resultat blev det förväntade då det fanns mycket tyngd i forskningen som tidigare 

indikerat att neuroticism och ilska har ett samband. Trots att respondenterna i vår studie hade 

generellt låga medelvärden både på neuroticism skalan och State-trait anger skalan (se tabell 

1), fick vi ändå fram ett samband, vilket bekräftar neuroticismens och ilskan starka samband.

Det fanns inte heller någon signifikant könsskillnad i grad av ilska. Varken den partiella 

korrelationen eller den efterföljande envägs- ANOVAN indikerade några könsskillnader i 

grad av ilska. Resultatet stödjer tidigare forskning som också haft svårigheter att påvisa 

signifikanta könsskillnader när det gäller grad av ilska (Sharkin, 1993; Averill, 1982). 

Tidigare forskning har visserligen indikerat en viss könsskillnad där kvinnor agerar ut sin 
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ilska i mindre grad än män. De flesta forskare är överens att män och kvinnor upplever ilska 

med samma frekvens och intensitet, men inte av samma anledningar (Tavris, 1989).

Vårt resultat är i enlighet med Kopper och Eppersons (1991) studie som inte heller fann några 

könsskillnader i ilska. De fann att kön inte såg ut att vara den avgörande faktorn för, vilken 

benägenhet individen har för ilska, samt hur den uttrycker, undertrycker och kontrollerar 

ilskan. Däremot visade deras studie att det fanns skillnader gällande könsrollerna i att 

uttrycka, undertrycka och kontrollera ilskan.

Vårt resultat är inte i enlighet med Spielbergers (1985, refererat i Sharkin, 1993). Den studien 

visade en könsskillnad i ilska och aggression hos högstadiestudenter. Pojkar undertryckte 

ilska i högre grad än flickor. Spielbergers resultat är helt i motsats till vårt resultat, vilket 

kanske kan ha sin förklaring i att han mätte studenter i tonåren och att studien genomfördes 

för 20 år sedan. Motsvarande mätning hade kanske idag givit ett annat resultat.  

Vår uppfattning var att kvinnor skulle vara mer ilskna än män, eftersom de är mer stressade 

och har högre krav på sig själva (Lundberg & Wentz 2004). Vi trodde också att kvinnor skulle 

vara mer ilska än män med tanke på att kvinnor har en tendens att vara mer neurotiska än 

män. Den slutsats vi drog, varför vi inte fann någon könsskillnad i någon grad av ilska, var att 

män och kvinnor har samma förutsättningar för emotionen ilska och på så vis upplever, 

undertrycker, uttrycker och hanterar ilskan på samma sätt. 

Den partiella korrelationen med kön som den kontrollerande variabeln visade att delskalan 

socialt stöd hade ett samband med T-anger. Det tyder på att det finns ett samband mellan 

individens sociala stöd från familj och omgivning och dess benägenhet för ilska. Ett bra 

socialt stöd kan reducera benägenhet för ilska, medan ett dåligt socialt stöd kan öka 

benägenheten för upplevda arga känslor. 

Lazarus (1999) bekräftar sambandet och framställer ilska som den mest kraftfulla emotionen 

eftersom den kan inverka på sociala relationer. I vår studie hade både män och kvinnor höga 

medelvärden, det vill säga hög nivå av socialt stöd, men där kvinnor hade betydligt högre nivå 

av socialt stöd (se tabell 1). Det indikerar att våra respondenter hanterar spända situationer 

genom emotionsfokuserad coping, det vill säga att de aktivt söker socialt stöd (Lazarus & 

Folkman, 1984). Individerna med högre socialt stöd hanterar sannolikt också stressande 

situationer på ett bättre sätt jämfört med dem med sämre socialt stöd (Karasek & Theorell, 

1990).
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Det är i enlighet med tidigare forskning, som indikerat att kvinnor har bättre socialt stöd från 

sitt sociala nätverk jämfört med män. Forskningen visar också att kvinnor utnyttjar sitt sociala 

stöd på ett bättre sätt än män (Ryden & Stenström, 2000).  

