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Individer har en systematisk tendens att favorisera medlemmar i ens 
egen grupp och diskriminera de som tillhör en annan grupp, trots 
minimala grunder för gruppindelning. Denna studie syftar till att 
undersöka om social interaktion mellan individer i grupper påverkar 
denna särbehandlingstendens. I sådana fall, kan detta komma att yttra 
sig genom bland annat skillnader i kunskapsutbyte och spridning av 
information mellan de anställda på en arbetsplats. Grupper delades in 
slumpmässigt och särbehandlingen mättes via poängfördelning. 
Datainsamlingen skedde via både experiment (n = 41) och enkät (n = 
135) samt med tre olika nivåer av social interaktion. 
Undersökningsdeltagarna fördelade mer poäng till sin egen grupp, än 
till den andra gruppen. Däremot påverkade varken grad av social 
interaktion eller typ av metod poängfördelningen. Vid samtliga 
tillfällen var det mellan en tredjedel till strax över hälften av 
undersökningsdeltagarna som särbehandlade. Slutsatsen är att även vid 
en slumpmässig gruppindelning så kommer en särbehandlingstendens 
att ske. 

 
 
Moderna arbetsplatser består ofta av små specifika arbetsgrupper med olika 
arbetsuppgifter (Forsyth, 2013). Arbetsgruppers prestationsutfall och framgång är ofta 
helt beroende av individernas interaktion och att gruppmedlemmarna samarbetar; i 
organisationer är det därför viktigt att samarbete i grupper flyter på bra. Individer har 
dock en systematisk tendens att, baserat på nästan ingenting, favorisera medlemmarna i 
ens egna grupp och diskriminera de som inte tillhör samma grupp (Billig & Tajfel, 1973). 
Billig och Tajfel (1973) visade att även under omständigheter när personer helt 
godtyckligt paras ihop i grupper, såsom de ofta gör i arbetsgrupper utan någon som helst 
grund i exempelvis ålder, bakgrund, hudfärg, kön med mera, så särbehandlar människor 
mellan grupper. Särbehandling verkar helt enkelt vara ett grundläggande mänskligt 
beteende. Denna studie undersöker hur sociala strukturer i grupper kan yttra sig i 
favorisering av den egna gruppen och diskriminering av andra grupper. Eventuella 
konsekvenser av dessa tendenser påverkar organisationer, bland annat i form av 
kunskapsutbyte och spridning av information mellan de anställda. 
 
Ingrupps- och utgrupps-bias 
Studier i socialpsykologi har visat att individens kategoriseringstendens leder till 
ingrupps-bias och utgrupps-bias även vid minimala omständigheter, såsom slumpmässig 
gruppindelning (Billig & Tajfel, 1973; Tajfel, 1970; Tajfel & Turner, 1979). Med ingrupp 
menas individens egna grupp och med utgruppen menas en grupp som individen inte 
tillhör. Ingrupps-bias innebär individens systematiska tendens att favorisera och föredra 
gruppmedlemmarna i ens egen ingrupp gentemot medlemmarna i utgruppen (Forsyth, 
2013). Jämförelsen mellan ingrupp och utgrupp yttrar sig i utgrupps-bias, som innebär 
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särskiljning från och medföljande diskriminering av utgruppen (Billig & Tajfel, 1973). 
Denna diskriminering kan observeras i bland annat negativa attityder, bedömningar och 
behandling av de som inte tillhör ens egna grupp (Tajfel & Turner, 1979).  Ingrupps-bias 
och utgrupps-bias går hand i hand och kommer i föreliggande studie att refereras till som 
ingrupps-bias, vilket då även innefattar utgrupps-bias.  
 
