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Generella teman om negativa emotioner 

En kvalitativ studie 
 

Hannah Dyverfeldt och Emma Karlsson 

 

En studie med syftet att undersöka de generella temana i individers upplevelse av 

negativa emotioner. Tidigare forskning inom området har fokuserat på det 

frågeställningar som exempelvis handlar om negativa emotioners påverkan på 

individers hälsa. Den här studien söker att utveckla det kvalitativa området inom 

emotionspsykologi. Två frågeställningar undersöktes: Vad är de generella temana 

i män och kvinnors upplevelse av negativa emotioner?Finns det en skillnad i 

upplevelse av negativa emotioner mellan kvinnor och män? Deltagare var 66 

individer, i åldrarna 19 till 77 varav 33 män. Materialet samlades in via en 

kvalitativ enkät och analyserades med meningskoncentrering och genom 

fenomenologisk tolkning. Resultatet gav fem generella teman: (1) Situation med 

minskad kontroll, (2) fysiskt upplevelse, (3) psykisk upplevelse, (4) agerande och 

(5) uppmärksammande. Resultatet gick i linje med tidigare studier men bidrog 

med att fylla en kunskapslucka med dess kvalitativa inriktning, temat (5) 

uppmärksammande var ett nytt tema som upptäcktes. 

 

Keywords: negative emotions, gender, psychological experience, physical 

experience 

 

 

Inledning 
 

Emotioner är ett fenomen som är ständigt närvarande i den mänskliga livsupplevelsen. 

Upplevelsen av emotioner kan påverkas av olika aspekter som sociala normer, värderingar 

och individuella skillnader. Det existerar exempelvis skillnader mellan könen i uttryck av 

emotioner som i stor del baseras på sociala normer och värderingar. Aspekterna kan påverka 

hur förståelsen, hanteringen samt förväntningar på emotionen formas hos individen. 

 

 

Emotioneroch tidigare forskning 
 

För att börja krävs en förståelse för vad som i den här studien kommer definieras som 

emotioner. I den här studien definieras begreppet emotion som en psykisk och fysisk reaktion 

som utlöses vid en händelse. Den går i linje med definitionen från Smith och Kosslyn (2009) 

och emotioner beskrivs enligt dem som: 

 

En relativt kort episod av synkroniserade responser (vilket kan inkludera kroppslig 

respons, ansiktsuttryck och subjektiv utvärdering) som indikerar en utvärdering av ett 

inre eller yttre event som signifikant. Emotioner refererar till omfånget av reaktioner 

som har ett begränsat tidsspann, som att uppleva glädje, ilska eller sorg i respons till att 

få höra en nyhet (s. 328) [vår översättning].  

 

En och samma situation kan upplevas på olika sätt beroende på individens tidigare 

erfarenheter samt hur individen hanterar sin emotion (Luong, Wrzus, Wagner &Riedige, 

2016). Med tanke på individuella skillnader i upplevelsen är det viktigt att få en ökad 
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förståelse för vad emotioner innebär vilket föreliggande studie fokuserar på. Psykologins mål 

är att förstå det mänskliga psyket, där emotioner är en aspekt som ej kan överses utan måste 

inkluderas i förståelsen av vad det innebär att vara människa. Området har dock varit med om 

sin beskärda del av problematik i och med avsaknaden av en central utgångspunkt. Det råder 

ingen konsensus kring hur emotioner bör definieras eller mätas. Enligt Russel och Barret 

(1999) existerar försök till att strukturera upp ett antal grundläggande emotioner som är 

ömsesidigt uteslutande. Dock existerar det flertal olika sätt att kategorisera in emotioner i och 

med dess komplexa natur. Vilket leder till att dessa inte leder till samma grundläggande 

kategorier utan till diverse olika där varje kategorisering innehåller olika antal grundläggande 

emotioner (Russell & Barett, 1999). En avsaknad av en tydlig definition på begreppet emotion 

är ett återkommande problem. Problematiken uppstår i och med att forskare utgår från att en 

förståelse kring definitionen av emotioner är självklar, men som tidigare nämnt existerar 

ingen överenskommelse kring definitionen och det blir därför svårt att veta vilken definition 

som används. Förståelsen av begreppet kan därför skilja sig från individ till individ och 

forskarens förståelse av begreppet kan bli feltolkat av andra (Scheff, 2015). 

 Inom emotionsforskning finns det två sätt att se på hur emotioner påverkar och kommer till 

användning för människan. Det ena är att emotioner är funktionella för människan och det 

andra är att de är dysfunktionella. Det funktionella sättet att se på emotioner innebär generellt 

användningen av emotioner när det kommer till att reagera och anpassa sig efter nya 

händelser eller omständigheter (Parrott, 2001). Med ett funktionellt synsätt på emotioner 

anses alla emotioner ha en funktion som är till användning för individen i fråga. De förbereder 

och informerar individen om vad som är viktigt och förbereder kroppen för handling (Parrott, 

2001). Det funktionella synsättet av emotioner menar inte att emotioner alltid är funktionella, 

men att fördelarna med emotioner generellt sett är flera än nackdelarna (Parrott, 2001). Att 

emotioner kan vara dysfunktionella innebär istället att, precis som ordet beskriver, emotioner 

kan vara dysfunktionella och göra mer skada än nytta för en individ. Precis som nämnts ovan 

av Russell och Barrett (1999) så nämner även Parrott (2001) att problematiken med att veta 

om emotioner alltid är funktionella eller inte beror på var gränsdragningen för vad emotioner 

är egentligen går. 

 

 

Vad innebär negativa emotioner? 
 

När det kommer till negativa emotioner pratas det oftast om emotioner som nervositet, 

ledsamhet och ilska. Klassificeringen av dessa som negativa emotioner beror inte endast på att 

de är obehagliga att uppleva, utan de går även att länka till försvagad psykosocial funktion 

och fysisk hälsa(Luong et al., 2016). Negativa emotioner behöver inte endast innebära att de 

är sämre än positiva emotioner eller problematiska för individen. En kombination av att 

uppleva positiva och negativa emotioner kan ibland vara det bästa för ett positivt resultat än 

att endast uppleva en positiv emotion, exempelvis att uppleva viss grad av nervositet innan 

prestation(Lench, Tibbett&Bench, 2016). Beroende på hur väl en individ kan hantera och 

förstå sig på negativa emotioner kan det avgöra ifall emotionerna blir funktionella eller 

dysfunktionella. Frammaningen av negativa emotioner i diverse situationer kan motivera 

handlingar och olika tankegångar som hjälper till att hantera exempelvis en stressfull situation 

(Luong et al., 2016). En sådan reaktion är att förvänta av en individ som har lättare att förstå 

och hantera den upplevda negativa emotionen. För individer med problem att förstå och 

hantera höga eller intensiva nivåer av negativa emotioner kan det leda till problematik. Om 

den upplevda negativa emotionen inte hanteras utan under längre tid är närvarande kan det 
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leda till underminering av psykosociala funktioner och även försämra individens fysiska 

tillstånd (Luong et al., 2016). 

 Det existerar generella slutsatser kring att höga nivåer av negativa emotioner kan leda till 

lägre psykosocialt välmående. Det existerar även individuella skillnader när det kommer till 

upplevelsen av negativa emotioner. De individuella skillnaderna handlar om hur negativa 

emotioner värderas och förstås. Beroende på hur negativa emotioner värderas kan det ha en 

inverkan gällande hur ens psykosociala välmående påverkas av den negativa emotionen 

(Luong et al., 2016). De negativa emotionerna kan värderas olika, en del finner mening i 

upplevelsen och andra inte. Det kan existera olika uppfattningar av emotionens behagliga eller 

obehagliga karaktär beroende på det stimuli som frammanat känslan (Luong et al., 2016). 

