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Sammanfattning 

 

Vi ville undersöka om det fanns några skillnader mellan äldre således yngre människor och hur de 

själva upplever emotionerna stolthet och skam. Åldersgruppen som representerade äldre var 60-70 

åringar och den yngre åldersgruppen var 20-30 åringar. Undersökningen bygger på tio 

kvalitativa intervjuer som analyserats utifrån både emotion och interaktionsinriktade teorier. 

Studiens resultat visade att det fanns både likheter och olikheter bland de två åldersgrupperna 

som jämförts.  Vad gäller likheter så hade samtliga informanter en gemensam bild av hur en 

stolt respektive skamsen person såg ut. Informanterna menade att en stolt person är glad och 

energisk medan en skamsen person är ledsen, tillbakadragen och ihopkrupen. 

Den största olikheten bland de äldre och yngre var att den äldre åldersgruppen relaterade till 

stolthet utifrån deras välmående, hälsa och självständighet. För att nämna några exempel så 

relaterade den äldre åldersgruppen till stolthet när de klarade av att på egen hand ta sig ner för 

en trappa utan sin käpp, likaså var de stolta när de inte behövde någon annans hjälp. Den 

yngre åldersgruppen relaterade till stolthet när de hade gjort en bra uppgift inom ett 

skolsammanhang, när de uppfyllt sina personliga mål, eller när de tilldelats en högre position 

inom arbetet. Sammanfattningsvis så relaterade de yngre inte till hälsan som de äldre, utan 

mer till skola och karriär. 
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Abstract   

 

We wanted to investigate if there were any differences between older and younger people and 

how they experienced the emotions pride and shame. The age group that represented the 

elderly was 60-70 year olds and the younger age group was 20-30 year olds. The survey is 

based on ten qualitative interviews that have been analyzed based on both emotion and 

interaction-oriented theories. 

The study's results showed that there were both similarities and differences among the two 

age groups compared. As for similarities, all informants had a common picture of how a 

proud and ashamed person looked. The informants said that a proud person is happy and 

energetic while a shameful person is sad, withdrawn and confused. 

The greatest difference among the elderly and younger was that the older age group related to 

pride based on their well-being, health and independence. To name a few examples, the older 

age group related to pride when they managed to get down on a staircase without their cane, 

as well as being proud when they didn't need someone else's help. The younger age group 

related to pride when they had done a good job in a school context, when they fulfilled their 

personal goals, or when they were assigned a higher position in the work. In conclusion, the 

younger did not relate to the health of the elderly, but more to school and career. 
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Förord  

 

Ett stort tack till alla våra informanter som ville träffa oss för att dela med sig av sina tankar 

och upplevelser. Utan er hade vår studie inte varit möjlig att genomföra.  

Vi vill även tacka vår handledare Liselotte Olsson för värdefulla råd och givande 

diskussioner.  

                                                                                              

                                               oss fram!  

 

Emmy Caban & Esma Julardzija 
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1. Inledning 

 

I den här uppsatsen                                                                      

                                                                                                  

                                                                                       

          (2011) skriver at                                                                  

                                                                       bra. 

                                                                         stolt, vi fann inget 

konkret                                                                . När vi satte oss in i 

den sociologiska teorin kom vi till insikt att intresset för emotionerna är stort, dock hade vi 

svårt för att finna relevant tidigare forskning om hur människor upplever sin egen skam och 

stolthet i sociala interaktioner. Detta väckte en nyfikenhet hos oss. 

                                                                                         

                                                              .                                  

                                                                                        

                                                    . Vi intervjuade tio unga och      , kvinnor 

och                                                             . 

                                                                                     

                                                                                               

Scheffs definition av sociala                                                               

                                                                                       

                                                                               . 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens övergripande syfte är att skapa förståelse för hur unga och äldre människor själva 

upplever sin skam och stolthet. Vi har av denna anledning intervjuat ett flertal unga och äldre 

kvinnor och ett flertal unga och äldre män, om deras upplevelser av dessa emotioner. Att 

skam och stolthet är ett resultat av normer och fostran är också av studiens intresse. Vidare 

kommer vi att besvara detta problemområde genom ett emotionssociologiskt och symboliskt 
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interaktionistiskt förhållningssätt.  Våra frågeställningar lyder:  

 

 Hur upplever unga och äldre människor sin egen skam och stolthet i sociala 

interaktioner? 

 Finns det någon skillnad i våra unga och äldre informanters utsagor gällande deras 

egen skam och stolthet i sociala interaktioner?  

 

1.3 Disposition  

 

I det andra kapitlet kommer vi att börja med att presentera den tidigare forskningen som finns 

kring vårt ämne och som vi anser är relevant för vår studie.  I kapitel tre redogör vi för den 

teoretiska referensramen. I kapitel fyra presenteras den valda metoden som ligger till grund 

för studien. I kapitel fem följer en redogörelse utifrån resultatet i form av en analys. Slutligen 

i kapitel sex återfinns slutsatsen, diskussion och förslag på vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning  

 

I det här kapitlet kommer vi att presentera fem olika texter som redogör för den tidigare 

forskningen som är relevant för vår studie. Studiens övergripande syfte är att få förståelse för 

unga och äldre människors egna upplevelser av skam och stolthet i sociala interaktioner, så 

försökte vi finna tidigare forskning som belyser just detta. Dock fann vi ingen tidigare 

forskning som specifikt fördjupar sig i åldersskillnader gällande egna upplevelser av skam 

och stolthet, vilket gjorde att vi istället belyser tidigare forskning som behandlar emotioner 

överlag. Vidare redogör vi för den forskning som gjorts på emotionerna skam och stolthet.   

Den första texten vi använder oss av är en doktorsavhandling från Per Bjälkebring och heter 

”Age Differences in Experience and Regulation of Affect (2014). Den andra texten är skriven 

av Laura Carstensen och Susanne Scheibe (2010) och heter “Emotional Aging: Recent 

Findings and Future Trends” Vidare redogör vi för skam utifrån Lotta Strömstens 

                  “More Or Less Than Human The Influence of Shame” (2011). Vi avslutar 

med att redogöra för den tidigare forskningen som finns om stolthet utifrån Williams & 

            8                              “Pride and perseverance: the motivational role 

of pride”. Även den vetenskapliga artikeln från Tracy & Robins ( 2007) används och heter 

“Putting the self into self- conscious emotions: A theoretical model.” 

 

2.1 Tidigare forskning om åldersskillnader gällande emotioner 

 

I Bjälkebrings (2014) avhandling har han använts sig utav ett urval som representerar 

individer mellan 19 – 87 år. Avhandlingen visar att det förekommer en skillnad i hur äldre och 

yngre människor hanterar negativa emotioner. I dagens samhälle väljer unga individer att söka 

efter sina problem och tankar på internet, alternativt att de reflekterar med vänner i samma 

ålder som dem själva. De äldre däremot har under sin barndom inte haft tillgång till internet i 

samma utsträckning, dessutom rådfrågade de äldre släktingar eller bekanta när de genomgick 

motgångar i livet. Vidare beskriver Bjälkebring (2014) att det föreligger en skillnad i hur unga 

och äldre människor upplever positiva emotioner, särskilt lyftes emotionen lycka. Författaren 

menar att yngre personer känner lycka när de har utfört äventyr och erfarenheter. De äldre 

däremot beskriver att de känner lycka när dem är nöjda med livet i sin helhet.  



12 
 

Ett annat forskningsresultat, skrivet av Carstensens och Scheibes (2010), påvisar att äldre 

människor har en bättre förmåga till att kunna hantera emotioner överlag tillskillnad från unga 

individer. Anledningarna till detta är att dem äldre är rikare på erfarenhet likaså innehar dem 

en högre emotionell kunskap, än vad de yngre individerna har.  

 

2.2 Tidigare forskning om skam  

 

Strömsten (2011) skriver i sin forskning att skam är något som alla människor kommer att 

uppleva någon gång under sin levnadstid. När en individ känner sig skamsen vill personen vill 

”               ” eller aldrig mer vistas med samma människor som var med när den 

skamliga händelsen uppenbarade sig. Vidare skriver Strömsten (2011) att skam bidrar till att 

människor känner sig dåliga och usla. Han menar även att skam är motsatsen till stolthet.  

Författaren beskriver att skam är avgörande och spelar en stor roll för människans sociala 

relationer, varpå det är viktigt att människan lär sig att hantera skam snarare än att undvika 

skamkänslor. Strömsten poängterar att människan känner obehag när känslan av skam 

uppkommer, dessutom är det inte ovanligt till att individen känner skam för att denne skäms. 

Kort sagt kan skam fundera som ett straff gentemot individen själv.   

Vidare påvisar forskningsresultatet att skam fungerar som riktlinjer för hur människan beter 

sig i grupp eller i ett socialt sammanhang. Skam hjälper även individen till att läsa av sin 

närmiljö för att kunna tolka de normer som råder i det sociala sammanhanget. Författaren 

skriver att skam är en stark drivkraft för individen eftersom den lär oss att visa ömsesidighet 

och respekt för andra i vår omgivning. Om människan inte hade haft denna möjlighet till att 

anpassa sig efter omgivningens rådande normer, skulle individen riskera att bli totalt utesluten 

ur gemenskapen. Vidare konstaterar författaren att skam är likt ett signalsystem som berättar 

för individen om det är något som blivit inkorrekt i en social situation och interaktion. 

Strömsten (2011) skriver att skam är en negativ emotion, varpå individen upplever att denne 

inte är tillräcklig och gör nytta när skamkänslorna uppkommer. Detta tankesätt medför ett 

obehag hos individen.  
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2.3 Tidigare forskning om stolthet  

 

Enligt våra uppfattningar finns det ett litet utbud av tidigare forskning om hur människor 

upplever emotionen stolthet. Det vi däremot fann var en intressant forskning från Williams & 

DeSteno (2008). De hävdar att stolthet är en emotion som kan få människor att drömma om 

framtida mål och prestationer och samtidigt känna motivation till att faktiskt kunna uppnå 

dessa mål och prestationer. Vidare beskriver författarna att stolthet har förmågan till att 

motivera individer till att vara ännu mer uthålliga i situationer som personer själva anser att de 

är tråkiga. Forskarna skriver att när individen känner sig stolt bidrar detta till att individen 

tänker gott om sig själv och samtidigt mår bra.  

 

2.3.1 Autentisk och hybristisk stolthet  

 

Tracy & Robins (2007) menar att det finns flera typer av stolthet, varav de bland annat 

beskriver den autentiska och hybristiska stoltheten. Forskarna menar att den autentiska 

stoltheten uppkommer när en händelse tillskrivs till individens inre och är kontrollerbar. För 

att använda oss utav ett eget exempel så kan en autentisk stolthet vara när en individ uttalar 

sig på följande sä   ” jag lärde mig cykla idag, för jag har övat mycket”. Författarna hävdar att 

den autentiska stoltheten uppstår när individen har lärt sig något nytt eller presterat bra på ett 

prov, ofta på grund av en lång inlärningsprocess.  

Den andra typen av stolthet som Tracy & Robins (2007) beskriver den hybristiska stoltheten, 

vars innebörd är att stoltheten inte är knuten till ett visst resultat, framgång eller av någon lång 

inlärningsprocess och är den autentiska stolthetens motsats. Även här väljer vi att använda oss 

av ett eget exempel för att tydliggöra den hybristiska stoltheten, nämligen ” jag är bättre än 

dig på allting”. Forskarna förklarar vidare att den hybristiska stoltheten bidrar till ett 

uppförande hos individen om att de ständigt känner sig stolta och nöjda över sin egen 

prestation, oavsett hur de egentligen har presterat. Författarna menar även att den hybristiska 

stoltheten resulterar i aggressiva tankar likaså beteenden om att dominera likaså förnedra 

andra personer. Vidare skriver forskarna att både den autentiska och hybristiska stoltheten 

förekommer hos människor, men att det varierar till vilken grad den återfinns. Att de varierar 

från individ till individ har att göra med hur man är som person och uttrycker sig till vardags. 