Två studier (Tajfel, 1970; Tajfel, Flament, Billig & Bundy, 1971) undersökte den roll 
som social kategorisering har i relation till beteende mellan grupper. Det huvudsakliga 
syftet med dessa studier var att visa att en individs kategorisering av den sociala världen, 
till olika grupper såsom “dem” och “vi”, kan vara ett tillräckligt villkor för att börja 
favorisera ingrupper och diskriminera utgrupper. Vid båda studierna (Tajfel, 1970; Tajfel 
et al., 1971) diskriminerade undersökningsdeltagarna tydligt utgruppen. Detta även fast 
de hade delats in i grupper utifrån “riktiga”, men irrelevanta, likheter mellan 
undersökningsdeltagarna; antingen baserat på visuella bedömningar eller estetiska 
preferenser, trots att det inte gav dem någon personlig fördel. En ytterligare studie 
undersökte om samma effekt fanns kvar även när undersökningsdeltagarna slumpmässigt 
delades in i två grupper, utan att ta hänsyn till annan innebörd (Billig & Tajfel, 1973). 
Undersökningsdeltagarna blev informerade om att gruppindelningen skedde genom 
slumpmässig dragning men studien visade ändå en tydlig ingruppsfavorisering och 
utgruppsdiskriminering hos deltagarna. Detta tyder på att enbart delas in i en grupp – utan 
någon som helst markör för gruppen, förflutet eller liknande – leder till att individer 
särbehandlar.  
 
Chen och Li (2009) och Chen och Chen (2011) har visat att när identiteter framkallas i 
experiment, kan gruppindelningen i sig leda till gruppbaserade sociala preferenser och 
medföljande konsekvenser på individens val. Dessa studier (Chen & Li, 2009; Chen & 
Chen, 2011) visade även att individer som interagerar med en ingruppsmedlem uppvisade 
mer altruism, ömsesidighet, förlåtelse och övergripande effektivitet, än med en 
utgruppsmedlem. Med Billig och Tajfels (1973) fynd, skulle en förklaring till Chen och 
Li (2009) och Chen och Chen (2011) studier kunna vara att enbart indelning i 
arbetsgrupper är tillräckligt för att diskriminering av utgruppen ska ske. Tajfel och 
Turners (1979) teori ”minimal group paradigm” specificerar de minimala villkoren som 
behövs för att det ska förekomma diskriminering mellan grupper. Utgångspunkten i teorin 
är att individer tenderar att uppfatta sig själva och andra utifrån olika sociala kategorier, 
såsom exempelvis kön, hudfärg, religion, yrke, ålder, organisationstillhörighet med mera. 
Teorin fokuserar på de tre fenomenen kategorisering, identifiering och jämförelse mellan 
grupper. Med social kategorisering menas att individer kategoriserar människor i in- och 
utgrupper i förhållande till en själv, utifrån olika relevanta aspekter och egenskaper givet 
ett visst sammanhang. Social identitet innebär individens uppfattning och identifiering av 
sig själv vilken härleds ur den uppfattade tillhörigheten i olika sociala grupper (Chen & 
Li, 2009; Billig & Tajfel, 1973). En ingrupp kan inte definieras utan att ställas i relation 
till en utgrupp (Billig & Tajfel, 1973). Social kategorisering och medföljande identifiering 
leder därmed oundvikligen till jämförelse mellan grupper då ingen social grupp eller 
kategori kan existera utan att sättas i förhållande till en annan grupp eller kategori. En 
nyare metaanalys av Fischer och Derham (2016) studerade ingrupps-bias i relation till 
kultur i 18 olika länder, och visade att Sverige har lägst medelvärde av ingrupps-bias av 
alla medverkande länder.  
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Ingrupps-bias i arbetslivet 
Mångfalden bland anställda i dagens organisationer ökar vilket ofta medför skillnader 
mellan anställda avseende exempelvis kultur, kön, sexualitet, ålder, etnicitet, språk med 
mera (Chen & Chen, 2011). Denna mångfald och spridning mellan individer är nödvändig 
och främjar innovation och kreativitet i organisationer (Hargreaves Heap & Zizzo, 2009). 
Men den ökade mångfalden kan också leda till negativa konsekvenser som blir 
kostsamma och kontraproduktiva om olika gruppmedlemmar har svårt att integrera sina 
olika bakgrunder och identiteter för att kunna samarbeta. Social identitet och 
grupprelationer är därför relevanta fenomen inom organisatoriska sammanhang, och 
intresset för dessa fenomen har börjat växa (Hogg & Terry, 2000; Zhu, 2016). Hogg och 
Terry (2000) menar att framtidens utmaning är att integrera sociala identitetsmekanismer 
centralt i teorier om organisatoriskt beteende. Den viktiga rollen som identifiering med 
arbetsgruppen har och hur det påverkar beteendet ute i organisationer är dock inte 
tillräckligt utforskat. 
 