Upplevelsen av negativa emotioner innefattar även en fysisk aspekt, där emotionen både 

fysiskt och psykiskt påverkar förståelse och beteende hos individen som upplever emotionen. 

Vid upplevd ledsamhet tenderar det att ske en avaktivering av beteende för att kunna förstå 

vad orsaken till känslan eller förlorad måluppfyllelse är (Lench et al., 2016). Psykiskt 

förändras tankeprocessen för att öka möjligheten för förståelse kring orsaken till det upplevda 

känslotillståndet, tankarna blir generellt mer pessimistiska i det faktum att det lättare 

uppkommer tankar om negativa situationer. Ansiktsuttryck relaterade till ledsamhet är en 

rynkad panna och avslappnade ögon, det har även visat att de ansiktsuttryck som uttrycks vid 

ledsamhet är distinkt skilda från resterade emotioners uttryck (Lench et al., 2016). En studie 

av Miyazawa och Iwasaki (2009) visade att uppmärksamheten automatiskt dras till stimuli 

som provocerar fram negativa emotioner, exempelvis hotfulla stimuli. Anledningen till att 

uppmärksamheten automatiskt dras till ett stimuli som provocerar fram negativa emotioner är 

den biologiska reaktionen på fara (Miyazawa&Iwasaki, 2009).  

 

 

Olika teorier om skillnader mellan könen 
 

Enligt forskare så finns det tre dominanta teorier om hur emotionalitet och känslouttryck 

utvecklar sig genom livet; biologiska teorin, sociala inlärningsteorin och 

socialkonstruktionistiska teorin. De biologiska teoretikerna anser att det finns biologiska 

skillnader mellan män och kvinnor från födseln däribland att män visar högre arousalnivå i 

barndomen än kvinnor och att män även visar sämre språkförmågor och lägre impulskontroll 

(Brody, 1999). Mäns lägre impulskontroll kan ha en påverkan på hur de uttrycker känslor då 

det kan bidra till svårigheter att hålla igen vissa beteenden exempelvis negativa emotioner 

(Brody, 1999). Här är det viktigt att uppmärksamma att Fischer (1993) och Brody (1999) till 

viss del har motsägelsefulla resultat, Fischer (1993) menar att kvinnor är de som utrycker mer 

emotioner medan Brody (1999) anser att män i barndomen uppvisar högre arousalnivåer. Det 

går dock att diskutera att då sociala normer har en så stor inverkan på individens beteende så 

kan det möjligtvis påverka männens tendens att utrycka emotioner. I och med att Fischer 

(1993) använde vuxna i sin studie medan Brody (1999) använde barn i sin studie, kan det 

förklara anledningen till resultatet och skillnaden då vuxna är mer påverkade av sociala 

normer än barn.  

 Socialisering eller social inlärning enligt Bandura (1969) innebär att barn uppmuntras 

antingen genom direkt inlärning, modellinlärning eller subtil inlärning. Alltså att barnen lär 

sig av att se hur individer i barnets närhet gör eller beter sig. Mödrar blir oftast döttrars 

rollmodell som uppvisar feminina känslouttrycksmönster som dottern tar efter (Bandura, 

1969). Chaplin, Cole och Zahn-Waxler, (2005) gjorde en observerande studie, de fann att 

fäder tenderade att oftare visa spontan respons vid ledsamhet och ångestuttryck hos sina 

döttrar än hos sina söner. Samma sak skedde vid ilska och splittrade känslouttryck där fäder 
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uppvisade spontan respons lättare när sönerna uttryckte dessa känslor än när döttrarna gjorde 

det. Det kan ha en påverkande effekt på kvinnorna de får en känsla att de måste förstärka och 

öka de sorgsna känslouttrycken och minska på de ilskna uttrycken då de vet att de ändå inte 

får någon uppmärksamhet vid uppvisandet av de känslorna (Chaplin et.al, 2005). 

Socialkonstruktionistiska teoretiker är eniga om att emotioner inte är någonting som är 

konstant i individen utan att det skapas och formas av direkta interaktioner med omgivningen 

(West & Zimmerman, 1987).  

 I en studie som gjordes på ungdomar i USA av Tara M. Chaplin (2015) visades att de små 

skillnader som existerar mellan män och kvinnor gällande uppvisandet av emotioner är 

formade via interaktioner mellan biologiskt utvecklade egenskaper, socialiserade inlärningar 

och inflytningar som sker över tid i barndomen. Det visades även att ungdomarna agerade 

könskonsekvent efter stereotyperna i situationer där agerandet uppkom i stundens hetta, men 

könskonsekventa agerande skedde oftare när de var med okända eller jämlika individer än om 

de var med sina föräldrar. Sammanhang med jämlika individer förstärker skillnaderna mellan 

könen och segregerar könen åt. Studien ger stöd för en bio-psyko-social modell där emotioner 

anses vara någonting som är både biologiskt anlagt samtidigt som det utvecklas socialiserat. 

Mer forskning behövs för full förståelse för utvecklingen av känslouttryck i barndomen. 

Skillnaden mellan hur könen visar emotioner är resultatet av en kombination av biologiskt 

baserade temperamentanlag och sociala inlärningar där män och kvinnor antar könsrelaterade 

uppvisade beteenden från individer i deras omgivning (Brody, 1999).  

 

 

Könsnormer och stereotyper 
 

Flera studier som undersökt skillnader mellan män och kvinnor med avseende på emotioner 

har lett till slutsatsen att ”anspråket om att kvinnor är mer emotionella än män säger mer om 

våra kulturella stereotyper än de faktiska könsskillnaderna” (Fischer, 1993). Alltså att 

skillnaderna mellan män och kvinnor i aspekten emotioner möjligen inte är så stor, men att vi 

lever kvar med stereotyperna och att de påverkar hur de olika könen uttrycker emotioner. 

Undersökningar har visat att kvinnor är mer emotionellt uttrycksfulla i sina emotioner än män. 

Det i sin tur kan leda till en självuppfyllande profetia i tanken att kvinnor är mer emotionella 

än män (Fischer, 1993). Slutsatsen dras från att eftersom kvinnor uttrycker sina känslor 

starkare och tydligare än män så måste de även vara mer känslomässiga än män. Dessutom 

verkar emotionalitet vara associerat med svaghet, maktlöshet och okontrollerbarhet vilket 

också kan bidra till att emotionalitet associeras till kvinnor (Fischer, 1993). 

 Studier har gjorts där det visats att individer har lättare att upptäcka ilska i en mans ansikte 

än en kvinnas och snabbare upptäcker lycka i en kvinnas ansikte än i en mans (Öhman, Juth & 

Lundqvist, 2010). När känslouttrycket i ansiktet istället är ambivalent, exempelvis visar en 

blandning av ilska och sorg, så tenderar individerna att se mer sorg i en kvinnas ansikte och 

mer ilska i en mans ansikte (Plant, Kling & Smith, 2004). Det kan ha att göra med hur de 

kulturella stereotyperna påverkar oss (Fischer, 1993). I en studie av Hess, Adams och Kleck 

(2005) fick män och kvinnor tänka sig in i en situation där en närstående spridit ett negativt 

rykte om dem och sedan beskriva hur de skulle känna och troligen agera. Det visade sig att 

kvinnor rapporterade större sannolikhet att uppvisa ledsamhet och rädsla samt agera i form av 

att gråta och tillbakadragande. Män rapporterade uppvisa ilska och förakt i form av att slåss 

och stirra ilsket på personen som spridit det negativa ryktet (Hess et.al, 2005).  