Avslutningsvis så hävdar Tracy & Robins (2007) att den autentiska stoltheten oftast är en 
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positiv känsla som individen upplever. Den hybristiska stoltheten däremot uppfattas som 

negativt.  
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3. Teoretisk referensram 

 

I vår teoretiska referensram kommer vi redogöra för våra teoretiska begrepp som tillämpar i 

vårt analysavsnitt. Då vår studie utgår ifrån den Symboliska interaktionismen och 

Emotionssociologin kommer vi att beskriva synsättens innebörd och deras tillhörande 

begrepp. Då fler teoretiker fördjupar sig i emotionen skam kommer den teoretiska 

referensramen att redogöra mer för emotionen skam än för emotionen stolthet. Detta var alltså 

inget aktivt val från vår sida, utan vi försökte finna fler teorier om stolthet men misslyckades.  

 

3.1 Symbolisk interaktionism 

 

Kort sagt utgår den symboliska interaktionismen ifrån symboler och interaktion. När det talas 

om att handlingar och beteenden är symboliska hänvisas det till gester, tankar, drömmar, ting 

eller rörelser. Det går att konstatera att alla mänskliga handlingar mer eller mindre är 

symboliska. Exempelvis krävs en språklig kunskap för att kunna läsa en text och tolka dess 

betydelse. Den symboliska interaktionismen andra ord, interaktion, innebär samspelet mellan 

människor, där de ömsesidigt integrerar med varandra (Angelöw & Jonsson & Stier, 2015).  

Det föreligger flera inriktningar i den symboliska interaktionismen, varav Charles Horton 

Cooley och George Herbert Mead är två viktiga teoretiska föregångare av den symboliska 

interaktionismen. Cooley påstår att människans jag, medvetande och identitet helt och hållet 

uppstår i växelverkan till andra människor. Individen är en social varelse. Även Mead 

intresserade sig för uppkomsten och utvecklingen av individens medvetande (mind) och jag 

(self), varpå hans berömda skrift utgår ifrån föreläsningsanteckningar som hans elever gjorde 

(Angelöw & Jonsson & Stier, 2015). 

Ytterligare en inriktning i de symboliska interaktionismen är den dramaturgiska skolan, varav 

Erving Goffman (1998) är den teoretiker som främst återkopplas till detta perspektiv. Han 

menar att alla människor skådespelar på en scen framför en publik, i syfte att göra ett intryck. 

Vidare beskrivs att människan döljer de handlingar som bryter eller avviker mot samhällets 

förväntningar för att säkerställa sin strävan mot idealtypen. Dock förekommer att dessa 

handlingar uppkommer, exempelvis i form av en oavsiktlig gest som eller andra oförutsedda 

händelser som stör den agerandes framförande. Detta benämns vara en framträdandestörning.  
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3.1.1  Dramaturgiska perspektivet 

 

I boken Jaget och maskerna (Goffman, 1998) beskrivs det dramaturgiska perspektivet av 

Erving Goffman. För att kort sammanfatta perspektivets innebörd menar han att människan i 

sitt vardagsliv spelar teater framför en publik. Som vi skrev i rubriken ovan beskrivs det 

dramaturgiska perspektivet som en del av den en symboliska interaktionismen, detta för att 

teatern och dramaturgin symboliserar individens sociala interaktion med andra människor. 

 

3.1.2 Goffman om förlägenhet 

Vidare beskriver Goffman (1998) hur människan intar olika roller i sitt framträdande, 

beroende på det sammanhang som individen står inför. Således talar han om två typer av 

aktörer vars roller är varandras motpoler. Den duperade aktören som tror ärligt på sin egen 

roll och den cyniske som istället framträder framför sin publik i en roll som personen inte tror 

på. Många gånger upplever människan dilemmat att dennes ”   ” inte stämmer överens med 

de förväntningar som den givna rollen innehar. I och med detta anpassar sig individen till de 

förväntningar som rollen har och undertrycker då det egna ”     ”  Då individen upprepar 

vissa framträdande i särskilda sociala sammanhang, internaliserar detta hos individen själv 

men även för dennes publik och medspelare. I och med detta lagras denna förståelse och gör 

sig påmint när samma eller liknande framträdanden förekommer. Vidare beskrivs att denna 

lagrade förståelse ligger till grund för de normer och förväntningar som är givna vid detta 

specifika tillfälle.  

När Goffman (1998) talar om skam som begrepp använder han istället begreppet 

“             ”  som på svenska översätts till förlägenhet. Med detta menar han att 

förlägenheten nästintill alltid finns i alla sociala interaktioner mellan människor. Han hävdar 

att individer ofta vill dölja när de känner sig förlägna vilket således leder in oss på ett annat 

begrepp som Goffman förespråkar, nämligen intrycksstyrning, Med intrycksstyrning menar 

han att individen ständigt försöker uppvisa sin bästa sida gentemot andra människor. 

Anledningen till att människan känner or inför andra människors uppfattning, är kort sagt för 

att inte känna skam. Vidare menar Goffman (1998) att människor är känsliga för hur mycket 

respekt de får från andra människor. När en individ känner förlägenhet/ skam är detta ett 

tecken på att personen upplever en inbillad brist av respekt från sin omgivning, även att ställas 

inför andra människors överlägsna attityder.  
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Att människan vill vara omtyckt och få aktning innebär att skam blir den viktigaste känslan i 

en social interaktion. När individer ska presentera sig för andra, så är blir människan rädd för 

att på något sätt bli utstött eller avvisad. Beroende på hur starkt man blir avvisad så leder 

känslan av utsatthet till en väldigt obehaglig känsla av just skam likaså förnedring. Goffman 

(1998) skriver om de svårigheter som finns inom interaktioner utifrån olika metaforer. För att 

människan ska undvika känslan av skam så måste vi inneha en användbar självpresentation, 

dock är det viktigt att ha i åtanken att det alltid finns en risk för att skämma ut sig.  

 

3.1.3 Spegeljaget 

 

När det talas om teoretikern Charles Horton Cooley (1922) är det framförallt begreppet 

”           ” som associeras till honom. Spegeljaget kan förstås som ”      ” sociala natur, 

varpå en direkt koppling till emotionerna skam och stolthet är förekommande. Han påstår att 

dessa emotioner uppkommer i relation till hur individen uppfattar sig själv utifrån andra 

människors perspektiv. Vidare menar han att spegeljaget har tre centrala element: 

 

 Föreställningen om hur vi själva upplevs vara inför andra människor. 

 Föreställningen om andra människors bedömning av oss själva. 

 En självkänsla som enligt Cooley kan grunda sig i emotionerna skam och stolthet. 

  

Många gånger påstår människan att denne inte bryr sig om omgivningens bedömande 

uppfattningar om sitt eget jag. Detta menar Cooley (1922) är en inbillning. Att se en annan 

människa uttrycka kyla eller ilska medför att individen känner sig utstött, hjälplös eller 

fördriven. I ett sådant skeende blir individen plötsligt medveten om att det egna ”     ” har 

existerat i andra människors tankebanor, varpå det blir väsentligt för individen vad andra 

människor tycker och tänker om sig själv.   

 

3.2  Emotionssociologi 

 

Enligt Hochschild (1990) är en emotion när människan känner ett sinne. Däremot reflekteras 
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det över vilket sinne det egentligen är frågan om. Inom emotionssociologin finns det tre olika 

aspekter: interaktionistiskt, organismiskt och socialkonstruktivistiskt (Dahlgren & Starrin 

2004). Utifrån det förstnämnda, alltså ett interaktionistiskt perspektiv har emotioner en social 

sida likaså en biologisk sida. Det organismiska perspektivet hävdar att det finns specifika 

emotioner som är universella, medfödda och biologiskt givna. Socialkonstruktivistiska 

perspektivet säger oss att emotioner likaså emotionella uttryck är till en stor del både socialt 

och kulturellt utformade.  

Det finns däremot en gemensam nämnare bland sociologers uppfattning av hur vi ska tolka 

och definiera en emotion Det sociologerna är överens om är att emotioner består av fyra olika 

element: förändringar i den kroppsliga upplevelsen, uppskattning av situationen, undertrycka 

känslomässiga uttryck som sker utifrån gester och kulturella etiketter som innebär att 

människor väljer att namnge emotioner utifrån exempelvis, skam, stolthet, rädsla, glädje etc. 

(Dahlgren & Starrin 2004). 

Samtliga av de ovan nämnda sociologiska perspektiven lägger sin vikt på olika komponenter. 

För sociologer som utgår ifrån den organismiska emotions perspektiv är emotioner speciellt 

viktiga då dessa kan ses som biologiskt givna likaså universella. Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet anses vara organismiska perspektivets motsats. I relation till det så blir alltså 

emotionernas biologiska sida allt mindre relevant, man lägger alltså mer fokus på det 

undertryckta känslomässiga uttrycket och de kulturella etiketterna. Emotioner kan ses som en 

vägledande aspekt som gör att människor kan känna av och känna igen andra individers 

beteenden likaså känslor. Detta gör att människan också kan känna av stämningen i en 

interaktion, eftersom vi lärt oss hur, när och var emotioner ska och får uttryckas (Dahlgren & 

Starrin 2004). 

 

3.2.1 Emotion 

 

När det talas om definitionen av emotion finns det flera likvärdiga ord, för att nämna några så 

är affekter och känsla två exempel. Enligt Wettergren (2013) är det främst psykologer och 

filosofer som använder sig av begreppet affekter, medan sociologer använder sig av begreppet 

emotion. Det finns ingen tydlig och mer preciserad definition av vad en emotion är, eller hur 

en emotion formas. Fineman (2003) hävdar att vissa människor säger att det finns ett 

subjektivt element av emotioner, vad individen känner och samtidigt en funktion för vad 
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människan uttrycker. Han skriver också att andra hävdar att känslor likaså emotioner är något 

som är kortvarigt och är relaterade till ett visst objekt eller situation. Samtidigt finns det enligt 

honom andra forskare som säger att emotioner är något socialt format. Alla dessa olika 

definitioner av begreppet emotion betraktas idag inom olika kategorier enligt Fineman (2003). 

Några exempel är, emotioner som något biologiskt, emotioner som en tidig erfarenhet och 

emotioner som något socialt. Emotioner som något biologiskt utgår ifrån att människans 

emotionella respons är sammankopplad till individens kroppssystem utifrån genetiska arv. 

När det gäller emotioner som en tidig erfarenhet så utgår den aspekten ifrån att människan kan 

återuppleva tidigare, oftast mycket gamla erfarenheter i nuet. Emotioner som något socialt 

utgår ifrån att emotioner är något kulturellt och socialt betingat (Fineman, 2003).  

 

3.2.2 Känsla 

 

Tidigare sociologin Susan Martin citerar följande; ”känslor som människor upplever, tolkar, 

reflekterar, uttrycker och hanterar. De uppstår i den sociala interaktionen: är influerad av 

social, kulturell, mellanmänskliga och situationsmässiga villkor”  M      1      11     

Det är dock viktigt att redogöra för att det finns teoretiker och sociologer som väljer att 

urskilja definitionen av känsla och emotion. Ofast tillämpas emotion och känsla som 

varandras synonymer inom emotionssociologin, där känsla kan ses som en sinnesförnimmelse 

inom individen medan emotion är något som individen upplever utåt. Vidare menar 

författaren att samhällsvetare använder sig av begreppen emotion och känsla som varandras 

synonymer (Wettergen, 2013). Dock menar Hochschild (2003) att känsla och emotion 

åtskiljer sig. Hon beskriver att känslor är mildare än en emotion. Dessutom delger hon Vidare 

att känslor är mer relaterbart till individens fysiska åkomma, varav en känsla tar sig fysiskt 

uttryck i svettning, darrning och börjar rodna.  