Givet Tajfel med kollegors (Tajfel, 1970; Tajfel et al., 1971; Billig & Tajfel, 1973) fynd 
kommer särbehandling mellan de anställda i olika gruppsammanhang att ske inom en 
organisation, trots att alla borde jobba mot samma mål. På en arbetsplats kan denna 
särbehandling yttra sig genom bland annat skillnader i spridning av information och 
kunskap, vilket kan få medföljande konsekvenser (Jarvenpaa & Staples, 2001). Kvaliteten 
av en grupp eller ett teams beslut baseras på vilken mängd och typ av information och 
kunskap som utväxlas och hur detta sker (Silver, 2014). En fördel med att arbeta i team 
är kombinationen av expertis, kompetens och tankar som kan utbytas mellan 
gruppmedlemmar (Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009). Detta utbyte leder i sin tur till 
att gruppen kommer på bättre lösningar tillsammans, än vad respektive gruppmedlem 
hade tagit individuellt. När information sprids mellan alla gruppmedlemmar påverkar det 
bland annat arbetslagets framgång, upplevda sammanhållning och grad av 
tillfredsställande beslut. Informationsspridning ses ofta som avgörande för att team ska 
fungera så bra som möjligt (Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009). En metaanalys gjord 
av Mesmer-Magnus och DeChurch (2009) med 72 oberoende studier, visade att spridning 
av information hade ett positivt samband med ett teams prestation, i samtliga studier. Det 
visade sig även finnas ett positivt samband mellan gruppens homogenitet och spridning 
av information. Stasser, Stewart och Wittenbaum (1995) menade att detta beror på att 
individer är mindre villiga att dela information med individer de uppfattar skiljer sig från 
en själv. 
  
Jarvenpaa och Staples (2001) genomförde en studie där de visade på sätt som ingrupps-
bias kan påverka arbetsplatser. Studien fann att kunskap i organisationer oftast spreds till 
andra individer inom samma grupp och att det mer sällan skedde kunskapsutbyte över 
avdelningar eller i formella system som hela organisationen kunde ta del av. Zhu (2016) 
har definierat detta fenomen som “skillnad i kunskapsutbyte” och menade att individer är 
mycket mer benägna att dela kunskap med medlemmar i det egna teamet, än med andra 
team inom samma organisation. Zhu (2016) genomförde en studie med 250 personer från 
olika företag och branscher för att utforska samspelet mellan teamidentitet och 
organisationsidentitet och deras gemensamma effekter på skillnad i kunskapsutbyte samt 
ingrupps-bias. Studien fick dels resultat som gav stöd åt Jarvenpaa och Staples (2001) 
studie, att det fanns skillnad i kunskapsutbyte mellan det egna teamet och i 
organisationers formella system. Zhus (2016) studie visade även att det fanns en skillnad 



 4 

på när en anställd hade en stark teamidentitet och en svag organisationsidentitet, så hade 
hen mer ingrupps-bias och tenderade att ha högre skillnad i kunskapsutbyte. När en 
anställd hade en svag teamidentitet och en stark organisationsidentitet så kommer hen att 
föredra människor utanför sitt team och dela mer kunskap till organisationens formella 
system, snarare än till sitt eget team. 
 