Även om resultatet bekräftar tidigare forskning kan vi inte dra generella slutsatser på grund av 

att kvinnor är överrepresenterade i vår studie.  

Resultatet visade inte heller någon könsskillnad när det gäller Trait-Anger. Det resultatet var i 

motsats till Spielberger, Reheisers et al. (1995) liknande studie som visade att män hade högre 

poäng än kvinnor på Trait-anger skalan, och på underskalan Trait-Anger/Temperament. Män 

hade ett signifikant högre värde jämfört med kvinnor när det gällde att undertrycka och 

uttrycka ilska. Det som är i enlighet med vår studie är att de inte heller fann några 

könsskillnader för tillståndet ilska, benägenheten för att reagera ilsket eller att kontrollera 

ilskan. Både likheter och skillnader, studierna emellan kan bero på att instrumentet STAXI

användes, men olika versioner, samt att deras studie hade ett mer omfattande urval (1010 

unga vuxna män och kvinnor). Deras studie kan också ha innehållit jämnare könsfördelning, 

jämfört med vår studie. 

Även om resultatet visade samband mellan socialt stöd och T-anger innebär det inte att vi kan 

dra generella slutsatsen att individer med socialt stöd har mindre tendens att uppleva arga 

känslor, mindre temperament eller har högre provokationströskel. Däremot kan ett bra socialt 

stöd skapa en grundtrygghet för individen och på så vis kan benägenheten för ilska reduceras. 

Metod diskussion

Intern validitet

Vi använde oss av psykometriska test då de är designade att mäta mentala kännetecken hos en 

person. Instrumenten om ilska, personlighet och stress är goda psykometriska test, vilket gav 

oss bra förutsättningar inför mätningen.

STAXI-2-S, var ett omfattande instrument, som mätte flera dimensioner, och gav oss 

möjligheten att nå de resultaten vi efterfrågade. Frågorna i STAXI-2-S var relativt 

lättförståeliga, bra disponerade och lättlästa. Trots skriftliga instruktioner hade respondenterna 

svårigheter att fylla i testet med anledning av svarsalternativen. Ett flertal uppfattade att de 

kunde svara med flera alternativ. 
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Det som kan diskuteras är beslutet att begränsa oss till att enbart använda neuroticism skalan, 

med 23 items istället för originalet med 144 items. Vi hade kunnat operationalisera på ett mer 

omfattande sätt, genom att inte utesluta övriga EPQ skalor, men gjorde valet med anledning 

av att teorin om neuroticism och ilska är så vetenskapligt underbyggd. Risken finns att vi 

uteslöt andra personlighetsskalor av betydelse. Trots enkla påståenden med ja och nej svar,

valde en del respondenter att svara både ja och nej på påståendena. Nackdel med instrumentet 

var att det endast mätte ytterligheter i personlighet det vill säga att individen antingen vara 

neurotisk eller emotionellt stabil. En individ kan uppfatta sig som både neurotisk och 

emotionellt stabil beroende på situation. De respondenterna hade inget bra svarsalternativ att 

välja. 

Instrumentet för stress, Krav- Kontroll- Socialt stöd modellen hade en acceptabel reliabilitet.

Däremot hade delskalan Kontroll, för lågt alpha värde, och i kombinationen med få items och 

låg reliabilitet valde vi att ta bort skalan. Återstående 11 items i instrumentet innebar både för-

och nackdelar. Positivt var att det nästan inte förekom några missing values vilket tyder på 

lättförståliga instruktioner, frågor och svarsalternativ. Nackdel var att de två dimensionerna 

kan ha innehållit för få påståenden. Det kan ifrågasättas om instrumentet då verkligen mäter

dessa dimensioners funktion, på ett befogat sätt.  