 

 

Kön och negativa emotioner 
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Ovan har det nämnts om studier relaterat till både kön och negativa emotioner separat, men 

vad finns det för skillnader och likheter mellan könen när det kommer specifikt till negativa 

emotioner? Som tidigare nämnts har sociala normer och stereotyper ett visst inflytande när det 

kommer till hur de olika könen uttrycker emotioner. Det gäller även när det specificeras till 

endast spannet av negativa emotioner som exempelvis ilska, ledsamhet. När det kommer till 

negativa emotioner finns det vissa emotioner som kan anses vara mer accepterande för det ena 

könet att uttrycka än för det andra. En av dessa emotioner är ledsamhet, att uppleva ledsamhet 

är naturligt vid förlust av något eller liknande hos alla människor. Där skillnaden uppstår är i 

hur emotionen uttrycks och bör uttryckas hos de olika könen(MacArthur& Shields, 2015). Att 

uttrycka emotioner anses vara något feminint och något mer accepterat för kvinnor. Män som 

uttrycker dessa emotioner kan då ses som att de ej uppnår de maskulinitetsnormer som 

existerar i samhället (MacArthur& Shields, 2015). Uppfyllelsen av existerande 

maskulinitetsnormer kan vara viktigt, specifikt för heterosexuella män, då de ofta faller inom 

den heteronormativa maskulinitetsnormen som inkluderar mental styrka och konsten att 

kontrollera sina emotioner. I och med att känslouttryck kopplas ihop med femininitet så blir 

det mindre accepterat för män under maskulinitetsnormen att uttrycka liknande 

känslor(MacArthur& Shields, 2015). Genom att som man uttrycka sig "feminint" 

undermineras den maskulinitet som män bör inneha för att klassas som en "man" 

(MacArthur& Shields, 2015). Indelningen av emotioner som mer feminina eller maskulina lär 

sig människor redan som barn, flickor blir exempelvis uppmanade att uttrycka upplevd 

ledsamhet som barn av sina föräldrar tillskillnad från pojkar. Pojkar kan istället få 

uppmaningar att ej gråta relaterat till att dessa känslor endast är något som flickor gör 

(MacArthur& Shields, 2015).  

 En annan negativ emotion där det kan existera könsskillnader är uttrycket av ilska. Det 

existerar ingen skillnad i upplevelse av ilska då båda könen upplever den ungefär lika starkt, 

utan skillnaden beror här på, precis som med ledsamhet, sociala normer, förväntningar och 

stereotyper på hur emotionen bör uttryckas av könen (Hatch&Forgays, 2001). Precis som 

beskrivet ovan kring hur män förväntas uttrycka ledsamhet existerar det liknande 

förväntningar kring hur kvinnor bör uttrycka, eller inte uttrycka, ilska. Redan från barndomen 

förväntas kvinnor vara mer lugna och harmoniska och föräldrar påvisar redan då vad som är 

acceptabla och icke-acceptabla emotionsuttryck hos barnet beroende på kön. Det har visats att 

barn som är upprörda oftast associeras som ledsna om det är en flicka och arga om det är en 

pojke (Hatch&Forgays, 2001). Redan som barn finns en förståelse att ilska hos flickor anses 

mer negativt än hos pojkar och föräldrar är generellt mer toleranta när söner uppvisar ilska till 

skillnad från döttrar. I vuxen ålder har kvinnor därför lärt sig att internalisera ilska istället för 

att utrycka den, för vissa kvinnor anses även att uttrycka ilska som ett misslyckande i att lösa 

problematik på ett kontrollerat sätt (Hatch&Forgays, 2001). Som nämnts tidigare existerar det 

ingen större skillnad i upplevelsen av negativa emotioner hos män och kvinnor, utan 

frekvensen kring och intensiteten av emotionen är ungefär lika mellan könen. Dock uppstår 

skillnaden i vilka emotioner som upplevs och uttrycket av dessa emotioner, exempelvis 

rapporterar kvinnor att de gråter mer som uttryck på ledsamhet och män är generellt mer 

troliga att uttrycka ilska än kvinnor (Curtin & Verona, 2006). En studie av Davis (1995) 

visade att pojkar var generellt sämre på att dölja sina negativa emotioner än flickor oavsett 

vilken situation de utsattes för. Anledningen till dessa könsskillnader kan bero biologiska 

orsaker som att kvinnor kan vara bättre att förstå och kunna kommunicera icke-verbalt, men 

också sociala orsaker som normer och stereotyper (Davis, 1995).  

 De flesta tidigare studier kring negativa emotioner har fokuserat på kvantitativa aspekter 

som exempelvis hur snabbt individer reagerar emotionellt på ett stimuli eller hur mycket/lite 

olika kön visar emotioner (Fischer, 1993; MacArthur& Shields, 2015; Miyazawa&Iwasaki, 
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2009). Den här studien syftar till att undersöka vad människor uppfattar är de generella 

temana i upplevelsen av negativa emotioner, vad dessa emotioner faktiskt innebär för 

individer och inte endast hur de relateras till andra psykologiska aspekter som emotionell 

intelligens och stimulus.  

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka de generellatemana i män och kvinnors upplevelser av 

negativa emotioner när de presenteras med ett emotionsframkallande stimulus. Med 

generellateman menas de delar av upplevelsen av negativa emotioner som är genomgående 

hos alla individer när en negativ emotion upplevs. Studien har två frågeställningar:   

 

 Vad är de generellatemana i upplevelsen av negativa emotioner? 

 Finns det en skillnad i upplevelse av negativa emotioner mellan kvinnor och män?  

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 
 

Studiens urval bestod av ungefär hälften kvinnor och hälften män för att göra könsaspekten 

relevant. Urvalsmetoden som användes var ett snöbollsurval, för att skapa en urvalsgrupp med 

många olika individer för ökad möjlighet för generalisering av resultatet, där de första femton 

deltagarna handplockades utifrån variablerna kön och ålder.Variabeln ålder inkluderades med 

syftet att få ett bredare urval och inte riskera att endast undersöka en åldersgrupp.De femton 

handplockade deltagarna frågades om förslag på följande potentiella respondenter som skulle 

kunna tänkas vilja delta. Individerna kontaktades därefter av oss och samma fråga ställdes 

även till dem. Proceduren upprepades tills vi uppnådde önskat antal deltagare. Om någon 

deltagare inte kunde ge förslag på ytterligare potentiell deltagare handplockades en individ. 

Beroende på hur mängden män och kvinnor såg ut samt åldersspannet hos deltagarna frågades 

mer specifikt om deltagarna kunde rekommendera någon som föll inom de önskade könet 

eller åldersspannet. Den slutgiltiga urvalsgruppen bestod av 66 deltagare där 33 var män och 

33 var kvinnor. Åldrarna varierade från 19 till 77 år. För att motarbeta bortfall skickades en 

påminnelse till alla respondenter efter sex dagar. Storleken på urvalet baserades på 

möjligheten till generaliserbarhet av resultatet, samt vad som krävdes för att uppnå mättnad i 

studien. 