Utgångspunkt i Locksley, Ortiz och Hepburns (1980) 
För att förstå olika grupprocesser som sker på arbetsplatser behövs ytterligare kunskap 
om ingrupps-bias. Tajfels (1970) fynd har ifrågasatts och det har diskuterats huruvida 
mätinstrumentet kan ha mer eller mindre “tvingat” fram särbehandling hos 
undersökningsdeltagarna. En studie som mätte ingrupps-bias mer öppet gjordes av 
Locksley, Ortiz och Hepburns (1980) och syftade till att replikera Tajfels (1970) studie - 
att undersöka om en slumpmässig gruppindelning är tillräcklig för att framkalla den 
tidigare påvisade ingruppsfavoriseringen. I deras studie (Locksley et al., 1980) utfördes 
experiment 1 på 18 psykologistudenter från New York University. 
Undersökningsdeltagarna var i grupper om sex och blev informerade om att de 
slumpmässigt blev indelade i två grupper med hjälp av lottodragning. Tre deltagare till 
grupp “Phi” och tre deltagare till grupp “Gamma”, medan alla i själva verket fick 
grupptillhörigheten Phi för att underlätta databearbetningen. Sedan fick de i uppgift att 
disponera fem “set” av 100 chip (totalt 500 chip) över samtliga undersökningsdeltagare. 
De fick disponera sina chips hur de ville förutom att de inte fick ge mer än 100 chip till 
någon av individerna, samt att de inte fick ge något till sig själva. Resultatet visade att 
undersökningsdeltagarna fördelade mer chip till personerna av grupptillhörigheten Phi 
(m=85,3) än till de i Gamma (m=64,9). 
 
Denna studie utgår från Locksley et al., (1980) studie (experiment 1) för att undersöka 
huruvida “minimal group paradigm” kan observeras vid mycket små grunder för 
gruppindelning. En pilotstudie (Olin & Wiklund, 2016) genomfördes först, vilken var ett 
replikeringsförsök av Locksley et al., (1980), experiment 1. Pilotstudien visade att 
resultatet från Locksley et al., (1980) replikerades men att särbehandlingseffekten trots 
det var relativt liten och enbart uttrycktes av en minoritet av försökspersonerna (33 %). 
Föreliggande studie är en fortsättning på pilotstudien där olika tillägg har adderats i 
insamlingen av data.  
 
Ett tillägg var att öka den sociala interaktion mellan undersökningsdeltagarna, med 
intentionen att efterlikna en starkare gruppkänsla såsom inom grupper på en arbetsplats. 
Gruppindelningar på arbetsplatser är ofta slumpmässiga när det kommer till olika 
gruppidentifieringsfaktorer (som exempelvis kön, religion, etnicitet med mera), men 
arbetsgrupper på arbetsplatser skiljer sig ändå ganska mycket från de ”minimala grunder 
för gruppindelning” som studeras i bland annat Locksley et al., (1980) och Tajfel (1970). 
Även om gruppindelningen är slumpmässig så interagerar medlemmarna till stor del med 
varandra vilket kan stärka ingruppskänslor. Ockenfels och Werner (2014) använde redan 
existerande grupper med studenter på ett universitet, för att visa att 
ingruppsfavoriseringen påverkas av om du vet vilka som tillhör din grupp. Individer 
favoriserade ingruppsmedlemmar mer om de var medvetna om att de delade samma 
gruppidentitet, än till ingruppsmedlemmar vars gruppidentitet var okänd. Flera studier har 
också visat att riktiga grupper visar en högre ingrupps-bias än artificiella grupper (Fischer 
& Derham, 2016). 
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För att undersöka hur olika villkor påverkar ingrupps-bias, utökade vi undersökningen 
med två betingelser (utöver originalstudien av Locksley et al., 1980, experiment 1) som 
ökade den sociala interaktionen mellan individerna. Tre nivåer av social interaktion 
utformades, där den första nivån var “ingen social interaktion”. Den andra nivån var 
“mindre social interaktion” och innebar att undersökningsdeltagarna fick presentera sig 
för varandra och den tredje nivån “mer social interaktion” innefattade även en team-
buildninguppgift. Denna studie syftar till att undersöka om social interaktion mellan 
individer i grupper påverkar diskriminering av utgruppen och favorisering av ingruppen. 
I sådana fall, kan dessa medföljande konsekvenser komma att påverka arbetsplatser, bland 
annat manifesterat i skillnader i kunskapsutbyte och spridning av information mellan de 
anställda (Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009; Zhu, 2016). 
 