 

3.2.3 Thomas Scheff om skam och stolthet 

 

Enligt Scheff (1990)  är emotionerna stolthet och skam individens grundläggande emotioner, 

han hävdar att dessa två emotioner står i motsats till varandra. Inom vetenskapen förekommer 

en rad olika definitioner, snäva som vida, särskilt om begreppet skam. Enligt Scheff kan skam 

förstås utifrån två definitioner: Vardaglig skam och Förnedrande skam.  
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Den vardagliga skammen är kortvarig och upplevs vara öppen, mestadels är denna form av 

skam mindre intensiv. Han jämför denna typ av skam med förlägenhet. Den förnedrande 

skammen däremot är den typ av skam som är mer intensiv och långvarig, oftast framkallar 

denna form av skam indignation och förargelse. Vidare menar Scheff (1990.) att skam som 

definition används som ett samlingsnamn för flera andra negativa emotioner. Med negativa 

emotioner menas de känslor som framkallar en negativ bild hos individen själv. Ovärdig, 

avvisad och otillräcklig är att nämna några exempel.  

Definitionen av stolthet förknippas oftast i det västerländska samhället med hybris och 

förmätenhet. Scheff (1990) påstår att följande definitioner är bättre lämpade: Falsk stolthet, 

Sann stolthet och Lånad stolthet. Den falska stoltheten syftar till när individen förstorar eller 

ljuger om sin egen förmåga. Sann stolthet är då individen har åstadkommit en handling som 

personen länge har strävat och kämpat efter. Dessutom blir handlingen lyckad. Sist men inte 

minst är den lånade stoltheten när individen identifierar sig med någon som personen har 

respekt för, varpå individens självkänsla förbättras. Exempelvis kan ett helt samhälle känna 

stolthet över en idrottsmans goda prestationer 

Vidare skriver Scheff (1990) att stolthet och skam är utmärkande för det sociala bandet, ett 

begrepp som tydliggörs i följande rubrik. Både skam och stolthet är något som anger signaler 

på hur starkt människans sociala band är. Teoretikern hävdar att skam och stolthet har en 

starkare påverkan på individens självbild än vad andra emotioner har. Han skriver också att 

dessa emotioner är mycket mer avgörande för hur individen interagerar med andra människor 

inom sociala sammanhang. Däremot är det just dessa två emotioner som det moderna 

samhället väljer att undanhålla.  

 

3.2.4 Thomas Scheff om sociala band 

 

Ett begrepp som Scheff (1990) använder sig av är sociala band. Enligt Scheff (1990) är det 

människans grundläggande behov likaså drivkraft för att kunna både forma likaså upprätthålla 

de sociala banden. Vidare skriver han att det är svårt att göra en precision och definiera 

begreppet sociala band, men däremot är han övertygad om att det är relationellt, att det 

förekommer likaså existerar mellan människor. Det sociala bandet är något som för 

människor och grupper samman. När det gäller emotionerna skam och stolthet så hävdar 

Scheff (1990) att de befinner sig i en utmärkande relation gällande de sociala banden. 
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Scheff och Starrin (2002) skriver att individens sätt att ge uttryck gällande känslor, visar hur 

de sociala banden människor emellan ser ut. Det sociala bandets medgivande inom en social 

relation blir beroende gällande vilken grad och distans som finns mellan människorna. Vidare 

skriver Scheff och Starrin (2002) att en stolthet som är sann blir ett säkert likaså tryggt socialt 

band och tvärtom gällande skam, alltså att det innebär ett osäkert även otryggt socialt band. 

 

3.2.5 Thomas Scheff om kroppsspråk 

 

Scheff och Starrin (2002) skriver också att ilska kan definieras som ett tecken gällande en 

dold skamlig känsla hos en människa. De hävdar även att emotioner är något som kan läsas av 

och ses på individens kroppsspråk och språkuttryck. Detta innebär att de sociala bandens 

tillstånd även utformas både utifrån en verbal likaså icke verbal kontakt. När en människa 

känner sig skamsen blir de somatiska uttrycken enligt Scheff och Starrin (2002) rodnad, 

ledsna ögon och undvikelse. Avslutningsvis så anser de att skam är den grundläggande 

emotionen för människan, just för att den kan ”     ” av på en individ utan att individen ens 

pratar. 

 

3.2.6 Georg Simmel om skam 

 

För Georg Simmel (Dahlgrens & Starrin, 2004) är begreppet skam en rymlig mångfald som 

har en gemensam nämnare. Skam kan innebära att en individ inte får den uppmärksamheten 

som förväntat, att individen inte får tillräckligt beröm till att handla om den grövsta moraliska 

förseelsen. För honom är grunden till skam likaså förlägenhet (som han använder i synonym 

till varandra) mångfaldiga. Han anser också att känslan av skam är självbetraktande. Individen 

har själv möjligheten att kunna bedöma och avgöra sig själv, eller att tillhanda sig själv som 

ett objekt. Vidare menar han att jaget inte finns i en relation mellan två främlingar, vilket gör 

att det oftast inte kan förekomma något skamligt mellan två främlingar. Likaså gäller det med 

personer som står oss väldigt nära. Två individer som känner varandra väldigt bra innebär 

enligt Simmel att det inte kan uppstå en skamlig situation. Däremot skriver han att en skamlig 

situation oftast förekommer bland nya och ytliga relationer, oftast mellan bekanta.  

Vidare beskrivs skamkänslor utifrån den enskilde individens handlingar och kollektivets 

gemensamma handlingar. Han hävdar att när människor agerar i grupp försvinner det enskilda 
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ansvaret och skamkänslor blir då inte förekommande på samma sätt, som när individen själv 

utför en skamlig handling. I och med detta är individen beredd att utföra handlingar som 

denne enskild hade upplevt som skamligt. Särskilt förekommande är detta bland unga 

människor som ännu inte har lärt känna sitt eget ”   ” (Dahlgren & Starrin, 2004). 

 

3.2.7 Civilisationsprocessen 

 

För att förstå förändringsprocesser av den mänskliga psykiska strukturen undersökte Elias 

Norbert (2000) hur etikettsregler och beteenden från medeltiden till modern tid har förändrats. 

Detta var en studie som skulle komma att kallas Civilisationsprocessen. Kort sagt var Elias 

centrala intresse att söka förståelse för de beteende som hänger samman med människans 

biologiska funktioner, såsom exempelvis toalettbesök och bordsskick. I dagens samhälle 

uträttar vi inte våra behov i det offentliga, ett beteende som på medeltiden var helt vanligt 

förekommande. Ett annat exempel är hur uppfostran har genomgått förändringar. Tidigare 

straffades barn genom våld och disciplineringsmedel, vilket med tiden har blir mer och mer 

oacceptabelt. I dagens samhälle bestraffas de som tillämpar våld och disciplineringsmedel 

med ett stark ogillande från omgivningen. Istället är det mer förekommande att tillämpa ett 

skambeläggande i sin fostran. Elias (2000) menar att dessa beteendeförändringar således inte 

berodde på materiella, hälsomässiga eller religiösa orsaker. Snarare att den sociala kontrollen 

av mänskligt beteende har ökat, vilket även bidrar till att samhällets strukturer omformades. 

Av denna anledning lärde sig människan att handskas med sina känslor och dölja de impulser 

som kunde bidra till konflikter eller andra olustiga situationer. 

 

 3.2.8 Elias Norbert om skam 

  

Vidare upptäckte Elias (2000) att skam innehar en viktig roll för att förstå 

förändringsprocessen inom etikettsregler och framförande. Vid givna tillfällen så uppkommer 

skamkänslor hos människor, en specifik vanemässig sinnesstämning. Rent konkret beskrivs 

skam vara en rädsla för att bli socialt nekad eller degraderad av omgivningen, även att stå 

inför människor som innehar överlägsna attityder. Det förekommer dessutom en inre konflikt 

med det egna själslivet, där den enskilde individen upplever sig själv som undergiven. 

Återigen är människan rädd för att bli socialt nekad, men även att gå miste om aktning eller 
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kärlek från andra människor. Skamkänslor kan fungera kontrollerande för den enskilde 

individen och verka varnade när sociala normöverträdelser och avvikelser är förekommande. 

Av denna anledning får även individen förståelse för vikten av att agera i enlighet med 

samhällets föreskriva normer. Många gånger uppkommer skuldkänslor vid de tillfällen då 

individen borde ha uträttat någonting, eller då ett misslyckade uppstår. Vidare beskrivs 

skamkänslor uppstå när den nått en viss styrka, dessutom uppkommer den i specifika 

bestämda vardagsmässiga sammanhang. För trots att skamkänslor innehar olika grad – och 

nyansskillnader, är företeelsen alltid densamma  
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4. Metod 

 

Nedan kommer vi att redogöra för vår förförståelse och hur vi har gått tillväga för att insamla 

vårt empiriska material. Grundläggande kommer vår studie att utgå ifrån ett interaktionistiskt 

perspektiv där emotioner uppstår i interaktion mellan individer. Den symboliska 

interaktionismen är inte enbart ett teoretiskt perspektiv utan även ett förhållningssätt som 

genomsyrar hela vår studie.  

I första avsnittet delger vi vår förförståelse för att därefter delge den metod som vi har valt för 

undersökningen. Vi beskriver även vilka för- och nackdelar det finns med den valda metoden. 

Vidare kommer läsaren att få ta del av studiens tillvägagångssätt, avgränsningar, urval, 

intervjuguide, materialinsamling, kodning, etiska överväganden, undersökningens 

trovärdighet samt presentation av våra intervjupersoner.  

 

4.1 Förförståelse  

 

Innan vi påbörjade våra intervjuer hade vi en tanke om att skam och stolthet är varandras 

motpoler, men också att de står i beroendeställning gentemot varandra. Med detta menar vi att 

människan aktivt försöker undvika att känna skam för att istället sträva mot att känna stolthet.  

Vad gäller skam hade vi en förförståelse som sade att skam är när människan gör bort sig 

genom att gå in i en lyktstolpe, halka på isen eller rapa högljutt inför andra människor. 

Stolthet däremot är när individen lyckas utföra någonting svårt, för att avspegla våra egna 

stolta ögonblick är således när vi får ett arbete som vi har ansökt om. Stolthet för oss kan även 

vara att känna stolthet över en kär vän eller familjevän som utfört någonting stort i livet. Trots 

vår förförståelse har detta inte påverkat informanternas svar, däremot har vår intervjuguide till 

viss del reglerats av vår förförståelse. Dock behandlar vi många intressanta frågeområden som 

inte reglerats av vår förförståelse, detta för att öppna upp för andra detaljer och infallsvinklar.  

 

4.2 Val av metod  

 

För att kunna få svar på frågeställningar och hämta ny kunskap inom ett forskningsområde 

krävs en metod. Kortfattat kan en metod förklaras som ett verktyg som tolkar, inhämtar och 

organiserar information. Vanligen förekommer två skilda metodtyper, den kvantitativa och 
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kvalitativa metoden (Larsen, 2009).                                                      

                 , varpå den kvalitativa metoden snarare fördjupar sig i människors utsagor, 

upplevelser och skeenden (Trost, 2010). 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning för att vi är intresserade av unga och äldres 

upplevelser av emotionerna stolthet och skam i sociala interaktioner, av den enkla 

anledningen att vi vill kunna greppa individers känslor och förstå deras upplevelser och 

skeenden. Vi är således inte intresserade av generaliseringar utan vill snarare gå in på mer 

komplexa och djupgående analyser. Inom emotionssociologin uppkommer emotioner i ett 

socialt sammanhang och i interaktionen mellan individer. Kort sagt kan en emotion förstås 

som en orsak och ett föremål för sociala handlingar. Förståelsen för mänskliga handlingar 

grundar sig inte bara i att förstå individers tankebanor, utan även deras känslor. När vi således 

förstår människors emotioner kan vi även få en djupare förståelse för människans handlingar 

(Wettergren, 2012).  