 

 

Material  
 

En kvalitativ enkät med öppna frågor användes för att undersöka de existerande 

frågeställningarna. Enkäten var utformad så att deltagarna fick i uppgift att i relation till en 

presenterad bild besvara ett antal öppna frågor. Bilden illustrerade en känsloladdad situation 

för att provocera fram en känsla hos deltagaren, situationen som visades var en knuten näve i 

förgrund med en ihopkrupen kvinna på en bänk i bakgrunden. Den hämtades från en bildbank 

där den var gratis för användning vid kommersiellt bruk, det för att vara säkra på att bilden 
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fick lov att användas i studien.I relation till bilden existerade ett antal emotioner listade för 

deltagarna att välja från. Listan baserades till viss del från den cirkumplexa modellen av 

Russell och Barrett (1999)samt den svenska översättningen av samma modell av Knez och 

Hygge (2001), men utformades specifikt för enkäten. Valet att producera en egen 

emotionsskala baserades på att ingen av de ovannämnda emotionsskalorna innehöll alla de 

centrala negativa emotioner som ansågs viktiga att inkludera. De negativa emotioner som 

inkluderades i enkäten var sorgsen, bekymrad, besvärad, orolig, ilska, avsmak, stressad, 

upprörd samt annan känsla. Frågorna var relaterade till den upplevda känsla som uppkom vid 

presentation av bilden.  Exempel på de frågor som ställdes var “Beskriv en situation som du 

varit med om då du känt denna känsla” och “Hur hanterar du känslan när du är tillsammans 

med andra?”. Frågorna var konstruerade med ett syfte att få deltagaren att beskriva den 

upplevda känslan så djupgående som möjligt för att få en ökad förståelse för individens 

erfarenhet av den upplevda känslan samt för mer förståelse kring vad känslan innebär för 

individen och även hur den hanteras. Enkäten skickades ut via internet, dels för att ge 

deltagarna möjligheten att själv välja tillfälle för utförandet av enkäten samt ge möjligheten 

att utföra den i ensamhet och utan tidspress. 

 

 

Procedur 
 

Introduktionen av studiens syfte var relativt svepande med mer fokus på vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler så att deltagarna var medvetna kring de rättigheter som de besatt som 

deltagare i studien. En utförligare beskrivning av studien och dess syfte presenterades när 

deltagarna tillhandahöll enkäten med tillhörande missivbrev. Missivbrevet gav en ingående 

förklaring i studiens innehåll samt vilka rättigheter deltagarna hade utifrån vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer. Deltagarna lovades inte anonymitet men däremot att materialet skulle 

behandlas med konfidentialitet. Det på grund av att anonymitet ej kunde garanteras eftersom 

material gick att koppla till vissa deltagare. Den första versionen av enkäten testades på en 

deltagare som ej räknades in i det slutliga urvalet. Testenkäten användes för att ta reda på 

förändringsmöjligheter men även undersöka om enkäten och dess frågor tolkades som önskat 

av respondenten samt om frågorna lockade deltagarna att svara utförligt. Första testenkäten 

krävde några förändringar i utförandet i form av fler frågor samt omformulering av 

existerande frågor för bättre förståelse. Den nya enkäten skickades därefter ut till två individer 

för att återigen testa så enkäten fick fram det som önskats av deltagarna. Efter insamlingen av 

den andra testenkäten finslipades enkäten ytterligare med inkludering av ytterligare frågor, 

denna testades dock inte utan skickades ut till respondenterna direkt. Datainsamlingen skedde 

under två veckor där samtliga deltagare fick ett mejl-utskick innehållande länken till enkäten. 

Efter sex dagar skickades ett påminnelsemejl ut till de deltagare som ännu ej svarat på 

enkäten, det för att minska det möjliga bortfallet och påminna de deltagare som missat eller 

förlagt enkäten att delta innan tiden för deltagande var över. Efter två veckor samlades alla 

besvarade enkäter in, 60 enkäter av 66 blev besvarade där respondenterna var 33 kvinnor och 

33 män. 

 

 

Databearbetning  
 

Studien var en induktiv studie, vilket innebär att inga hypoteser för förväntat resultat 

existerade när studien påbörjades. Det fanns inga föreställningar kring vad resultatet skulle bli 

utan det var förutsättningslöst. Efter avslutad datainsamlingsperiod genomfördes en gallring 
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av de insamlade enkäterna med mening att exkludera de enkäter som ej uppfyllde kraven för 

möjlighet för analys. De kraven en enkät behövde uppfylla var att deltagaren hade besvarat 

mer än en tredjedel av de obligatoriska frågorna samt besvarat frågorna med mer än ett ord 

per fråga. Enkäter där frågorna grovt missuppfattas, med grovt menas att deltagaren besvarat 

frågorna på ett sådant sätt att det är uppenbart att personen ej förstått eller läst igenom frågan 

ordentligt, exempel är att svara på samma fråga flertal gånger på fel fråga. Det sista kravet 

som behövde uppfyllas var att en negativ emotion hade beskrivits av deltagaren, hade 

deltagaren ej beskrivit en negativ emotion blev svaren längre ej relevanta i och med syftet 

med studien var att undersöka upplevelsen av negativa emotioner. Efter exkluderingen av de 

enkäter som ej uppfyllde det kravet återstod 51 enkäter var av 27 kvinnor och 24 män. Efter 

exkluderingen av enkäterna genomfördes en meningskoncentrering av varje enskild enkät, det 

för att göra materialet samlat men även för att exkludera irrelevanta aspekter. Exempel på vad 

som exkluderades kan vara upprepningar eller sådant som anses vara irrelevant information 

för studien. För att skapa en överblick omvandlades materialet till enskilda listor för att göra 

det lättare att finna upprepningar och liknande som sedan exkluderades. Listornas storlek 

varierade från tio till 30 punkter beroende på den mängd material i den enskilda enkäten. 

Syftet med studien var att söka de generellatemana, därför krävdes det att materialet skalades 

ned till det absolut centrala genom att ta bort komponenter som inte var återkommande i 

respondenternas svar eller som var irrelevanta. När varje enskild enkät skalats ner till det mest 

relevanta samlades allt material ihop till en lista med komponenter, listan inkluderade 

komponenter från alla deltagares enkätsvar. Nedskärning i materialet fortsatte och vissa 

komponenter samlades under abstrakta samlingsnamn som exempelvis fysisk reaktionför att 

skala ner det till så få antalkomponenter som möjligt. När endast ett fåtal komponenter 

återstod återkopplades de utvalda komponenterna med de tidigare svaren för att se om de 

existerade i alla deltagarnas enkäter. Endast de komponenter som var återkommande över alla 

deltagares enkäter användes och samlades under ett antal teman.De fick representera de 

generellatemana i män och kvinnors upplevelse av negativa emotioner.Ett antal av de centrala 

temana innehöll ett antal komponenter för att ytterligare förklara dess innebörd. I 

frågeställningen gällande om det existerade en skillnad mellan män och kvinnor jämfördes en 

liknande procedur av meningskoncentrering parallellt. Ett antal generella teman för kvinnor 

hittades och ett antal generellateman för män hittades, de jämfördes sedan för att se om en 

skillnad existerade eller inte mellan de två könen. För att öka studiens validitet och reliabilitet 

utfördes en deltagarvalidering samt ett interbedömarreliabilitetstest. Deltagarvalideringen 

utfördes genom att beskriva de fem centrala teman som analysen resulterade för sju 

respondenter som sedan tillfrågades om de stämde överens med deras emotionsupplevelse 

som de beskrev i enkäten. Temana bekräftades existera i samtliga beskrivningar av en negativ 

emotionsupplevelse. Interbedömarreliabilitetstestet utfördes genom att låta en annan student 

inom samma forskningsområde göra samma analys på en av enkäterna för att bekräfta att det 

som hittades även kunde hittas av andra personer och därmed styrka studiens reliabilitet. 

Testet på enkäten gav Cohen's kappa =.69.  

 

 

Resultat 
 

Vid analysen av enkätsvaren visade det att de emotioner deltagarna valde vid presentation av 

bilden var ilska, avsmak, sorgsen, besvärad, bekymrad, upprörd och orolig. Av de känslorna 

återkom ilska och avsmak i ungefär hälften av enkäterna i det slutgiltiga urvalet.Vid analys av 

varje enskild enkät fanns distinkta skillnader i detaljer i de olika beskrivna situationerna, dock 

existerade likheterna i de underliggande förklaringarna och överblicken av situationerna. 
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Gemensamt för alla deltagare var i relation till bemötande av andra människor samt en själv 

där liknande teman var återkommande genom alla enkäter och deltagare. Analysen av 

enkäterna visade på fem teman som existerade i alla enkäter: (1) Situation med minskad 

kontroll, (2) fysiskt upplevelse, (3) psykisk upplevelse, (4) agerande och (5) 

uppmärksammande. Frågeställningarna som studien utgick från var: 

 

 Vad är de generella temana i upplevelsen av negativa emotioner? 