Här undersöker vi också eventuella skillnader i dessa sociala tendenser när interaktionen 
sker i “verkligheten” eller över internet. I och med bekvämligheten i datainsamling via 
webbenkäter gentemot experiment, vill vi se om dessa två datainsamlingsmetoder 
fungerar lika bra eller inte. Om det faktiskt “räcker” med att undersöka ingrupps-bias via 
webbenkät, kan detta spara både tid, pengar och andra resurser vid insamling av data och 
framtida studier kan utnyttja detta genom bland annat lättillgängligheten vid rekrytering 
av undersökningsdeltagare. Datainsamlingen är därmed uppdelad i salsexperiment 
respektive webbenkät, samt i de tre olika nivåerna av social interaktion (ingen, mindre 
och mer social interaktion). Studiens frågeställning lyder: kommer grad av social 
interaktion inom grupperna och typ av social interaktion (i verkligheten eller över 
internet) att påverka en eventuell särbehandlingseffekt, trots att grunden för 
gruppindelningen är slumpmässig? Om så är fallet, kan detta vara en förklaring till 
skillnad i kunskapsutbyte och informationsspridning bland anställda på samma 
arbetsplats. 
 
Hypoteser: 

1. Det kommer vara en skillnad i differensen mellan fördelade poäng till in- 
respektive utgrupp, på så vis att individer kommer att fördela mer poäng till 
ingruppen än till utgruppen, vilket vi väljer att kalla särbehandling/diskriminering. 

2. Det kommer vara en större särbehandling bland de som gjort experimentet än de 
som gjort enkäten. 

3. Särbehandlingen kommer vara störst för de som har haft mer social interaktion 
samt att särbehandlingen kommer vara större för de som haft mindre social 
interaktion än de som inte har haft någon social interaktion. 

4. Det kommer finnas en interaktionseffekt gällande särbehandling beroende på 
vilken datainsamlingsmetod och vilken nivå av social interaktion som deltagarna 
deltagarna varit del i. 

5. Även om det kommer att finnas en särbehandlingseffekt i medelvärden räknat 
(enligt hypotes 1), så kommer majoriteten av deltagarna i samtliga sociala 
interaktionsnivåer inte att särbehandla. 

 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
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Vid pilotstudien (experiment ingen social interaktion) var samtliga 
undersökningsdeltagare (UD) studenter, varav 12 var psykologistudenter och 6 var 
pedagogikstudenter. Rekrytering av dessa psykologistudenter  utfördes via listor som 
sattes upp på Psykologiska institutionen på Stockholms Universitet där studenten frivilligt 
kunde skriva upp sig på de utsatta tiderna. Förfrågan lades även upp i det gemensamma 
forumet på Facebook “Psykologi 3 HT16” med uppmaningen att skriva upp sig på listan. 
Ersättning erhölls i form av en halvtimme obligatorisk “undersökningsdeltagandetid” för 
studenter på Psykologiska Institutionen. För att få in ytterligare UD rekryterades även 
pedagogikstudenter genom försöksledarnas bekantskapskretsar. Dessa UD, som inte hade 
något behov av UD-tid, fick kakor som ersättning. 
 
Rekrytering av undersökningsdeltagarna till experimenten mindre och mer social 
interaktion, utfördes genom annons på hemsidan “Studentkaninen” där deltagarna erbjöds 
en biobiljett för att delta. I annonsen informerades individerna kort om vad experimentet 
handlade om, att experimentet skulle utföras i grupper om sex personer, att det skulle ta 
cirka 30 minuter att delta och att det skulle äga rum på Psykologiska institutionen. 
 
För att rekrytera undersökningsdeltagare till samtliga enkäter lades förfrågningar upp på 
ett inlägg på Facebook där försöksledarnas vänner fick anmäla intresse genom att 
kommentera inlägget. Därefter skickades ett personligt mail till alla individer med en länk 
till enkäterna. Ingen ersättning utgick för deltagande i enkäten. 
  
Undersökningen var anonym, frivillig och kunde avbrytas av respondenten när som helst. 
Antalet deltagare var totalt 176 personer, varav 135 personer svarade på enkät och 41 
personer deltog i experiment. För undersökningsdeltagarna i experimenten var det 12 
kvinnor, 11 män och 18 deltagares kön var okänt (på grund av att kön och ålder inte 
efterfrågades vid datainsamlingen till pilotstudien). Medelåldern för deltagarna vid 
experimenten var 29 år. Vid enkäterna var 75 kvinnor, 59 män och en övrigt, och 
medelåldern vid enkäterna var 38 år. Det blev totalt ett bortfall av 
undersökningsdeltagarna vid datainsamlingen, till följd av en UD under experimentet 
som inte svarade på frågorna som användes vid databearbetningen. 
 