Det förekommer både för – och nackdelar med en kvalitativ undersökning, någonting som vi 

var väl medvetna om när vi påbörjade vår studie. En fördel med kvalitativ metod är att 

intervjuerna för det mesta sker ansikte mot ansikte, vilket innebär att forskaren kan ställa 

följdfrågor, reda ut missförstånd och gå in mer detaljerat i ämnet (Larsen, 2009). Tack vare att 

vi valde att göra en kvalitativ studie fick vi ta del av informanternas egna utsagor, skeenden 

och upplevelser av skam och stolthet i sociala interaktioner. Då intervjuerna lägger grunden 

för vår undersökning var det viktigt att det empiriska materialet blev innehållsrikt. Vi var 

därför noga med att reda ut oklarheter som uppstod under intervjuerna, dessutom ställde vi 

följdfrågor och bad informanterna att utveckla sina svar. Detta medförde att vårt empiriska 

material blev innehållsrikt.  

En nackdel med en kvalitativ undersökning är att materialet är mer omfattande att behandla i 

efterhand, vilket medför att forskaren behöver klassificera och förenkla sitt datamaterial. Det 

kan även förekomma vissa svårigheter i interaktionen mellan forskare och informant. Vissa 

gånger kan intervjupersonen ha svårt för att vara helt ärlig i sina svar då hen inte är anonym 

för forskaren. Dessutom förekommer det att intervjupersonen svarar på det som hen tror att 

forskaren vill höra (Larsen, 2009). Nu i efterhand är vi medvetna om att våra intervjupersoner 

möjligen kan ha svarat på våra frågor utifrån vad de trodde att vi ville höra. Vi var dock noga 

med att sitta tysta under intervjuerna, utöver när vi ställde frågor, för att varken avbryta eller 

vägleda informanternas redogörelser. Då vi började vår empiriska materialinsamling med att 
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göra en testintervju analyserade vi vårt utförande och tog med oss det när vi intervjuade 

resterande. Den främsta lärdomen vi tog med oss från testintervjuerna var att inte vara rädd 

för den tystnad som kan uppkomma.  

 

4.3 Tillvägagångssätt  

 

I ett tidigt skede tog vi beslutet att skriva om emotionerna skam och stolthet. Vi valde att 

skriva en uppsats som syftar till att undersöka hur kvinnor och män i åldrarna 20 - 30 år och 

60 - 70 år upplever dessa emotioner. När vi har kommit fram till vårt forskningsområde 

började vi formulera vår intervjuguide. En tydligare beskrivning på hur vi arbetade med 

intervjuguiden redogör vi för längre ner. När intervjuguiden var klar tog vi kontakt med 

intervjupersoner. Kontakten med våra informanter fick vi genom vänner. Först bad vi våra 

vänner att lämna kontaktuppgifter till de informanter som ansågs relevanta för vår studie, 

därefter ringde eller mejlade vi dem och frågade ifall de möjligen ville ställa upp på en 

intervju. Samtliga intervjupersoner som vi kontaktade hade möjligheten att ställa upp, så 

direkt vid vår kontakt bokade vi in en tid och plats där intervjuerna skulle ske.  

Vi funderade dock ganska länge på om vi skulle intervjua bekanta eller helt främmande 

personer. Efter många om och men, kom vi fram till att bekanta skulle passa vår studie bäst. 

Anledningen var att emotionerna stolthet och skam, kan ses och uppfattas som något känsligt. 

Vi ansåg att det var enklare att intervjua bekanta, eftersom stolta och skamliga situationer är 

lättare att prata om när man är bekant med varandra. När man gör intervjuer med främmande 

personer är det lätt att det blir stelt och att man riskerar att inte få ut så mycket diskussion 

enligt Trost (2010).  

Innan vi skulle påbörja våra intervjuer berättade vi för våra informanter om hur vi anpassar 

oss efter de etiska aspekterna, vilket vi också tydliggör ytterligare längre ner i texten. Vi 

informerade även om deras rättigheter och att intervjuerna skulle spelas in. Vi valde att spela 

in våra intervjuer för att kunna få en mer djupgående analys av informanternas diskussioner 

och svar. Att arbeta på detta sätt innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att vi i 

transkriberingen kan återberätta exakt vad intervjupersonerna diskuterat om under intervjun.  

Sedan satte vi igång på tu man hand att enskilt intervjua våra informanter med stöd av vår 

intervjuguide. Trost (2010) hävdar att om man väljer att vara två intervjuare finns det en risk 
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att den som blir intervjuad känner sig underordnad och att en känsla av maktövergrepp 

uppstår. Vi valde därför att inte intervjua tillsammans, för att undvika detta fenomen. Dock 

kan vi i efterhand inte avgöra om detta var förekommande då vi aldrig gjorde intervjuer 

tillsammans. Vi ville avsätta mycket tid på att transkribera vårt material för att kunna få en så 

nyanserad och djupgående förståelse som möjligt. Efter att vi hade transkriberat och kodat 

varje intervju så kunde vi snabbt se ett mönster. Vi beskriver utförligare hur vi gick tillväga 

med att koda i ett annat avsnitt. Det vi sedan gjorde var att välja relevanta teoretiska begrepp 

utifrån vad våra intervjuer gav.  

 

4.4 Avgränsningar 

Innan vi påbörjade vår studie valde vi att avgränsa oss till emotionerna skam och stolthet, 

framförallt av anledningen att studien hade blivit                                                 

                                                              mellan en ne                  

                                                                                 . 

Även i vårt urval gjorde vi avgränsningar. Till en början hade vi tänkt undersöka skillnader i 

ett genusperspektiv, varav vi intervjuade häften män och kvinnor. Dock kom vi till insikt att 

våra tio intervjuer inte var tillräckliga för att kunna dra slutsatser om genusskillnader i 

analysen. Om vi såldes hade intervjuat ännu fler informanter skulle vi möjligen fått ett svar 

som påvisar ett genusperspektiv.                                                           -      

                                 -     . Detta                                     

                                                            r vi inte bara informan       

                                                                                       M   

                                                                    .  

Ytterligare e                                                                                    

                                                                                               

och gruppintervjuer                                                                               

                            1                                                                 

                                                                           pratsamma 

per                                                                                             - 
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                                                ntervjuer som gav oss mycket material valde 

vi att prioritera bort gruppintervjuer. 

 

4.5 Urval  

När en kvalitativ undersökning tillämpas föreligger således inte intresset i att generalisera 

statistik, vilket oftast är fallet i en kvantitativ undersökning. Av denna anledning, att en 

kvalitativ studie inte är intresserad av att generalisera statistik, går det att tillgå ett  

icke – sannolikhetsurval. Vad som dock inte ska förglömmas är att kvalitativa studier har 

undersökningspersoner som är representativ andra grupper. Om så inte är fallet är 

undersökningen inte särskilt intressant eftersom att studien bara är giltig för den grupp 

deltagare som medverkade (Larsen, 2009). 

Under vår forskningsprocess valde vi att kombinera ett strategiskt urval och ett 

bekvämlighetsurval. Ett strategiskt urval går kort sagt ut på att forskaren själv väljer ut de 

undersökningspersoner som anses relevanta för hela populationen, medans vid ett 

bekvämlighetsurval tar forskaren de deltagare som finns till hands (Trost och Hultåker, 2016).  

Det strategiska urvalet tillämpades då vi ville få en stor variation i intervjupersonernas svar, 

varav vi bestämde oss för att jämföra unga och äldre kvinnor och män. För att vår studie ska 

vara representativ som möjligt, valde vi att intervju fem kvinnor och fem män i åldrarna  

20 - 30 år och 60 - 70 år. Vi gjorde även var sin testintervju på målgruppen unga, varav vi har 

två extra informanter i den målgruppen. Vi valde dessa ålderskategorier för att vi ansåg att det 

representerade unga och äldre kvinnor och unga och äldre män. Eftersom att vi ville vara så 

effektiva och verksamma som möjligt bestämde vi oss även för att göra ett 

bekvämlighetsurval. Detta genom att tillfråga vänner och bekanta om de kände någon som var 

relevant att intervjua för vår studie. På så vis fick vi snabbt åtta undersökningspersoner att 

intervjua.  

 

4.5.1 Fördelar och nackdelar med urvalet  

 

En fördel med vårt urval var att vi lätt och snabbt kunde få tag på våra informanter, eftersom 

vi valde att intervjua bekanta. En nackdel med urvalet som vi reflekterade över i efterhand, 
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skulle kunna vara att informanterna inte ville vara riktigt öppna och ärliga, eller prata om allt, 

då deras vänner även var våra vänner.  

 

4.6 Intervjuguide  

 

När en kvalitativ intervju genomförs kan forskaren välja att vara mer eller mindre 

strukturerad. Vanligen talas om olika tillvägagångssätt när det gäller intervjuer, bland annat 

en strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad intervju. I en strukturerad intervju har 

forskaren förberett en mall av intervjufrågor med öppna svarsalternativ. Om forskaren istället 

väljer att tillämpa en semistrukturerad intervju används oftast en flexibel intervjuguide, med 

färdigskrivna frågor men med en ordningsföljd som kan variera. Till sist har vi den 

ostrukturerade intervjun som åsyftar en öppen intervjuguide där enbart teman tillgås som 

vägledning för forskaren (Larsen, 2009). 

Vi funderade fram och tillbaka över vilken typ av intervju vi ville genomföra. Då tiden och 

resurser begränsar oss något, valde vi att skriva en intervjuguide som är strukturerad eftersom 

att detta medför att information lättare kan jämföras. Dock ville vi inte att intervjuguiden 

skulle vara alltför strukturerad. Detta för att väsentlig information kan gå miste då 

intervjudeltagare kan styras av intervjufrågorna och inte helt och hållet kan tala fritt om ämnet 

(Larsen, 2009). Därför inspirerades vi av en semistrukturerad intervju med nedskrivna frågor, 

med en flexibel ordningsföljd med möjlighet till följdfrågor.  

                                    : “Vad är stolthet för dig? Vad är skam för dig? Hur 

upplever du stolthet? Hur upplever du skam? Omgivningens reaktioner. Kroppsspråk och 

Emotioner då och nu.” (se bilaga 1).  

 

4.6.1 Reflektioner över våra intervjufrågor 

 

I efterhand reflekterade vi över om några av frågorna kunde uppfattas som känsliga för 

intervjupersonerna. Vid ett tillfälle var vi av uppfattningen att en informant upplevde att en 

fråga var något för känslig.                        “ När du var yngre – fanns det särskilda 

situationer som gjorde dig skamsen?”, varav vi fick en känsla av att informanten inte ville 

diskutera eller berätta om detta. Möjlige har detta att göra med att informanten återblickade 
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till ett ögonblick hen helst inte ville minnas. Då vår intervjuguide består av många teman 

resulterade detta således i mycket datamaterial, av denna anledning valde vi att inte 

behandla materialet från temat “Emotioner då och nu”. Om tid och resurser inte hade varit 

begränsat skulle vi fördjupa oss i detta tema.   