Det interna bortfallet som förekom med endast en individ påverkade inte studiens resultat 

nämnvärt. Interna hot som ändå kan ha infunnit sig, kan vara att respondenterna svarade på 

påståenden med social önskvärdhet. Vid självskattningsformulär finns alltid en risk att 

respondenterna svarar på ett förväntat och socialt accepterat sätt. Vissa individer har sannolikt 

svårt att erkänna hur ilskna de kan bli och skäms över hur de hanterar ilskan då emotionen kan 

vara ett känsloladdat ämne. Novaco (1994) bekräftar att det finns en risk att respondenterna i 

högre grad svarar enligt socialönskvärdhet vid undersökning av ilska. Andra interna hot som 

kan ha påverkat studien, är att vi i de flesta fallen delade ut enkäterna precis innan lunch eller 

precis i slutet av föreläsningarna. Respondenterna kan ha varit både trötta, hungriga (låg 

blodsocker nivå) och stressande och därför missat frågorna i högre grad. Det kan vara svårt att 

avgöra vilket tidpunkt som skulle ha varit bättre då det nästan alltid finns hinder som, till 

exempel morgon- och kvälls trötthet. Tiden för ifyllandet av enkäten blev som beräknat, 10-

15 minuter, vilket inte kan anses som tidskrävande och därför sannolikt inte utgjorde något 

hot mot studiens validitet. Vår uppfattning är att majoriteten av studenterna var motiverade att 



22

fylla i vår enkät. Vid två tillfällen satt studenterna kvar och väntade på oss trots avslutad 

föreläsning.

Extern validitet

På grund av resursbrist kunde ett randomiserat urval ej genomföras. Vi valde att begränsa oss 

till studenter på Växjö universitet och valde efter ett bekvämlighetsurval. Motivet för valet av 

respondenter var att studenter ansågs vara en tillgänglig population. Studenter befinner sig i 

återkommande stressade situationen under hela studietiden. Studier på helfart med

regelbundna tentamen och examinationer gör att ledig tid aldrig riktigt infinner sig för 

studenten. Det kan innebära en ökad risk för ilska, frustration och stress, och sättet man 

hanterar de negativa emotionerna kan vara personlighetsförankrad. 

En svaghet i vår undersökning kan ha varit urvalet eftersom det inte skedde slumpmässigt,

vilket kan ha påverkat resultatet. Det kan förbättras med bättre förutsättningar, i form av mer 

tid och mer resurser. I vårt arbete stötte vi på återkommande hinder gällande metoden att 

samla in data. Vi fick visserligen bra respons av de lärare vi fick kontakt med och bra 

bemötande av respondenterna. Det skulle ha underlättat om det funnits fler systematiskt 

ordnade möjlighet för datainsamling genom obundet slumpmässigt urval. Möjligheten fanns 

att lämna ut enkäter via mail men proceduren var inte tillräckligt inarbetad för att underlätta 

studien i vårt fall. 

De flesta av respondenterna studerade psykologi vilket kan ha inneburit en viss förkunskap 

gällande ämnet och enkätfrågorna. Respondenterna var plikttrogna och kan ha känt sig 

ansvariga att svara på enkäten för att de själva i framtiden kommer att befinna sig i samma 

situation. Samma gäller för övriga respondenter som studerade vid samhällsvetenskapliga 

institutionen och vårdutbildningar. Det kan också ha varit för begränsat sample med tanke på 

demografisk fakta. Kvinnor var överrepresenterade och vi hade en relativt låg snittålder, 

vilket kan hänga ihop med vårt bekvämlighetsurval. Av den anledningen kan vi inte 

generalisera till hela populationen, det vill säga till alla studenter på Växjö Universitet. En 

tänkbar relevant demografisk variabel i vår studie, hade varit civilstånd. Vi hade då kunnat 

mäta skillnader i framför allt ilska och stress beroende på individens civilstånd. 

Vi utförde vår studie vid en tidpunkt där respondenterna precis haft examination, vilket gjorde 

att vi nådde dem i vad vi tror, en vardaglig situation med invand miljö. Det kan ha genererat 
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respondenternas generellt låga poäng på samtliga STAXI-skalor. För att få ett annat utfall 

skulle vi försökt nå respondenterna i en mer pressad situation som till exempel under en 

tentamen vecka och veckan efter tentan och mätt skillnader i ilska och stress. En mer 

omfattande undersökning med större population hade sannolikt blivit för svårt för oss att 

genomföra med tanke på den begränsade tiden. 