 Finns det en skillnad i upplevelse av negativa emotioner mellan kvinnor och män?  

 

 

Situation med minska kontroll 
 

Situation med minskad kontroll blev samlingsnamnet för de olika situationer beskrivna av 

deltagarna. Situationerna var skilda i detaljbeskrivningen, men vid analys av alla situationer 

hittades det att alla beskrev en situation där det existerade någon form av minskad kontroll. 

Mer förtydligande syftar det på hur stark den upplevda kontroll över hantering av situationen 

är, vilket i samtliga fall upplevdes som mycket låga och det ansågs var en orsak till att den 

negativa emotionen frammanades. Vid indelning av situationerna fanns fem distinkta 

situationer som återkom under alla situationsförklaringar. De fem olika situationstyperna gav 

en djupare förklaring av individens upplevelse och anledningen till den upplevda emotionen. 

Situationen beskrevs nödvändigtvis inte som en av de fem utan kunde innehålla 

karaktäristiska drag från flera av situationstyperna. Alla fem situationer föll under situation 

med minskad kontroll. Nedan presenteras de fem olika typerna av situationer som beskrevs av 

deltagarna. 

 

Provocerande situation. Situation där personen själv inte var den utsatta individen utan fått 

se situationen på håll eller tagit del av en situation i efterhand vilket frammanat 

känsloupplevelsen. Exempel på detta kunde vara vid en situation som innehåll maktmissbruk, 

där någon blev skadad eller utsatt för våld av psykiskt eller fysiskt slag. ”Han utnyttjade sin 

position som fysiskt större… för att trycka ner en annan människa…” (Man, 23 år).  

 

Okontrollerad situation. Beskriver en situation där personen med den upplevda emotionen 

känt sig maktlös i att agera i situationen för att exempelvis situationen utspelades i dåtid eller 

möjligen på långt avstånd eller även på TV. Individerna i denna situationstyp upplever en 

känsla av total avsaknad av kontroll över situationen i fråga.”När min mamma var med om ett 

rån på sin arbetsplats…” (Kvinna, 31 år). Kvinnan beskriver att hon då upplevde känslan av 

ovisshet och oro.  

 

Utlämnad situation. En situation där personen blivit utlämnad av individer, känt en 

personlig förlust och inte kunnat försvara eller hantera situationen på grund av det. Exempel 

på detta kan vara om individen upplevt att en annan person har gått bakom ryggen, mobbning 

eller känt sig utpekad av någon anledning. En deltagare beskrev sin situation på följande sätt 

"mina lärare skällde på mig mycket under en dag… hade jättemycket ångest över att...höra på 

föräldrar och lärare som samtidigt stod och skällde på mig över vad jag hade gjort fel och vad 

jag skulle gjort annorlunda...värre av att de stod upp och jag nästan tvingades sitta...kände mig 

liten och rädd..." (Man, 20 år) 

 

Hotfull situation. Handlar om en situation som är riktad mot individen med den upplevda 

emotionen, individen är direkt inblandad i situationen och har känt sig hotat och utsatt. Den 
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negativa emotionen uppkommer på grund av att någonting är riktat som ett hot mot sig själv 

och inte mot någon annan. Misshandel och hot av alla slag är exempel som passar in i 

situationstypen. ”En dåvarande pojkvän som var påverkad av alkohol och inte kunde 

kontrollera sina känslor ledde till hårdhänta tag …” (Kvinna, 35 år). Hon beskrev att hon då 

upplevde rädsla och oro.  

 

Skamsen situation. Situationstypen handlar om när en negativ emotion uppstår på grund av 

att individen i fråga gjort någonting som medvetet är fel, eller kanske tvärt om - inte gjort en 

uppgift som var ett löfte att göra. Ett annat exempel kan vara när individen får sig en förtjänad 

eller oförtjänad utskällning.”Vid ett tillfälle på mitt arbete hade jag agerat på ett sätt där jag 

missat en grej som orsakade att vi förlorade en affär. Min chef gjorde mycket tydligt för mig 

att jag begått misstaget …” (Man, 47 år).  
 

 

Fysisk upplevelse 
 

Ett centralttema av upplevelsen av negativa emotioner var en fysisk upplevelse, 

samlingsnamnet fysisk upplevelse innefattar alla reaktioner och handlingar som är direkt 

kopplade till kroppen och ej till psyket, det förblev ett eget centralttema. Alla deltagare 

beskrev hur en fysisk reaktion uppkom i relation till den upplevda negativa emotionen, det 

kunde vara allt ifrån svettningar till orolighetskänslor i kroppen. Fysiska handlingar som 

något mer medvetna reflex-upplevelser i kroppen kunde vara att knyta näven i fickan eller att 

man kurar ihop kroppen i en slags försvarsställning. En deltagare beskrev den fysiska 

upplevelsen på det här sättet "...knyter jag ofta per automatik mina knytnävar och blir varm i 

huvudet. Det känns som att det bubblar i kroppen och ibland kan jag ha svårt att stå stilla 

alternativt skaka."(Kvinna, 21 år). En annan respondent beskrev den fysiska reaktionen som 

en upplevelse med reaktioner inifrån kroppen som ökad puls, adrenalinpåslag och svettningar.  
 

 

Psykisk upplevelse 
 

Psykisk upplevelse var en komponent som var ständigt återkommande hos deltagarna, det 

innefattade allt från vad som hände psykiskt vid upplevelsen av den negativa emotionen till 

hur de hanterar och tar sig ur emotionen. På grund av att detgenerellatemat innehöll olika 

underteman delades den upp i två komponenter baserat på var den psykiska upplevelsen 

skedde inom upplevelsen av den negativa emotionen. Den första komponenten nämns som 

flertal känsloupplevelser och handlar om hur emotionen upplevs psykiskt och om det 

uppkommer andra känslor i samband med den upplevda emotionen. Den andra komponenten 

nämns som psykisk bearbetning och handlar om hur hanteringen och bearbetningen av 

emotionen tar sig i form psykiskt.  

 

Flertal känsloupplevelser. Flertal känsloupplevelser innefattar all den psykiska aktivitet 

som var relaterad specifikt till upplevelsen av den negativa emotionen. De psykiska 

upplevelser som beskrevs här uppkom när individen med den upplevda emotionen var mitt 

uppe i emotionsupplevelsen. Med flertal känsloupplevelser beskrev deltagarna att de psykiskt 

upplevde flertal känslor som oro, ledsamhet och så vidare utöver den tidigare beskrivna 

känslan. Flertal känsloupplevelser innefattar även psykiskt obehag vilket innebär bland annat 

psykisk stress, panik och obehagliga tankar. Känslan av att vara ofokuserad i tankarna var 

också en del i flertal känsloupplevelser där blackouts, förvirring och svårigheter att tänka klart 
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inkluderades. "Jag känner mig nedstämd och dämpad. Det är en ganska deprimerad och mörk 

känsla då det associeras med ganska tunga och jobbiga delar i livet." (Kvinna, 20 år) 

 