 

4.7 Materialinsamling  

 

Samtliga intervjuer varade i 45-60 minuter, vilket innebar att vi fick riktligt med 

materialinsamligt. Enligt Lantz (2014) är det viktigt att låta intervjupersonerna delta i valet av 

plats, någonting som vi hade i åtanke när vi bokade in intervjuerna. De flesta 

intervjupersonerna ville antingen träffas på ett café, på arbetsplatsen eller i deras hem. Lantz 

(2014) betonar att platsen för intervjuerna bör ske på ett ställe där eventuella ljud och andra 

störningar inte kommer att distrahera informanten. I och med detta valde vi att utföra 

intervjuerna på ett café på morgonen, i och med att det är relativt folktomt på morgonen. När 

det gäller intervjun på arbetsplatsen så skedde den i ett enskilt arbetsrum och vi kunde 

diskutera ostört. Innan vi började våra intervjuer så valde vi att stämma av med våra 

intervjupersoner om de ansåg miljön som något problematiskt, men så var aldrig fallet. Med 

hänsyn till detta anser vi att miljön och våra valda platser aldrig hade en negativ inverkan på 

våra intervjuer. Vi fann heller inga skillnader i svaren gällande de intervjuer som vi hade i 

offentliga miljöer i relation till de intervjuer som inte skedde på offentliga platser. 

 

4.8 Kodning  

 

Då vi genom informanternas godkännande spelade in våra intervjuer på våra mobiltelefoner, 

var nästa steg att ordagrant transkribera varje enskild intervju till pappersform. Till en början 

fann vi det svårt avgöra hur noga vi skulle vara när vi transkriberade de inspelade 

intervjuerna. Tillslut beslutade vi om att pauser, skratt och hummande enbart skulle 

formuleras om det var meningsbärande för materialet. Eftersom att vi hade ungefär nio 

timmars inspelad intervju var vi tvungna att bryta ner materialet i mindre delar för att så 

detaljerat som möjligt effektivisera analysprocessen.  
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Vi gjorde en så kallad kodning på vårt empiriska material, vars innebörd är att bryta ner det 

empiriska materialet i mindre delar (Aspers, 2011).  När vi antecknade våra koder i 

marginalen använde vi oss av färgpennor, en färg för varje tema. Detta gjorde att vi smidigt 

kunde sortera in koderna i sina teman när vi sedan skrev analysen. Tack vare detta kunde vi 

sedan kartlägga vårt insamlade empiriska material och få överblick i informanternas utsagor.  

I och med detta kunde vi även enkelt överskåda ifall det förekom likheter eller skillnader i 

informanternas upplevelser kring stolthet och skam.  

4.9 Etiska överväganden  

 

Inom samtliga forskningsarbeten bör varje forskare sträva mot att kunskapen som 

representeras ska vara så trovärdig som möjligt, samtidigt som kunskapen ska vara 

betydelsefull för individer likaså för samhällets utveckling. Det finns därför krav på hur 

forskningen ska utövas och att forskningen riktas in på avsevärda frågor. Med hänsyn till 

dessa aspekter valde vi att arbeta utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer: 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetkravet och nyttjandekravet.  

Samtyckeskravet innebär att man informerar intervjupersonerna om att deras medverkan är 

frivillig och att de kan välja att avsluta intervjun när som helst. De har också rätt till att inte 

behöva svara på våra frågor som känns olämpligt av någon anledning (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi anser att den informationen vi gav våra informanter bidrog till en större tillit mellan 

oss och informanterna, förhoppningsvis bidrog det även till ännu mer djupgående svar från 

våra intervjupersoner.  

Vi arbetade även utifrån informationskravet vars innebörd är att delge informanterna om syfte 

med studien, hur materialet behandlas och att informanterna kan ta del av studiens slutresultat 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade även om att uppsatsen ska läsas av vår handledare, 

av andra studenter vid en opponering och att studien eventuellt publicerar på Digitala 

Vetenskapliga Arkivet.  

Eftersom The General Data Protection Regulation (GDPR) har genomförts var det av största 

vikt att oss ta hänsyn till detta utifrån konfidentialitetkravet. Ett syfte som GDPR har är att 

skydda individers friheter, detta gäller främst personuppgifter. I och med detta har vi varit 

noga med att förvara informanternas personuppgifter på krypterande datorer och på 

universitetets Cloud – tjänster. Vidare innebär konfidentialitetkravet att informanternas 
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personuppgifter måste säkerställas på ett mycket säkert sätt så att ingen obehörig från 

allmänheten kommer åt forskarnas insamlade material. Vi anpassade oss utefter detta genom 

att berätta för våra informanter hur vi skulle arbeta med att dölja deras identitet i vår uppsats, 

bland annat genom våra påhittade namn. På så sätt minskar vi även chanserna för att någon 

annan från allmänheten skulle kunna koppla vem våra informanter är. När vi arbetade på detta 

sätt har vi tagit stor hänsyn till de etiska aspekterna, informanternas önskemål, men också 

respekterat GDPR och den nya dataskyddsförordningen.  

Även nyttjandekravet kändes självklart för oss att tillämpa. Kort sagt innebär nyttjandekravet 

att de uppgifter som vi fått in av våra informanter enbart får användas i vår undersökning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Med hänsyn till detta berättade vi för informanterna att våra 

ljudinspelningar, transkriberingar och allt annat material skulle raderas omedelbart när 

uppsatsen var färdig. På så vis har vi även ökat studiens trovärdighet då vi är tydliga med hur 

materialet behandlas när uppsatsen är färdig. Även att informanternas personuppgifter inte ska 

kunna användas i andra forskningsstudier utan deras vetskap. 

 

4.10 Undersökningens trovärdighet  

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver reliabilitet som en mätning, där en annan individ ska 

kunna göra om samma undersökning och få samma resultat vid ett annat tillfälle. Inom den 

kvalitativa metoden fokuserar forskarna på hur intervjuerna har utförts, vilket innebär att 

andra forskarna studerar om undersökningens forskare har ställt ledande frågor vid 

intervjuerna. I och med detta kan vi som forskare påverka informanternas svar genom att leda 

dem till att säga det vi egentligen vill höra. Vi har även haft i åtanke att vara så neutrala och 

objektiva som möjligt i vårt uppträdande under intervjuerna, detta för inte påverka 

informanterna tankebanor.   

När det gäller undersökningens validitet innebär det att man undersöker om studien 

undersöker det den avser att undersöka. Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att validiteten 

inom en kvalitativ forskning kan uppnås då forskaren ständigt ser över det empiriska 

materialet, men även teoretiskt tolkar de resultat som man fått ut av sitt material. Läsaren kan 

själv avgöra studiens validitet genom att se över forskarens val av metod samt arbete av 

analysen. För att uppnå en hög validitet i vår studie valde vi att genomföra två testintervjuer 
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för att se över vår intervjuguide. Vi ville se ifall intervjuguidens frågor var relevanta för 

studiens syfte, om frågorna var tillräckligt många samt om de var ledande frågor.  

Vi har lagt mycket tid på vår intervjuguide av den anledningen att informanterna fritt skulle få 

uttrycka sina tankar och åsikter, utan att känna påtryckningar från oss.  Vad gäller resultatet i 

vår analys har vi lagt många timmar på att se över och ifrågasätta trovärdigheten, detta genom 

att hela tiden gå tillbaka och säkerställa att vi ger svar på vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

4.11 Presentation av intervjupersoner  

 

Våra informanter ville vara anonyma och med hänsyn till GDPR väljer vi därför att inte 

avslöja för mycket om deras identitet, därför har vi använt oss av egna och påhittade namn i 

analysen.  

Namnen som kommer att användas för att representera de unga informanterna är:  

Mia, Sofia, Andreas, Sara, Stefan och Niklas.  

De namn som representerar de äldre informanterna är:  

Olof, Åsa, Gunnar och Monika. 
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5. Analys 

 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vår analys av våra tio kvalitativa intervjuer som har 

gjorts i denna studie. Genom vår kodning av materialet kommer vi i detta avsnitt att besvara 

vårt syfte och våra två frågeställningar. Framförallt ger analysens teman svar på 

informanternas egna upplevelser av skam och stolthet i sociala interaktioner, vilket är studiens 

övergripande syfte, men vissa gånger återkopplar informanterna även till generella 

uppfattningar om andras upplevelser av emotionerna. Särskilt förekommande är detta i 

avsnittet om kroppsspråk. Analysen består av citat från våra informanter, återkopplingar till 

våra valda teorier samt tidigare forskning. 

 

5.1 Skam i sociala interaktioner  

 

Under samtalen i våra intervjuer kom vi till insikt att skam uppkommer i sociala interaktioner 

som på något vis är hotade. Detta resonemang bekräftas även utav flera av våra valda teorier. 

Scheff (1990) menar att skam fungerar som en signal på individens otrygga sociala relationer 

där han talar om sociala band. Även Norbert Elias (2000) menar att skam medför att 

människan känner en rädsla för att bli socialt nekad av sin omgivning.  

 

”K   ju vara på jobbet... typ som när man gjorde väldigt fel på       … då blev ju inte chefen så 

glad liksom. Det är skamligt”.  (Stefan, 23 år) 

”J   tycker det är skamligt att jag har ett sånt handikapp i golf inte kan leva upp till    … jag 

satte det på nio hål mitt handikapp och jag lever aldrig upp till det och jag skäms ju ögonen ur 

sig när jag spelade med min    … som är mycket       ”. (Gunnar, 70 år) 

 

Ovanstående citat från Stefan och Gunnar beskriver att skam uppkommer när de skämmer ut 

sig inför andra människor. Det kan handla om alltifrån att misslyckas på sin arbetsplats och 

göra chefen upprörd, eller att inte leva upp till sitt handikapp i golf och på så vis skämma ut 

sig inför sin son. I både Stefan och Gunnars citat återkopplar vi till Goffman (1998) 

resonemang om att individen antingen innehar en förväntad eller inbillad brist på respekt från 

sin omgivning när personen upplever skam. Vi får intrycket av att både Stefan och Gunnar 

känner undergivenhet i relationen till chefen och sonen, när dem misslyckas i sitt utförande. 
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Kort sagt uttrycker de en olust över att ställas inför andra människors överlägsna attityder, 

särskilt inför människor som informanterna känner stor aktning för.   

Något vi reflekterade över är den tidigare forskning vi fann om ålderskillnader gällande 

emotioner. Carstensens och Scheibe (2010) hävdar att unga individer har svårare för att 

hantera negativa emotioner jämfört med äldre människor, anledningen till detta är för att de 

äldre har mer livserfarenhet och kan hantera oväntade situationer bättre. Författarnas 

resonemang går således inte att relatera till vår studie då denna åtskillnad inte framkommer i 

våra intervjuer. Enligt vår uppfattning finns det inte några ålderskillnader gällande 

hanteringen av negativa emotioner. Samtliga informanter berättar att de hanterar skamkänslor 

genom att tänka på annat i form av träning eller andra aktiviteter.  

Vidare menar samtliga informanter att skam uppkommer när de har gjort eller sagt någonting 

som kan uppröra andra människor i deras sociala interaktioner.  

 

”       kan man ju skämmas för att man inte tänker sig för utan säger något rent ut och blir 

nästan röd i         … hur kunde jag säga de och då känner jag grov ånger. Man tänker sig inte 

för”  (Gunnar, 70 år) 

”J   känner nog skam om jag har sagt någonting dumt till      … då skäms jag för att jag har 

varit väldigt stygg mot    … det tycker jag är     … då skäms jag. Om man säger fel grejer 

eller har blivit ovänner”  (Monika, 69) 

 

Återigen går citaten ovan att relatera till Scheffs (1990) beskrivning om att emotioner 

fungerar som en signal på hur starka individens sociala relationer är, varav de talar om 

människans sociala band. Vidare beskrivs hur grundläggande emotionen skam är för 

individens sociala band, varpå skam är ett tecken på individens otrygga sociala relationer. 

Utifrån våra informanters utsagor att döma tolkar vi det som att det föreligger en oro inför att 

göra andra människor upprörda eller sårade. Särskilt tydligt blir det i Monikas uttalande ovan: 

”[…]då skäms jag för att jag har varit väldigt stygg mot dem[…]”. Vidare uppfattar vi det som att 

informanterna vill framstå från sin bästa sida, varav skamkänslor blir förekommande när 

andra människor uttrycker ett ogillande gentemot dem.  Detta går således att återkoppla till 

Goffmans (1998) begreppet intrycksstyrning, vars betydelse är att människor försöker styra 

publikens intryck om sig själv. Han menar att människan känner en oro inför den bild som 
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andra människor har om denne själv, varav individen aktivt försöker visa sig från sin bästa 

sida. Allt detta för att undvika att känna skam.  