Framtida studier

Ilska är ett viktigt och relativt outforskat ämne vilket motiverar till vidare forskning. Det finns 

en mängd tänkbara förklaringar till varför vi blir ilskna. Redan befintlig forskning betonar 

personlighetens och stressens betydelse för att uppleva och hantera ilska. En fördjupning av 

ilskans effekter och vad det innebär för i individen i till exempel arbetslivet och i 

parrelationer, hade varit intressant att studera. Likaså studier om kultur och ilska, då 

globaliseringen medför en ny aspekt av emotionen, då det kan uppstå konflikter när två 

kulturella normsystem möts. Ilska är en universal emotion som dessvärre kan utlösas vid 

negativa upplevelser. Kombinationen av ilska och tidigare negativa interna och externa 

upplevelser kan orsaka stress, konflikter och våldsbrott. Ilska bör ses som en livsviktig 

emotion då den spelar en central roll i människors liv då den kan bidrar till att utveckla

personligheten.

Sammanfattningsvis har vår studie visat att neuroticism och socialt stöd har ett samband med 

individens grad av ilska, det vill säga benägenhet, upplevelse och uttryckande av ilska. Vi 

fann däremot ingen signifikant könsskillnad i någon grad av ilska.
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Appendix 1

             Vad gör dig arg?

Vad gör oss arga och hur beter vi oss när vi är arga? Vi människor ställs dagligen inför olika 
situationer vilka några kan göra oss arga och upprörda. Hur känner och agerar du, om till 
exempel någon är orättvis mot dig eller du ser någon annan bli orättvist behandlad? Sättet vi 
hanterar dessa känslor är individuellt och kan skilja sig beroende på sammanhang.

                                            Information till dig som deltagare:

I vår studie vänder vi oss till dig som student på Växjö Universitet och vi skulle uppskatta om 
just Du vill fylla i den bifogade enkäten. Deltagande är självklart frivilligt. Dina svar är 
anonyma och behandlas konfidentiellt och du kan avbryta din medverkan när som helst. Vi 
ber dig dock att vara så uppriktig som möjligt när du svarar.

Vi som ansvarar för denna studie heter Maria Schön och Aruna Tharmakulanathan och vi 
studerar psykologi på Växjö universitet. Ditt svar kommer att vara underlag i vår C-uppsats. 
Vid frågor kan du kontakta oss via mail. 

Tack för din medverkan! 

Maria Schön mscfr03@student.vxu.se

Aruna Tharmakulanathan athfr04@student.vxu.se   

Handledare: Judit Lindqvist judit.lindqvist@vxu.se



29

Var vänlig och fyll formuläret om dig, din familj och din uppväxt, genom att sätta ett kryss i 
”□”, alternativt besvara frågan på linjen bredvid. Dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt och resultatet kommer att presenteras på gruppnivå.

1. Vilket kön är du?
Man
Kvinna

2. Vilket år är du född? _________________

3. Var är du född? ___________________

4. Om du är född i annat land än Sverige, vilket år kom du till Sverige?__________________

5. Har du vuxit upp med båda dina biologiska föräldrar?
Ja
Nej, jag har vuxit upp med_____________
Nej, jag är adopterad

6. Har dina föräldrar skilt sig från varandra när du var barn eller tonåring?
Ja, när jag var______år gammal
Nej

7. Äter du några mediciner regelbundet?
Ja, jag äter____________________________
Nej

8. Har du barn? 
Ja,____________
Nej

9. Hur många terminer har du läst på universitet?
_____________terminer

10. Vilket program/fristående kurs läser du just nu?
______________________________________________

11. Jobbar du vid sidan om dina studier?
Ja
Nej

12. I så fall i vilken omfattning?
25%
50%
75%
100%
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Del 1

Påståendena nedan kan folk använda för att beskriva hur de vanligen är. Ringa in det 
alternativet som bäst beskriver hur du känner dig vanligtvis, det vill säga för det mesta. Det 
finns inga svar som är rätt eller fel, svara ärligt utan att grubbla för mycket på enstaka 
påståenden!