Psykisk bearbetning. Psykisk bearbetning var tillskillnad från flertal känsloupplevelser inte 

i relation till den initiala känslan utan handlar istället om hantering och bearbetning av den 

upplevda negativa känslan. Hur de använde sig av psykiska hjälpmedel för att hantera och 

tillslut kunna ta sig ur det negativa känslotillståndet. Delar som föll under komponenten var 

tankeverksamhet, vilket innefattar försök att hantera och ta sig ur känslotillståndet med hjälp 

av förståelse och fokusering av tanken. Logiskt tänkande föll även den under komponenten 

och innebär försök att finna mer distinkta lösningar på orsaken till känsloupplevelsen, hålla en 

mer professionell och objektiv tanke till känslan för ökad förståelse kring känslan. Hantering 

inombords var en annan delsom hittades som innefattar bearbetning av känslan helt på egen 

hand. Tankeverksamhet och logiskt tänkande behöver inte nödvändigtvis ske på egen hand 

utan kan även bearbetas med hjälp av medmänniskor. Men hantering inombords väger stark 

på hantering av känslan inom individen själv. Det var oftast när känslan upplevdes kring 

andra människor som hanteringen inombords beskrevs, med beskrivningen att de ej ville 

uppvisa sitt känslotillstånd inför andra. Acceptans var även det en del i psykisk bearbetning, 

den innebar att acceptera känsloupplevelsen. Istället för att försöka hantera och ta sig ur 

känslan så tilläts den att upplevas och accepteras tills den ebbat ut av sig själv. Ett exempel på 

en deltagare som använde sig av tankeverksamhet gav beskrivningen: "Jag funderar nog mest 

på det som hänt och hur jag skulle kunna ha gjort annorlunda och hur jag ska undvika att 

hamna i samma situation längre fram." (Man, 47 år). En annan deltagare som använde sig av 

logiskt tänkande beskrev det istället på följande sätt: "...försöka tänka professionellt och 

logisk så det jag gör leder till något bättre..." (Man, 51 år) 

 

 

Agerande 
 

Efter analysen av data som samlats in hittades ett abstrakt begrepp, tema,  som kunde 

lokaliseras i samtliga berättelser, nämligen begreppet agerande. Att agera var gemensamt för 

alla individer oavsett kön vid hantering, förståelse och bearbetning av den negativa 

emotionen. Samlingsnamnet agerande innefattar de sätt individen hanterade och tog sig ur 

upplevelsen av den negativa emotionen. Alla sätt krävde en medveten handling från 

individens sida vare sig det var en psykisk eller fysisk sådan. Med tanke på det diffusa 

begreppets vidd presenteras även några komponenter för att göra begreppet något tydligare. 

Underrubrikerna är komponenter, som faller under samlingsnamnet agerande men som ej 

existerade genomgående hos alla deltagare. Tillsammans utgör de dock samma funktion, att 

hantera och ta sig ur det negativa känslotillståndet: 

 

Ingripande.Vid känslan av en negativ emotion fanns en vilja att antingen ingripa fysiskt i 

situationen som frambringar emotionen eller en vilja att göra någonting åt både känslan och 

händelsen i situationen. Ingripandet i situationen existerade både som en psykisk och en 

fysisk aspekt där vissa deltagare beskrev en önskan om att ingripa psykiskt exempelvis för att 

få känslan att försvinna. Andra beskrev en önskan om att fysiskt ingripa genom att säga ifrån 

och försöka göra något åt situationen.  

 

Flykt. När en negativ emotion upplevdes uppstod hos vissa deltagare även en stark känsla 

av att vilja agera med hjälp av att fly. Antingen fysiskt genom att förflytta sig från situationen 
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som frammanar emotionen eller att psykiskt fly genom att inte tänka på måendet, vilket leder 

in på nästa underrubrik.  

 

Distraktion. Distraktion beskrevs i form av att exempelvis styra fokus mot någonting 

koncentrationskrävande, prata om annat än om emotionen, självtröst och genom att sysselsätta 

sig med en hobby. Distraktion kan ses som ett sätt att agera genom flykt, för att undanhålla 

känslan. Temat självtröst innebär distraktion från känslan genom att införliva positiva känslor 

istället för de negativa och på så sätt distrahera från de negativa emotionerna.  Distraktion 

användes av många deltagare för att hantera känslan och på så sätt även ta sig ur det negativa 

känslotillståndet. En deltagare beskrev det så här: ”Jag försöker tänka på något trevligare, 

lyssna på musik eller distrahera mig med något annat tills jag glömt att jag mådde 

dåligt.”(Man, 23 år). 

 

Kontroll. Kontroll handlar om en vilja av att agera genom kontroll. Kontroll har, likt 

agerande, en psykiskt och fysiskt aspekt. Deltagare beskrev ett behov av att kontrollera sin 

emotion och den psykiska aspekten av upplevelsen för att förstå varför det känns som det gör. 

Andra beskrev behovet av kontroll kring den fysiska aspekten som andning men även att 

skaffa sig en form av kontroll kring situationen eller delar av situationen. ”Jag försöker tänka 

rationellt… sortera tankar… för att få klarhet. Är det en situation försöker jag lösa den.” 

(Kvinna, 22 år).   

 

Uttrycka emotioner. I vissa berättelser hittades beskrivningar av att vilja agera ut 

emotionen. Genom att agera ut eller uttrycka emotionen hjälpte det deltagarna i hantering och 

förståelse av emotionen. Det kunde beskrivas som att gråta, skriva dagbok, påpeka känslan för 

andra och prata specifikt om upplevelsen av emotionen för att uttrycka sin emotion. De som 

skrev av sig sin känsla beskrev det som ett sätt att hjälpa till med förståelsen för anledningen 

kring varför känslan uppstod från början. ”Jag gillar att skriva av mig…” (Kvinna, 23 år). 

 

Kommunikation. Kommunikation handlar om att agera genom att kommunicera med andra, 

dels som ett sätt att distrahera sig från emotionen och dels som ett sätt att skapa förståelse för 

emotionen. Det handla om kommunikation till en annan individ oavsett medel exempelvis 

prata och skriva med tonvikt på att meddelandet når en annan individ. "Jag vill helst prata om 

min upplevelse… det blir lugnt och skönt i kropp och själ” (Kvinna, 63 år).  

 

Distans. Agera genom att distansera sig beskrevs av vissa respondenter på olika sätt med 

olika syften. En form av distansering kunde vara distans från människor för att komma undan 

och få möjligheten till ensamhet för att underlätta bearbetningen av emotionen. Ett annat sätt 

kunde vara att distansera sig från känslan för att lättare få förståelse och möjligtvis hitta 

lösning till antingen situationen i fråga eller till emotionen som uppstått.  

 

 

Uppmärksamma  
 

En annan gemensam faktor, tema,  som upptäcktes i samtliga berättelser var hur de önskade 

bli bemötta vid upplevelsen av negativ emotion och även hur de bemöter andra som 

uppvisade upplevelsen av emotionen. Den gemensamma nämnaren var nämligen att 

uppmärksamma eller bli uppmärksammad. Det existerade en vilja av att bli uppmärksammad 

vid upplevelsen av en negativ emotion och likväl uppmärksamma en annan individ som 

upplever en negativ emotion. Beskrivningen skedde på olika sätt och i olika grad. Det centrala 
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innefattade känslan av att individer i sin omgivning fanns till hands vid behov. Behoven 

kunde innebära att exempelvis prata om situationen eller att andra visar på olika sätt att de 

bryr sig, genom exempelvis att lugna eller krama. ”… visa att jag är sedd och hörd” (Kvinna, 

52 år). I övervägande del av berättelserna var det på samma sätt de bemötte andra som på det 

sätt de själva beskrev att de önskade bli bemötta, att visa trygghet, förståelse och stöd.”Jag 

visar att jag finns om personen vill ha hjälp.” (Man, 34 år).  
 