Samtliga informanter menar att skammen är mildare och mer hanterbar när de utsätts för 

skamliga situationer i en större grupp. Då upplever informanterna inte obehag, ledsamhet och 

nedstämdhet lika intensivt som när de hamnar i en skamlig situation enskilt. 

 

”J   skulle nog säga att om man är i en grupp är det lättare att liksom prata om    … man blir 

inte avvikande på samma sätt som om man skulle bli ifall man gjort något ensamt, som ses som 

       ”  (Mia, 28 år) 

 

”K      att om man är i en grupp och tillsammans med vänner att man kan skratta åt det 

           ”  (Gunnar, 69) 

  

I citaten ovan tolkar vi det som att informanterna anser att det är lättare att ta sig igenom en 

skamlig situation när de är i en grupp med andra människor. Detta går således att relatera till 

Simmels (Dahlgren & Starrin, 2004) resonemang om att bristen på skamkänslor är ett tydligt 

kännetecken i ett kollektivt handlande. Vidare menar han att den enskilde som en del av en 

grupp vågar utföra handlingar som annars kan upplevas skamliga när personen agerar ensam, 

detta för att det enskilda ansvaret försvinner i en handlings som har utförts i en grupp. Vi 

anser att det kan föreligga en sanning i Simmels resonemang då informanterna har bekräftat 

att det är lättare att hantera skam i ett gruppsammanhang. Enligt vår uppfattning menar vi att 

skamkänslorna inte helt och hållet försvinner i en grupp, snarare att skamkänslorna inte är lika 

intensiva och stora då gruppen känner ett kollektivt ansvar. Dock bör det tas i beaktning att 

varje gruppkonstellation är olika, vilket således innebär att gruppen ofta består av olikheter 

gällande personligheter och kunskaper bland medlemmarna.  

Vidare delger två utav våra unga informanter hur de upplever andra människor som utsätts för 

skamliga situationer. Så här säger Anders och Stefan:   

 

”O                                                                                             

hände precis, annars tänker jag inte på det så ofta, har väl att göra med vilken relation man har 

med den individen som är skamsen”  (Andreas, 24 år) 
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”J                                                                                            

inte så mycket, eller jag reagerar inte. Kanske kan jag skratta åt det om det är något som var kul, 

                  ”  (Stefan, 23 år) 

 

Både Andreas och Stefan menar att dem ser lättare på den skamliga situationen om det är 

deras nära vän som blir utsatt, snarare än om det är en bekant eller främling som utsätts för en 

skamlig situation. Enligt Simmel (Dahlgren & Starrin, 2004) uppmärksammar inte individer 

som står varandra nära den skamliga situationen som någon av dem möjligen råkar ut för. 

Dock är vi av uppfattningen att vänner uppmärksammar den andras skamliga situation genom 

att skratta åt situationen för att liva upp stämningen. Detta tar sig särkilt uttryck i Stefans citat 

ovan: ”[…]… kanske kan jag skratta åt det om det är något kul…[…]”.  När det istället 

kommer till bekanta eller främlingar som utsätts för skamliga situationer menar Stefan i citatet 

ovan att han reagerar genom att tänka ”[…]… vad fan hände precis[…]”. Det är således 

uppenbart att informanterna har svårare att bemöta obekanta och främlingar som utsätts för 

skamliga situationer. När en nära vän utsätts för skam däremot hanterar våra informanter 

situationen genom att skratta.  

 

5. 2 Stolthet i sociala interaktioner 

 

Särskilt poängterar informanterna att stolthet uppkommer när de har uppnått ett mål som de 

länge kämpat efter. Samtliga unga informanter relaterar till skola och yrkesliv när de 

illustrerar stolta sammanhang, vilket således inte är helt överraskande då informanter befinner 

sig i en ålder då många unga människor studerar och arbetar.   

 

“J   blev riktigt stolt när jag fick en anställning som jag länge fruktat     … en högre position  

på min            ”. (Sofia, 24 år) 

“    man har gjort en bra tenta eller typ när man har tänkt rätt, så som man har lärt sig    ”. 

(Sara, 24 år) 

 

utifrån våra informanters uttalanden som vi presenterat i citaten ovan att döma har vi valt att 

söka förståelse i Scheffs (1990) resonemang om emotionen stolthet. Han hävdar att stoltheten 

uppkommer när individer har gjort något de känner sig nöjda över, oavsett om det är en liten 
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eller stor sak. Enligt vår tolkning är emotionen stolthet ett tecken på att individen har utfört en 

prestation i enlighet med vad som förväntas av omgivningen, vilket blir särskilt tydligt i Saras 

citat ovan. Hon berättar att stolthet uppkommer då hon har agerat eller tänkt i enlighet med 

vad hon har lärt sig tidigare. 

Den äldre gruppen av våra informanter relaterar sin stolthet till deras hälsa och att dem 

fortfarande är självständiga.  

 

”M   känner sig stolt när man har gjort något som är väldigt bra då är jag stolt. Det här klarar 

jag utan att någon annan har hjälp mig. Jag har ju gjort mycket         … smycken och virkat 

mycket och sytt. Jag har gjort allt. Jag är självlärt på        … matlagning också. Det är jag 

väldigt stolt     ”. (Monika, 69 år) 

“J   blir stolt för varje dag jag kan gå ner för trappen utan min käpp eller rollator… jag har 

väldigt ont i mina ben vet du... så jag är stolt just nu faktiskt… när jag inte behöver någon 

annans hjälp att       … det övar jag på varje dag, sedan en lång tid tillbaka. Det är viktigt för 

mig”  (Olof, 69 år) 

 

Gällande uttalandena i citaten ovan har vi valt att återkoppla till Cooleys (1922) tankar kring 

begreppet spegeljaget. Spegeljagets innebär kort sagt att individen har en föreställning om hur 

andra människor uppfattar denne själv. Då samtliga äldre informanter upplever stolthet när de 

lyckats utföra handlingar helt på egen hand, tolkar vi det som att de har en föreställning om att 

andra människor uppfattar dem som oförmögna till att klara sig själva då dem är gamla. De 

äldre informanternas stolthet går även att relatera vår tidigare forskning som påvisar att äldre 

människor känner sig stolta och lyckliga för livet i allmänhet (Bjälkebring, 2014). Särskilt 

tydligt blir detta i Olofs citat ovan där han säger: ”Jag blir stolt för varje dag jag kan gå ner 

för trappan utan min käpp eller rollator[…]”.  

Ytterligare en intressant aspekt som framkommer i våra intervjuer är det faktum att 

informanterna antingen upplever stolthet som en kortsiktig eller långsiktig känsla. Samtliga 

informanter menar att detta beror på vilket socialt sammanhang informanterna står inför.  

 

”    skulle jag säga beror   … liksom om man strävat efter något länge så håller sig nog 

känslan i sig lite längre, kanske ett dygn eller    … men om det är något man liksom bara 

kämpat för i några dagar så försvinner känslan ganska       … liksom efter någon timme skulle 

jag     ” (Sara, 24 år). 
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”    beror på vad man känner stolthet    … är du stolt över att ha träffat en burk med geväret är 

du kanske inte stolt jätte länge men har du jag vet inte någonting större så kan man känna 

stolthet längre. Har du lyckats med att ta körkort känner du dig nog stolt längre. När du får 

körkort berättar du för folk och då gratulerar de, de gratulerar inte så mycket när du träffar en 

burk med. ”(Stefan, 23) 

  

I citatet från Stefan delger han att hans stolthet är starkare när han har tagit sitt körkort, än när 

han har träffat en burk med sitt gevär. Detta resonemang vill vi således återkoppla till Scheffs 

(1990) skildring av stolthet som olika definitioner. Han talar om sann stolthet vars innebörd är 

den stolthet människan upplever då denne har åstadkommit handlingar som personen längre 

har strävat efter. Den sanna stoltheten går även att förstås utifrån Saras citat, där hon delger att 

stoltheten är långsiktig hon har kämpat länge för en prestation eller handling.  

Informanternas citat ovan går även att relatera till Tracy & Robins (2007) tankar om den 

hybristiska stoltheten, vars innebörd är att stoltheten är knuten till en framgång som 

uppkommit efter en lång inlärningsprocess.  

Enligt vår mening är vi eniga resonemanget angående både den sanna stoltheten och den 

hybristiska stoltheten.  Utifrån informanters svar att döma finns det således olika grader av 

stolthet, beroende        ”    ”     ”     ”              är. Detta påverkar i sin tur 

långvarigheten av stolthet. Stefan menar att en stor lyckad prestation är körkorttagning och en 

liten lyckad prestation är att träffa en burk med geväret.  

 

5.3 Skam och stolthet i kroppsspråk 

 

Informanterna menar att en stolt persons ansiktsuttryck präglas av ett leende på läpparna och 

att hakan är upphöjd. Ett skamset ansiktsuttryck däremot menar informanterna är tvärtom. 

 

“O  det är ett leende på läpparna, mycket prat o   … då finns de någon stolthet. När det gäller 

skam   … är det väl att den ser lite ledsen   ”  (Andreas, 24 år) 

“    att tydliggöra kort och enkelt så ser jag en stolt person vara lycklig och glad, har ett leende 

på läpparna lite sådär. En skamsen individ ser lite nedstämd   ”. (Stefan, 23 år) 

 

“   skamsen person vill nog inte ha ögonkontakt tror jag. Personen tittar ner och möter inte 

       ”  (Monika, 69 år) 
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Våra informanters utsagor ovan stämmer väl överens med Scheffs (1990) beskrivning av hur 

en skamsen individs kroppsspråk ser ut. Han hävdar att en skamsen persons somatiska uttryck 

allt som ofta är att individen har ett ledsamt uttryck och gärna vill undvika omgivningen för 

stunden. Särskilt tydligt blir detta resonemang i Monikas citat där hon påpekar att en skamsen 

person inte vill ha ögonkontakt med andra människor.  

Informanter är även eniga när de beskriver hur en skamsen och stolt person ser ut i sin 

kroppshållning. Såhär säger informanterna:  

 

“    skamsen skulle jag nog säga att personen tippar sitt huvud neråt       … ner i       … 

men när man är stolt då är man högbröstad och allmänt     ”.  (Olof, 69 år) 

 

“   skamsen person är ihopkrupen och inåtvänd och utstrålar inte någon glädje eller   … kryper 

in i sig själv när man möter personen. Stolthet är motsatsen       … här är jag och det här gjorde 

jag bra ungefär. Rakryggad och upp med      … istället för ner med hakan. Sådär smyger sig 

    ”. (Gunnar, 70 år) 

 

“   stolt människa är lite sprallig av sig, oftast väldigt glad och har ett stort leende på läpparna. 

En skamsen däremot är lite mer lugn och har hakan ner i backen    ”. (Åsa, 67 år) 

 

Samtliga informanterna ovan hävdar att en stolt person oftast är högbröstad och lite sprallig 

av sig. Både Olof, Gunnar och Sofia förklarar att en skamsen person kryper in i sig själv och 

har hakan ner i backen. Återigen återkopplar vi till Scheff (1990) som beskriver att människor 

har lärt sig läsa av när en individ upplever skam. Den skamsna personen behöver därför inte 

uttrycka sig verbalt, för att vi ska kunna förstå att den upplever skam, utan detta tydliggörs 

väldigt bra utifrån individens kroppsspråk. 