Vanligtvis… Nästan      Ibland      Ofta      Nästan
 aldrig        alltid

1. Jag har kort stubin…………     1 2              3            4

2. Jag har ett hetsigt humör……     1 2              3            4

3. Jag är en hetlevrad typ………     1 2              3            4

4. Jag blir arg när jag hindras av att
    andra gör fel……………………     1 2              3            4

5. Jag blir arg när ingen lägger märke 
    till att jag gjort något bra ……………   1 2              3            4

6. Jag tappar lätt kontroll…………     1 2              3            4

7. När jag blir arg, säger jag fula saker     1 2              3            4

8. Jag blir rasande när man kritiserar
    mig i andras närvaro…………….     1 2              3            4

9. När jag inte får som jag vill, har
    jag lust att slå någon…………..     1 2              3            4

10. Jag blir rasande när jag gör ett 
      bra jobb och ändå får ingen 
      uppskattning…………………..     1 2              3            4
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Del 1:1

Påståendena nedan (11-42) beskriver hur folk kan reagera när de känner sig arga eller 
rasande. Ringa in 1, 2, 3 eller 4, för hur ofta du reagerar så som påståendet beskriver. Det 
finns inga svar som är rätt eller fel, svara ärligt, utan att grubbla för mycket på enstaka 
påståenden!

När jag är arg eller rasande…     Nästan      Ibland      Ofta      Nästan
 aldrig        alltid

11. Jag behärskar mitt humör….     1 2              3            4

12. Jag agerar ut min ilska…….     1 2              3            4

13. Jag tar ett djupt andetag och 
      slappnar av………………...     1 2              3            4

14. Jag håller inne med saker 
      ting…………………………     1 2              3            4

15. Jag beter mig tålmodigt med
      andra……………………….     1 2              3            4

16. När jag är arg och någon stör
      mig, tvekar jag inte att tala om
      för vederbörande hur jag känner     1 2              3            4

17. Jag anstränger mig för att bli lugn
      snabbt som möjligt…………….     1 2              3            4

18. Jag blir sur och tjurig………….     1 2              3            4

19. Jag försöker få kontroll över
      lusten att uttrycka mina ilskna
      känslor…………………………     1 2              3            4

20. Jag tappar fort behärskningen…..     1 2              3            4

21. Jag försöker lugna ner mig………     1 2              3            4

22. Jag drar mig undan från andra……     1 2              3            4

23. Jag anstränger mig att ta det lugnt..     1 2              3            4

24. Jag fäller spydiga kommentarer…..     1 2              3            4
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När jag är arg eller rasande…     Nästan      Ibland      Ofta      Nästan
 aldrig        alltid

25. Jag försöker dämpa min ilska…     1 2              3            4

26. Jag kokar inombords men visar
      inte det utåt……………………     1 2              3            4

27. Jag har kontroll över hur jag
      beter mig………………………     1 2              3            4

28. Jag gör saker som, exempelvis,
      smälla i dörrar………………….     1 2              3            4

29. Jag anstränger mig att bli lugn
       igen…………………………..     1 2              3            4

30. Jag kan hysa agg mot folk utan
      att tala om det…………………     1 2              3            4

31. Jag kan sätta stopp innan det 
      hela spårar ur………………….     1 2              3            4

32. Jag bråkar med folk…………..     1 2              3            4

33. Jag dämpar min vrede så fort
      som möjligt……………………     1 2              3            4

34. Jag är i hemlighet rätt kritisk
      mot andra………………………     1 2              3            4

35. Jag strävar efter att vara tolerant
      och förstående…………………     1 2              3            4

36. Jag reagerar häftigt mot vem
      eller vad som helst…………….     1 2              3            4

37. Jag utövar något avslappnande
      för att lugna ner mig…………..     1 2              3            4

38. Jag är egentligen argare än 
      jag medger…………………….     1 2              3            4

39. Jag har kontroll över mina ilskna
      känslor…………………………     1 2              3            4

40. Jag säger svordoms ord………..     1 2              3            4

41. Jag försöker slappna av………..     1 2              3            4
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42. Jag är mer irriterad än folk kan 
      ana……………………………     1 2              3            4

    

Del 2. 