 

Skillnad mellan kvinnor och män 
 

En av frågeställningarna i studien var om det finns en skillnad i upplevelse av negativa 

emotioner mellan kvinnor och män? Resultatet visade att inga större eller markanta skillnader 

mellan könen kunde upptäckas i upplevelsen av negativa emotioner. Det existerade dock ett 

antal skillnader mellan könen men samtidigt upptäcktes en del likheter. Nedan presenteras de 

skillnader och likheter som framkom av resultatet: 

 

Likheter mellan könen.Vid jämförelse mellan könen upptäcktes ingen markant skillnad mellan 

män och kvinnor som gjorde det möjligt att visa att emotionsupplevelsen mellan dem skiljer 

sig åt. De fem temana som beskrevs ovan var alla återkommande hos båda könen och ingen 

av könen hade ett tema utöver de fem. De teman där det ej existerade någon form av skillnad 

även i underliggande komponenter var fysisk upplevelse, psykisk upplevelse och 

uppmärksammande. Samtliga komponenter var återkommande och ingen skillnad mellan 

könen kunde upptäckas inom dem. Exempelvis använde vissa deltagare från båda könen av 

logiskt tänkande i hantering av emotionen. "Funderar och vänder och vrider på den för att 

sedan lägga den åt sidan när jag konstaterat om/vad jag kan/bör göra." (Kvinna, 52 år 

"... funderar på om det finns sätt att göra något åt situationen som skulle vara positiv för alla." 

(Man, 32 år) 

 

Skillnader mellan könen.De skillnader som upptäcktes mellan könen var i temat situation med 

minska kontroll och agerande. I temat situation med minskad kontroll visades att alla 

männens återberättade situationer beskrevs som okontrollerade, det vill säga det som kallas 

avsaknad av kontroll i situationen. Det bör nämnas att även övervägande del kvinnor beskrev 

sina situationer som okontrollerbara. I temat agerande hittades skillnader vid kommunikation 

och uttryckande av emotioner. Kvinnor, i jämförelse med män, använde i större utsträckning 

kommunikation som en viktig del i förståelse, hantering och bearbetning av emotionen. 

Kvinnor uttryckte även emotioner i större utsträckning än män, det genom att exempelvis 

skriva, gråta eller prata om känslan.  

 

 

Diskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka de generellatemana i män och kvinnors upplevelser av 

negativa emotioner när de presenteras med ett emotionsframkallande stimulus. Den baserades 

på två frågeställningar kring ämnet, frågeställningarna besvarades i resultatet genom kvalitativ 

dataanalys av deltagarnas enkätsvar. Resultatet visade på att en negativ emotion upplevs i en 

situation med minskad kontroll, det är en fysisk upplevelse samt en psykisk upplevelse som 

skapar någon form av agerande och där man vill bemöta andra och bli bemött genom att 

uppmärksamma. Genom att finna dessa teman besvarades därmed frågeställningen kring vilka 

de generellatemana i mäns och kvinnors upplevelse av negativa emotioner. Gemensamt för 
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alla beskrivna situationer vid upplevd negativ emotion var uppfattningen om attha en minskad 

kontroll.I enlighet med Miyazawa och Iwasakis (2009) studie kan deras sätt att provocera 

fram negativa emotioner via hotfulla stimuli likställas med en situation med upplevd minskad 

kontroll för individen. Det visar att en situation med minskad kontroll är något som använts 

tidigare för att provocera eller frammana negativa emotioner hos deltagare. Det här temat 

bidrar med en ytterligare inblick i vad dessa situationer faktiskt innebär och hur olika de kan 

se ut för att framkalla samma emotion. Det alla har gemensamt är att individer upplever en 

minskad känsla av kontroll över situationen i fråga. Fysisk upplevelse var ett annat tema som 

innefattade all form av fysisk reaktion eller handling beskriven av deltagarna. Det beskrevs 

bland annat att det skedde reaktioner som knutna nävar, magont och orolighetskänslor i 

kroppen.Lench et al. (2016) beskriver att en fysisk reaktion som uppstår vid en negativ 

emotion kan vara i form av ansiktsuttryck.I och med deras resultat om fysisk reaktion i 

samband med negativa emotionsupplevelser kan därmed studiens resultat om fysisk 

upplevelse stärkas. Temat bidrar med en bredare bild av vad en fysisk upplevelse kan 

innebära vid negativa känslotillstånd. 

 Under tematpsykisk upplevelse presenterades två underrubriker där den ena nämndes som 

psykisk bearbetning där det handlar om den psykologiska aspekten i hanteringen av 

emotionen, där bland annat tankeverksamhet och logiskt tänkande togs upp som ett sätt att 

möjliggöra förståelsen kring emotionsupplevelsen. Det faller i samma linje som tidigare 

resultat från Lench et al. (2016) som beskriver att tankeprocessen förändras vid upplevelsen 

av en negativ emotion för att skapa förståelse kring det upplevda känslotillståndet. 

Tematagerande som handlar om hanteringen av emotionen kan kopplas till det som Luong et 

al. (2016) beskriver att frammaningen av negativa emotioner motiverar fram vilket sätt som 

skall användas för att hantera situationen. Resultatet i deras studie påvisade dock mer hur 

individen väljer att hantera och ta sig ur situationen istället för, som i föreliggande studie, hur 

individen hanterar och tar sig ur emotionen. Ett nytt tema, enligt föreliggande studie, är 

perspektivet kring bemötande av negativa emotioner, nämligen viljan av att uppmärksamma 

eller bli uppmärksammad. Tidigare studiers fokus av de kvantitativa aspekterna har ej fångat 

in det här temat i upplevelsen vilket ger området ett nytt område att undersöka i framtiden.  

 Den andra frågeställningen i studien handlade om existensen av skillnader mellan könen i 

upplevelsen av negativa emotioner. Resultatet visade endast på en skillnad mellan könen, 

männen delade alla en situation som ansågs okontrollerbar och kvinnorna använde sig överlag 

mer av kommunikation och uttryckande av emotionen vid hantering. Det går att koppla till 

MacArthur och Shields (2015) undersökning som visade på att män inte uttrycker känslor lika 

mycket som kvinnor på grund av sociala normer och förväntningar. Redan som barn är det 

mer accepterat för kvinnor att uttrycka emotioner än för män. Det kan bidra till att kvinnor är 

mer uttrycksfulla i sina emotioner än män, vilket Fischer (1993) visar på. Det bör nämnas att 

artikeln från MacArthur och Shields (2015) är baserad på amerikansk forskning vilket kan 

innebära att det existerar kulturella skillnader mot hur det ser ut i Sverige. Dock tillhör de 

ovan nämnda maskulinitetsnormerna västvärldens kultur vilken gör att det till viss del även 

kan existera här.  Men som tidigare nämnts existerade det ingen skillnad som var tillräckligt 

stor för att kunna bli generaliserbar. Anledningen till att det inte existerade någon större 

skillnad mellan könen kan bero på att individuella skillnader har större inverkan på individens 

förståelse och tolkning av emotionen än förväntat beteende från könsstereotyper och sociala 

normer. Luong et al., 2016 nämner vikten av den individuella skillnaden när det kommer till 

förståelsen och värdering av negativa emotioner. Vid närmare inblick i alla individuella svar 

blev det väldigt tydligt. Mellan män och kvinnor bör ingen skillnad i upplevelsen av negativa 

emotioner existera, vilket även studien påvisade. Dock kan skillnaden mellan könen ligga i 

uttrycket och hanteringen av emotionen, vilket var en skillnad som upptäcktes, och kan bero 

på de sociala normer och värderingar som existerar kring könen i samhället. Det bör dock 
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uppmärksammas om att i och med studiens anonymitet och det faktum att den besvarades 

utan översikt från en forskare kan det ha en påverkan på hur emotionen uttrycks och individen 

reagerar. De sociala normer och värderingar som påverkar individers beteende kan bli mindre 

påträngande när enkäten besvaras i ensamhet och inga yttre påtryckningar kring förväntat 

beteende påverkar individen i fråga. Individer skulle exempelvis kunna agera på ett icke-

stereotypiskt sätt när känslan upplevs i ensamhet till skillnad från när den upplevs med andra 

individer eller på allmän plats. Det är ett område som bör undersökas vidare för ytterligare 

förståelse.  