 

Vad som möjligen bör tas i anspråk är att många individer väljer att inte visa sitt 

ansiktsuttryck och sin kroppshållning i det offentliga, detta för att troligen undvika andra 

människors bedömningar och föreställningar. Av denna anledning menar flera utav våra 

informanter att det är svårt att avgöra ifall en individ verkligen är skamsen eller stolt.  
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5.4 Samhällets normer  

 

Informanterna menar att det finns normer som styr hur dem ska uttrycka skam och stolthet 

gentemot sin omgivning. Detta förtydligas i citaten nedan.  

 

 

“J   anpassar mig efter samhällets       … även om jag kanske känner mig stolt, så kan jag ju 

inte visa det hur som      ”. (Sara, 24 år) 

 

“   människor måste ständigt anpassa oss utefter samhällets normer och regler för att inte 

uteslutas, därför måste jag tänka på hur jag beter mig inom olika sammanhang. Om jag är 

skamsen så försöker jag att inte visa det allt för tydligt likaså gäller det när jag är      ”. 

(Monika, 69 år) 

 

“      gånger väljer jag att dölja stolthet för att det finns normer som säger man inte ska vara för 

stolt och uppblåst typ. Jag döljer min skam för det är skamligt att skämmas och jag döljer min 

stolthet för att inte verka uppblåst och     ”  (Andreas, 24 år) 

 

Både våra yngre och äldre informanter påstår att normer i samhället spelar en stor roll 

gällande hur de ska uttrycka skam och stolthet. Särskilt poängterar Monika i citatet ovan att 

hon anpassar sitt beteende utefter vilken situation hon befinner sig i, detta för att inte avvika 

och uteslutas från omgivningen. Detta resonemang anser vi går att återkoppla till Goffman 

(1998) tankebanor kring människas roller i sitt framförande till publiken. Enligt vår tolkning 

kan Monikas citat förstås utifrån att hon anpassar sig till den roll som förväntas av henne, 

alltså att hon inte ska uttrycka skam och stolthet alltför tydligt i sociala interaktioner. Snarare 

berättar hon att hon undertrycka emotionerna för att passa in i samhällets normer.  

Samtliga citat ovan går enligt vår mening även att förstås utifrån Scheffs (1990) resonemang 

om att normer i samhället har ett väldigt starkt inflytande över människors känslobeteende. 

Han påstår att skam fungerar som en informell normövervakare som leder till att individer 

beter sig utifrån de normer som samhället har skapat, ett yttrande som överensstämmer med 

informanternas citat ovan. Särskilt överensstämmer detta med Saras citat där hon delger att 

hon anpassar sig efter samhällets normer. Såhär säger hon:”[…]Jag anpassar mig efter samhällets 

normer… även om jag kanske känner mig stolt[…]”. Även i vår valda tidigare forskning förespråkar 

Strömsten (2011) att skam kan hjälpa människan att förstå och tolka sin närmiljö, detta för att 

se vilka normer som är förekommande och hur människan ska efterfölja normen.   
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”J   är lite rädd för att visa upp min stolthet framför andra vilket för, man vill inte verka för 

mycket liksom. Då kommer ju andra tycka men är uppblåst och      ”. (Sofia, 24 år) 

 

För att kunna förstå Sofias citat ovan har vi valt att relatera till Cooley (2000) tankar kring 

spegeljaget. Han menar individen har en föreställning om hur denne själv upplevs vara inför 

andra människor, men även att individen har en föreställning om andra människors 

bedömning av denne själv. Extra tydligt blir spegeljaget i Sofias citat ovan då hon delger en 

rädsla för att uppvisa för mycket stolthet, detta för att hon tror att omgivningen ska uppfatta 

          ”        ”      ryg. Sofia har en egen föreställning om hur hon tror att andra 

människor upplever henne, också vilken bedömning dessa människor har på henne.  

Två utav våra andra informanter uttrycker även dem en oro för omgivningens reaktioner när 

de uppvisar skam och stolthet. Så säger Sara och Stefan: 

 

“J   visar inte skam och stolthet öppet       …  för att inte uteslutas, man vill ju inte skämma ut 

sig      ”. (Sara, 24 år) 

 

”      … det kan vara lite jobbigt att visa för folk att man är stolt. Samma sak om du inte fick 

ett jobb som du var mer än kvalificerade för och så fick du inte det då kan det vara lite jobbigt 

att visa skam också för det är också lite   … man vill ju inte att folk ska tycka man är dåligt 

kvalificerad eller så för ett      ”. (Stefan, 23 år) 

   

Även dessa citat går att applicera på Cooleys (2000) tankar om spegeljaget då dem ser sig 

själv utifrån hur de tror att omgivningen uppfattar dem. Extra tydligt blir detta i Stefans citat 

             ”[…]man vill ju inte att folk ska tycka man är dåligt kvalificerad eller så för ett 

jobb”. Vidare har vi dessutom valt att återkoppla till Goffmans (1998) förståelse för 

begreppet intrycksstyrning då vi anser att detta resonemang går att tillämpa på informanternas 

svar. Kort sagt innebär intrycksstyrning att människan framställer sig själv utifrån sin bästa 

sida och försöker styra publikens intryck. Åsa delger att hon inte i vissa sammanhang väljer 

att inte visa skam och stolthet för omgivningen, detta för att inte uteslutas. Istället 

undertrycker hon skam och stolthet på ett sådant vis som förväntas av henne, av anledningen 

att framstå utifrån sin bästa sida gentemot allmänheten.  
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5.5 Uppfostran  

 

En återkommande aspekt bland samtliga unga informanter var det faktum att skam och 

stolthet är emotioner som har präglat deras uppfostran. Såhär säger några av dem:   

 

”                                                                 …                               

                           Ä                    …                                

exempelvis då blev mina föräldrar besvikna på mig och då skämdes jag vet jag”  (Stefan, 23) 

”M              x               …           m barn när ens föräldrar sa det       ”. (Sara, 24) 

 

Flera utav våra äldre informanter däremot menar att dagens föräldrar har en annan syn på 

barnuppfostran än när de själva växte upp. Särskilt poängterar vår äldre kvinnliga informant 

Monika detta. Så här säger hon:  

 

”                                                                                …                 

skäms på ditt rum. Jag tror inte på den fostran... förstår du. Jag tror det är viktigare att lära sina 

                …                                                                            

när jag och mina syskon slogs med varandra, då gick hon emellan och lyfte bort oss istället. På 

den tiden var d                        …                                          M               

grannbarnen blev utsatta för det”  (Monika, 69 år) 

 

De äldre och unga informanternas utsagor går att relatera till Norbert Elias (2000) resonemang 

kring hur disciplineringsmedel i form av makt och våld har minskat i och med 

civilisationsprocessen. Särskilt tydligt blir detta i Stefans citat ovan där han skildrar 

föräldrarnas reaktion på när han har gjort någonting bra alternativt dåligt i sitt uppförande. 

När han exempelvis hade kissat på pottan som barn uppvisade föräldrarna stolthet, varav han 

vid ett dåligt uppförande istället bestraffades med att föräldrar skämdes över honom.   

Enligt vår tolkning är både Stefans och Saras citat ett tecken på att det idag är mer 

förekommande med skambeläggning i barnuppfostran, ett resonemang som även Elias (2000) 

förespråkar. Precis som Monika påstår i sitt citat ovan fostrar inte längre föräldrarna sina barn 

med hjälp av aga, utan de tillämpar istället skambeläggning. Som svar på detta menar Elias 

(2000) att människan bryter mot samhällets normer ifall denne bestraffar sitt barn med aga, ett 

beteende som förr var förekommande. Tack vare civilisationsprocessen har samhället 
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genomgått en beteendeförändring. Då detta var ett genomgående mönster i samtliga 

informanters utsagor, att våra äldre och yngre informanter har uppfostrats på olika vis, kan vi 

relatera till Elias resonemang ovan. Dock är vi av tolkningen att samhällets normer spelar en 

stor och väsentlig roll i den mänskliga beteendeförändringen, där normer både präglar och 

styr mycket av människans agerande i sociala interaktioner.  
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6. Slutsats och diskussion 

 

I denna rubrik kommer vi att redogöra för en sammanfattning av de slutsatser som varje tema 

i analysen gav. Därefter skildrar vi våra egna reflektioner i avsnittet diskussion. 

Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning inom studiens problemområde.  

 

6.1 Slutsatser  

 

I denna del har vi valt att använda oss av de rubriker som finns i analysen i denna del för att 

göra det så tydligt som möjligt för läsaren. Likaså som i analysen ger slutsatsen svar på 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

6.1.1 Skam och stolthet i sociala interaktioner 

 

I temana som belyser uppkomsten av skam och stolthet reflekterar samtliga intervjupersoner 

till att skam uppstår när de har sårat människor i sin omgivning. Vidare talar informanterna 

om den skillnad som föreligger i emotionerna skam och pinsamhet. Skam är en emotion som 

uppstår då informanterna har misslyckats i en prestation, vara pinsamhet är när informanterna 

har varit klumpig eller dylik.  

Vi finner även aspekter i dessa teman som åtskiljer unga och äldre informanters svar. De 

yngre informanterna relaterar till skola och yrkesliv när de illustrerar uppkomsten av skam 

och stolthet, varav de äldre talar om familjen när de avspeglar skamliga situationer. För att 

förtydliga ett exempel menar Gunnar 70 år att det är skam när han inte lyckas leva upp till sitt 

handikapp i golf när han spelar med sin son. När de äldre informanterna reflekterar kring hur 

stolthet uppkommer relaterar de till sin hälsa och att de fortfarande kan vara självständiga. 

Slutsatsen av temanas analys är att informanterna relaterar till det skede som dem befinner sig 

i livet, när de talar om uppkomsten av skam och stolthet.   
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 6.1.2 Skam och stolthet i kroppsspråk 

 

I detta avsnitt framkommer det svar som både belyser ansiktsuttryck och kroppshållning varpå 

samtliga intervjupersoner avspeglar liknande svar.  

När informanterna talar om en stolt person relaterar de till att personen har ett leende på 

läpparna och håller ögonkontakt med sin omgivning, en skamsen person däremot är precis 

tvärtom i sitt ansiktsuttryck. Vad gäller kroppshållningen menar informanterna att en stolt 

person är högbröstad och sprallig i sina rörelser, varav en skamsen person snarare går nedböjd 

och har hakan ner i backen.  

 

6.1.4 Samhällets normer 

 

Samtliga informanter menar att det är normer som styr deras hur dem ska uttrycka skam och 

stolthet. Dessutom föreligger en oroa i hur omgivningen ska reagera när de bryter mot 

normerna och uttrycker skam och stolthet på ett sätt som inte är accepterat av omgivningen. 

Särskilt förekommande är detta för emotionen stolthet då informanterna menar att de inte vill 

verka för dryga eller uppblåsta när de uttrycker för mycket stolthet.  

 

6.1.3 Uppfostran 

 

I analysens sista tema framkommer aspekter som åtskiljer unga och äldre informanter. Vad 

gäller fostran menar de äldre intervjupersonerna att dagens föräldrar fostrar sina barn 

annorlunda, jämför med hur det var när dem själva växte upp. När de äldre var barn och 

uppfostrades av sina föräldrar var det vanligare att föräldrar använde sig av aga när de 

uppfostrade sina barn, i dagens samhälle användes istället skambeläggning.  

 

6.2 Diskussion 

 

Vi kom fram till att emotionen skam är något som är relationellt, eftersom skam utspelar sig 

när andra individer är närvarande. Detta synsätt återspeglar sig i Scheffs (1990) beskrivningar. 
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Han hävdar att emotionen skam talar till individer när deras beteenden avviker och inte passar 

in i samhällets normer likaså ideal. Även Elias (2000) bekräftar med begreppet 

civilisationsprocessen att skam är en emotion som är relationell. Vidare menar han att fostran 

är en betydande del för hur människor både upplever och ser på skam, ett resonemang som vi 

inte anade eller reflekterade särskilt mycket över innan vi började vår undersökning.  