Hur skulle du karaktärisera din livssituation? Sätt ett kryss för det svar som bäst passar in på 
dig. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Arbeta snabbt och fundera inte för länge över den 
exakta betydelsen i varje fråga. Besvara alla frågor.

Ja,           Ja,         Nej,         Nej, så gott
                                           ofta          Ibland    Sällan      som aldrig

1. Måste du skynda dig för att                                                   
    hinna med allt i ditt liv?

2. Känner du att du måste anstränga                                          
    dig mycket för att klara av allt?

3. Innehåller ditt liv för många                                   
    krav?

4. Känner du att du inte hinner                                   
    med vad du skall?

5. Känner du att du ställs inför                                                   
   motstridiga krav i ditt liv?

6. Det är lugn och behaglig                                                        
    stämning i min omgivning.

7. Det är en god sammanhållning                                               
    i min omgivning.

8. Människor i min omgivning                                                   
    ställer upp för mig.

9. Människor har förståelse för att                                               
    jag kan ha en dålig dag.

10. Jag kommer bra överens med                                               
      människor som jag är beroende av.

11. Jag trivs bra med människor                                                  
      i min omgivning.
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Del 3. 

Här följer några frågor, som rör ditt sätt att vara, känna och handla. Varje fråga besvaras med 
”Ja” eller ”Nej”. Sätt en ring kring det svar som bäst passar in på dig. Det finns inga rätta eller 
felaktiga svar. Arbeta snabbt och fundera inte för länge över den exakta betydelsen i varje 
fråga. Besvara alla frågor!

1. Växlar ditt humör ofta, så att du ibland
    är nere och ibland uppåt? ......................................................     Ja Nej

2. Känner du dig ibland deppad och nere 
    utan någon direkt anledning? ………………………………     Ja Nej

3. Går du ofta efteråt och oroar dig över
    saker du inte borde ha gjort eller sagt?..................................    Ja Nej

4. Är du lättirriterad? …………………………………………     Ja Nej

5. Har du lätt för att bli sårad och ta åt dig? ………………….     Ja Nej

6. Känner du dig ofta utled och uttråkad
    på allt? ……………………………………………………...  Ja Nej

7. Plågas du ofta av skuldkänslor? …………………………....     Ja Nej

8. Anser du dig vara en nervös person? ……………………....     Ja Nej

9. Går du ofta och oroar dig för saker och ting?........................     Ja Nej

10. Går du och oroar dig för hemska saker? ………………….     Ja Nej

11. Anser du dig vara spänd och överkänslig? ………………..    Ja Nej

12. Oroar du dig över din hälsa? ……………………………....    Ja Nej

13. Lider du av sömnlöshet? ………………………………….. Ja Nej

14. Känner du dig ofta trött och håglös utan 
      påtaglig andledning? ……………………………………….   Ja Nej

15. Tycker du ofta att livet är grått och trist? …………………..   Ja Nej

16. Bekymrar du dig mycket över ditt utseende? ………………   Ja Nej

17. Har du någonsin önskat att du vore död? …………………...  Ja Nej

18. Har du ovanligt svårt att komma över en 
      pinsam upplevelse? …………………………………………  Ja Nej
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19. Håller du med om att det tar bort
      spänningen i livet om man planerar 
      för mycket i förväg? ……………………………………….    Ja Nej

20. Känner du dig ofta ensam? ………………………………..   Ja Nej

21. Tycker du om när det är liv, rörelse och 
      spänning omkring dig? ……………………………………   Ja Nej

22. Tror du, att andra människor anser
      dig vara livlig? ……………………………………………    Ja Nej

23. Behöver du tänka dig extra noga för om
     du inte ska hamna i svårigheter? …………………………..   Ja Nej

                   Var god kontrollera att du har besvarat alla frågor!
                     Tack för din medverkan!

      