 Den metod som användes för datainsamling var en kvalitativ enkät med öppna frågor för 

att få respondenterna att beskriva sin emotionsupplevelse så öppet och uttömmande som 

möjligt. Det förutsatte dock att samtliga respondenter utförligt skrev och svarade på varje 

fråga, vilket inte var fallet. Problematiken som uppstod var att vissa deltagare valde att svara 

väldigt kortfattat och därmed inte bidrog med önskad mängd information för att uppnå bästa 

möjlighet till analys i undersökningen. Det går här att diskutera att val av intervjuer som 

datainsamlingsmetod istället hade varit ett bättre alternativ för att få ut så mycket information 

som möjligt från varje respondent. Ett annat problem med enkätinsamling var existensen av 

feltolkning av enkätfrågorna hos en del av respondenterna vilket försvårade analysen av data 

och därför ledde till bortfall. En annan del av bortfallet berodde på obesvarade enkäter från 

deltagarna. I och med att enkäten krävde eftertänksamhet och en förmåga att kunna uttrycka 

sig väl i ord hade en annan metod än snöbollsurval varit ett mer lämpligt alternativ, 

exempelvis genom att handplocka urvalet. Snöbollsurval som metod medförde en avsaknad 

av kontroll över urvalet. Problematiken låg inte i att respondenterna inte uppfyllde kraven för 

att delta i studien utan handlade om avsaknaden av erfarenheten och kunskapen hos vissa 

deltagare att besvara en så pass komplex enkät. 

 Anledningen till valet av enkäter framför intervjuer var baserat på möjligheten att nå ut till 

flera deltagare vilket medgav en större möjlighet att göra en analytisk generalisering av 

resultatet. En annan anledning till metodvalet var för att ge respondenterna möjligheten att 

besvara opåverkat av forskarnas närvaro samt att ge deltagarna en möjlighet att fundera i lugn 

och ro innan de besvarade frågorna vilket ökade chansen till trovärdiga och ärliga svar. 

Eftersom tidigare emotionsforskning har fokuserat mycket på kvantitativa resultat valdes 

därför en kvalitativ metod till studien med tanken att öppna upp för en annan förståelse kring 

emotionsforskning. Om intervjuer hade använts som metod hade det funnits en möjlighet att 

använda följdfrågor anpassade för intervjupersonen och den beskrivna situationen för att få ut 

en större mängd information från varje individ. Dock var enkätfrågorna väldigt öppna vilket 

gav deltagarna möjlighet att obehindrat kunna beskriva sina situationer. Den kvalitativa 

enkäten gjorde det möjligt att fånga in individernas upplevelse av emotioner till en viss del, 

men på grund av dess statiska format förhindrades möjligheten till utveckling i svaren vilken 

en intervju hade kunnat ge. En fördel med enkäterna var möjligheten till det stora urvalet 

vilket bidrog till att mättnad lättare kunde uppnås. Mättnaden upplevdes uppnå redan vid 40 

enkäter då resterande enkätsvar inte bidrog till nya synvinklar.  

 För att stärka studiens validitet samt reliabilitet genomfördes en deltagarvalidering samt ett 

interbedömarreliabilitetstest. De respondenter som valdes ut till deltagarvalideringen frågades 

om de ansåg att de teman som funnits i resultatet fanns med i deras upplevelse. 

Respondenterna ansåg att de kunde koppla de teman som funnits i resultatet till sina egna svar 

och därför styrka studiens validitet. Det har inte gjorts en deskriptiv analys eftersom den 

insamlade informationen har tolkats och analyserats. Studiens tolkningar har baserats på 

forskarnas förförståelse och tidigare erfarenheter av emotionsupplevelser. Andra forskare 

hade alltså kunnat få fram andra resultat än vad som funnits i denna studie, men med hjälp av 

ett interbedömarreliabilitetstest har det gjorts möjligt att undanröja den risken. 

Interbedömarreliabilitetstestet utfördes och bekräftade att det som hittades även kunde hittas 
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av andra personer och därmed styrka studiens reliabilitet. Ett alternativt sätt att tolka 

materialet skulle vara att delar av temat fysisk upplevelse skulle kunna tolkas som en psykisk 

upplevelse. Valet att inkludera kroppslig oro som en fysisk upplevelse baserades på att den 

beskrevs under frågan relaterad till fysisk reaktion. Dock går det att tolka som deltagaren 

beskrivit en psykisk upplevelse som uttrycker sig i kroppen och därför bör falla under ett 

annat tema, exempelvis psykisk upplevelse.  

Användningen av bilden för att framkalla en negativ emotion kan vara problematiskt. Det 

eftersom bilder alltid kan frammana olika typer av tolkningar och reaktionen som ej kan 

förutspås. Bilden valdes utifrån forskarnas egen förförståelse och tolkning, där bilden 

upplevdes frammana en negativ emotion. Bildens syfte att frammana en negativ emotion kan 

inte garanteras eftersom den kan tolkas som tvetydlig och därför feltolkas av deltagarna. Här 

är även ett exempel där intervjuer hade varit ett bättre alternativ då feltolkningar kan justeras i 

stunden. Vid utformning av enkäten togs det hänsyn till vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Vid 

hantering av materialet garanterades inte deltagarna anonymitet, det eftersom det inte gick att 

garantera att materialet ej skulle kunna kopplas tillbaka till deltagarna. Tanken med 

metodinsamlingen var att få det så anonymt som möjligt, men då kontaktuppgifter 

tillhandahölls för att kunna skicka ut enkäten fanns möjligheten att koppla ett visst enkätsvar 

till en viss deltagare utifrån de variabler som tillfrågats i enkäten.  

Även om studien innehåller ett antal brister bidrar den till nytt vetande inom 

emotionsforskningen. Tidigare forskning inom emotionspsykologi har i de flesta fall varit 

kvantitativa studier där mätningar av emotioner har gjorts för ökad förståelse. Genom att 

genomföra en kvalitativ studie kring samma ämne bidrar det till att fylla en lucka i förståelsen 

av emotioner som statistik och kvantitativ forskning ej kan. Kvantitativ forskning kräver att 

resultatet ska gå att mäta och omvandla till statistik för möjligheten att genomföra en analys. 

De går miste om människors subjektiva upplevelse av negativa emotioner då subjektivitet ej 

kan omvandlas till siffror utan kräver en analys där individens svar och berättelser analyseras 

och förstås individuellt och ej som en siffra bland alla andra. En kvalitativ studie bidrar med 

att inkludera den subjektiva förståelsen och upplevelsen av fenomenet negativa emotioner och 

bidrar till ytterligare förståelse kring innebörden av den. Syftet med studien var att finna vad 

upplevelsen av negativa emotioner innebär för individen och vad som är centralt för 

upplevelsen av negativa emotioner. Via kvalitativ forskning kring dessa ämnen gavs 

möjligheten att undersöka människors förståelse och vad de anser att det generella är, vilket 

en kvantitativ studie skulle ha svårt att påvisa genom statistik. Studiens resultat kan användas 

för att bredda synen på emotioner och användas för en grund till ytterligare kvalitativ och 

kvantitativ forskning inom området.  
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