När vi tog del av Norbert Elias (2000) tankar om civilisationsprocessen fann vi likheter i vårt 

empiriska material till hans resonemang om uppfostran. Han påstår att det moderna samhället 

idag inte uppfostrar sina barn med aga och våld, utan snarare att de använder sig av ett 

skambeläggande. Denna tankegång går att relatera till våra informanters svar. De unga lyfter 

särskilt sina föräldrars bekräftelse på skamliga och stolta situationer. När de som barn utförde 

någonting bra fick de positiv uppmärksamhet från sina föräldrar och de kände stolthet. 

Utfärdade de istället någonting dumt uttryckte föräldrarna sitt ogillande genom att bli arga 

eller besvikna, vilket ledde till att de unga informanterna skämdes.  

Det framkommer i vår analys att våra unga och äldre informanter har åtskilda erfarenheter av 

fostran och dess betydelse på hur människor upplever och ser på skam, mycket på grund av att 

dem är uppvuxna i olika generationer. Den stora skillnaden mellan unga och äldre föreligger 

snarare i vilka konkreta situationer som är skamliga och stolta, vilket enligt vår tolkning beror 

på att de befinner sig i olika skeden i livet. Vi finner åtskillnaden i fostran mellan yngre och 

äldre mycket intressant. Vi har utifrån informanternas utsagor fått förståelse för hur mycket 

omgivningens föreställningar och bedömningar inverkar på oss människor. En aspekt vi 

reflekterade mycket över är det faktum att normerna styr hur vi ska uttrycka skam och 

stolthet, men också hur mycket normerna styr den barnuppfostran som är förekommande i 

samhället. Förr i tiden var det varnligt med aga vilket betyder att samhällets normer tillät en 

sådan disciplineringsmetod. Idagens samhälle däremot är det totalt förbjudet varpå de 

människor som tillämpar aga bryter mot samhällets normer.   

Utifrån vår analys kan vi konstatera att skam är en negativ känsla och stolthet är en positiv 

känsla. Vad som framkommer är att skam och stolthet fungerar som en växelverkan 

sinsemellan. Våra informanter menar att de inte vill förlika sig med känslan skam varpå de 

aktivt försöker undvika att hamna i skamliga situationer. Istället vill de uppnå 

självtillfredsställelse och känna stolthet över sig själva. Goffman (1998) menar att människan 

upplever skam som en obehaglig känsla och agerar aktsamt för att undvika situationer som 

kan leda till skam. När människan istället upplever sig accepterad och uppskattad av sin 
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omgivning belönas personen med emotionen stolthet. Även Scheff (1990) menar att skam och 

stolthet är två grundläggande emotioner som står i motsats till varandra, skam som är ett 

tecken på otrygga sociala band och stolthet som är ett tecken på trygga sociala band.  

Vad som dock är en intressant aspekt är att människor, unga som äldre, inte vill visa dessa 

känslor offentligt. Särskilt förekommande är detta i emotionen stolthet. Uppvisar individen sig 

                                                    ”          ”       ”        ”                   

inte bara en mycket kontrollerande emotion för oss människor, utan även en emotion som 

helst ska undangömmas och dämpas ner. En fråga vi reflekterar över är varför människor 

väljer att nedtona stolthet inför andra människor, trots att stolthet är en positiv och härlig 

känsla? Enligt vår uppfattning tror vi dels att det handlar om att individen reflekterar på hur 

omgivningens uppfattningar denne själv. Enligt Cooley (1922) skulle detta förklaras utifrån 

                                                             ”   ”                           dra 

människor uppfattar oss själva.  

Vidare tror vi att individen försöker upprätthålla ett framförande som ser bra ut i andras ögon, 

detta för att inte blir socialt utelämnade eller nekad. Vi tror även att det handlar mycket om att 

människan inte vill bryta mot gruppens normer. När det gäller vår studie överlag så var tanken 

att vi först skulle använda oss av en emotion. Vi tänkte först endast analysera emotionen 

stolthet och hur människor upplever den känslan. Däremot insåg vi snabb att det inte särskilt 

mycket teori om enbart denna emotion. Mestadels av teorin i emotionssociologi och 

symbolisk interaktionism belyser stolthet i jämförelse till skam. Dessutom fördjupar sig 

teoretikerna med hjälp av teoretiska begreppen i emotionen skam. Vi förstod snabbt att 

emotionen stolthet fungerar som en växelverkan med emotionen skam, varav emotionerna 

tillsammans utgör en förståelse för människans sociala interaktioner.  

Vidare i forskningsprocessen kom vi fram till att vi ville undersöka hur kvinnor och män 

upplever skam likaså stolthet, för att se om det fanns några skillnader bland könen. Vi tänkte 

då göra en undersökning utifrån ett genusperspektiv. Men när vi väl satte igång med våra 

intervjuer kunde vi snabbt överskåda att skillnaderna inte blev tillräckligt stora för att dra 

slutsatser i ett genusperspektiv. Detta kan ha att göra med att vi inte hade tillräckligt med 

resurser, både vad gäller att intervju fler informanter men också att sammanställa det 

empiriska materialet. Hade vi möjligen haft mer tid för vår studie kanske ett genusperspektiv 

hade uppenbarat sig. Istället såg vi några skillnader i de olika åldersgrupperna so vi 
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intervjuade, varav vi valde att istället fokusera oss på att undersöka ifall det fanns några 

skillnader bland yngre och äldre.  

 

6.3 Vidare forskning  

 

Det hade varit av intresse att läsa en vidare forskning som undersöker ifall det finns några 

skillnader utifrån ett genusperspektiv och utifrån andra emotioner. Eftersom vi tänkte 

undersöka om det fanns några upplevda skillnader bland män och kvinnor i relation till 

stolthet och skam men inte kunde se så stora skillnader, tänker vi att det hade varit spännande 

att se om det finns skillnader bland andra emotioner, exempelvis ilska och glädje. Ett annat 

förslag på vidare forskning är att andra forskare jämför medelålders människor och ser om det 

finns några skillnader i relation till äldre och yngre individer. 
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BILAGA 1 - Intervjuguide 

  

 

Inledning 

 

 Vi presenterar oss (namn och utbildning) 

 Önskar de välkomnande och berättar syftet kring vår kontakt med informanterna 

 Berättar att diskussionen kommer att spelas in och att deltagandet är helt frivilligt, och 

att de kan avbryta intervjun när som helst och avsluta sitt medverkande. 

 Meddelar att det är helt anonymt och att vi anonymiserar deras namn i uppsatsen, även 

att intervjuerna endast kommer att användas i vårt examensarbete. 

 Talar om att de gärna får ställa frågor om något är oklart, både vad gäller oss och 

projektet. Vill de ha en kopia på den färdiga uppsatsen är de välkomna att kontakta oss 

också via mail. 

 Berättar att vid vidare upplysningar kan ni kontakta vår handledare alt kursansvarig 

 Diskussionen kommer vara ca 60-90min. 

 Finns inga rätta eller fel svar, vi är nyfikna på hur ni tänker kring ämnet. Finns olika 

synvinklar på ämnet som vi tycker är intressant. 

 

Öppningsfrågor 

 

 Hur gammal du? 

 Vad definierar du dig som? Kvinna/Man?   

 

Tema 1 - Vad är stolthet för dig? 

 

1. Att känna sig stolt - kan du beskriva vad det innebär för dig? 

2. Finns det något som gjort dig stolt idag eller den närmsta tiden? 

3. Hur uppkommer stolthet? 

4. I vilket sammanhang är det positivt att känna sig stolt? 

5. I vilket sammanhang är det negativt att känna sig stolt? 

6. Finns det andra känslor som förknippas med stolthet? (T.ex. lycka, glädje). 
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Tema 2. Att uppleva stolthet 

 

7. I en situation där du känner dig stolt – hur uppfattar du dig själv? 

8. Om du känner dig stolt – är det en kortsiktig eller långsiktig känsla? 

9. I vilken situation känner du dig mest stolt – när du tillsammans med andra utför handlingar 

som medför stolthet eller när du själv utför handlingar som medför stolthet?   

10. I vilken utav dessa situationer tror du det är mer accepterat att uppleva stolthet? 

  

Tema 3. Vad är skam för dig? 

 

11. Att känna skam - kan du beskriva vad det innebär för dig? 

12. Finns det något som gjort dig skamsen idag eller den närmsta tiden?  

13. Finns det sammanhang där det är positivt att känna skam? 

14. Finns det sammanhang där det är negativt att känna skam? 

15. Finns det andra känslor som förknippas med skam? (T.ex. förnedring, oro, ilska) 

  

Tema 4. Att uppleva skam 

 

16. I en situation där du känner skam - hur uppfattar du dig själv? (T.ex. misslyckad). 

17. Om du känner dig skamsen - hur bearbetar du det? 

18. Om du känner dig skamsen – är det en kortsiktig eller långsiktig känsla? 

19. I vilken situation känner du mest skam – när du utför skamliga handlingar tillsammans 

med andra människor eller när du ensam utför skamliga handlingar? 

20. I vilken utav dessa situationer är det lättare att hantera skamkänslor? 

  

 Tema 5. Omgivningens reaktioner 

 

21. Hur förväntas du agera av omgivningen när du upplever stolthet och skam? 

22. Hur reagerar du när människor i din omgivning upplever stolthet och skam? 

23. Känner du mer skam och stolthet - när du utför skamsna/ stolta handlingar tillsammans 

med andra människor eller när du ensam utför skamsna/stolta handlingar? 

24. I de situationer då du upplever stolthet och skam – känner du oro för omgivningens 

reaktion? 
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Tema 6. Kroppsspråk 

 

25. Hur skulle du beskriva att en person är skamsen och stolt genom kroppsspråk? 

26. Hur reagerar du dessa kroppsspråk? 

27. Vilken känsla är enklast att uppfatta hos andra – stolthet eller skam? 

28. Hur visar du själv med kroppsspråk att du är stolt/skamsen?  

29. Har det hänt att du behövt dölja din känsla av stolthet eller skam? Om ja, hur?  

  

Tema 7. Emotioner då och nu 

 

30. När du var yngre – fanns det särskilda situationer som gjorde dig stolt? 

31. När du var yngre – fanns det särskilda situationer som gjorde dig skamsen? 

32. Upplever du skamliga och stolta situationer på samma sätt som du gjorde som ung? 

33. Tror du att upplevelsen av skam och stolthet har förändrats över tid? Följdfråga: vad kan i 

sådana fall ha påverkat detta? 
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Missivbrev  

 

Hej!  

Vi är två studenter som läser vid Karlstads Universitet, programmet Samhällsanalytiker med 

inriktning organisering. Just nu skriver vi på vårt examensarbete inom sociologi. Syftet med 

studien är att undersöka om det finns någon skillnad bland hur äldre och yngre människor 

upplever emotionerna stolthet och skam i sociala interaktioner.  

Vi har fördjupat oss i den tidigare forskningen och litteraturen som finns kring vårt ämne, 

dock är vår avsikt att få en bättre kunskap och förståelse med hjälp av intervjuer. Vi vill 

därför gärna intervjua dig och ta del av dina upplevelser gällande dessa emotioner. Intervjun 

har 33 frågor och beräknas ta ca 45-60 minuter. 

Under intervjun utgår vi ifrån Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Med detta sagt så 

är ditt deltagande helt frivilligt, du har rätt till att avbryta intervjun när som helst likaså ditt 

deltagande. Vi vill även poängtera att ditt deltagande kommer att hanteras konfidentiellt. 

Resultatet kan komma att publiceras på DiVA som är ett publiceringssystem för bland annat 

studentuppsatser. 

Om du har några frågor eller tankar så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss. 

Hoppas vi ses!!  

 

Vänliga hälsningar 

Esma Julardzija    esmajula100@kau.se 

Emmy Caban       emmcaba100@kau.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