Procedur och datainsamling 
  Experiment – ingen social interaktion. 
För experimentet med nivån “ingen social interaktion” samlades data in under 
pilotstudien (replikeringsförsöket av Locksley et al., 1980) och återanvänds här som 
utgångspunkt vid den fortsatta datainsamlingen (vid de andra två experimenten och vid 
enkäterna). 
  
Experimentet utfördes i klassrum på Psykologiska Institutionen på Stockholms 
universitet. Alla sex undersökningsdeltagare ombads att sätta sig vid en av de totalt sex 
utmarkerade platserna. Väl där informerades UD om att försöksledaren skulle cirkulera 
runt med en burk, innehållandes totalt sex lappar, där individerna en och en fick dra varsin 
lapp och då bli tilldelad en grupp - grupp “Phi” eller grupp “Gamma”. De fick veta att 
alla muntliga instruktioner som försöksledaren läste upp även skulle finnas på det papper 
som senare skulle delas ut. De blev sedan informerade om att experimentet bestod av tre 
uppgifter, varav de två första fanns på den första sidan och en uppgift på sista sidan. 
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De två första uppgifterna utgjordes av figurer rörande mental rotation. Svaren på dessa 
två uppgifter togs inte med i databearbetningen eftersom att dessa inte hörde till studiens 
syfte och frågeställning. I designen ingick en dold agenda och experimentet valdes därför 
att döpas till mental rotation, eftersom ingruppsfavorisering och utgruppsdiskriminering 
är fenomen som individer kan känna till och därmed inte svara ärligt. För att hitta 
uppgifter på mental rotation utfördes en sökning på sökmotorn Google, där två uppgifter 
valdes ut som ansågs vara tillräckligt tidskrävande, uppskattningsvis cirka en minut per 
uppgift. 
  
Vid den sista uppgiften i experimentet fick UD skriftliga instruktioner att föreställa sig 
att de hade 400 poäng var att disponera över samtliga deltagare. De var fria att disponera 
poängen hur de ville, men de fick inte ge några poäng till sig själv. På enkäten fanns det 
totalt sex rader, tre rader av “Phi” och tre rader av “Gamma”. Undersökningsdeltagarna 
blev ombedda att börja uppgiften med att stryka en av raderna som representerade en 
själv. De som tillhörde gruppen Phi skulle en stryka en av de tre raderna Phi, respektive 
de som tillhörde grupp Gamma, skulle en stryka en Gamma. Efter att UD hade fyllt i alla 
svar fick de lämna klassrummet, och de fick ingen återkoppling.  
  

Experiment – mindre social interaktion. 
Detta experiment utfördes också i grupper om sex personer i taget, på Psykologiska 
institutionen, Stockholms Universitet. Undersökningsdeltagarna ombads att ställa sig i en 
ring i rummet när de kom in i klassrummet. Väl där informerades UD om att 
försöksledaren skulle cirkulera runt med en burk, innehållandes totalt sex lappar, där 
individerna en och en fick dra varsin lapp och då bli tilldelad en grupp - grupp “Phi” eller 
grupp “Gamma”. 
  
Efter gruppindelningen och de muntliga instruktionerna fick undersökningsdeltagarna 
informationen om att sätta sig gruppvis på varsin sida av rummet. Alla UD som blivit 
tilldelade gruppen ”Phi” blev ombedda att sätta sig på vänster sida av rummet och alla 
som blivit tilldelade ”Gamma” ombads att sätta sig höger sida av rummet. När grupperna 
hade placerat sig, uppdelat på varsin sida av rummet, blev de ombedda att presentera sig 
för medlemmarna i sin egna grupp. Efter att de hade presenterat sig blev de informerade 
om att experimentet bestod av tre uppgifter. De blev även informerade om att deltagandet 
var anonymt, frivilligt och att data behandlas konfidentiellt. Sedan gick försöksledarna 
runt och delade ut enkäten med de tre uppgifterna. Innan enkäten fylldes i fick alla 
deltagare skriva under ett samtyckeskrav för deltagandet. UD fick sitta kvar gruppvis (tre 
UD på vardera sida av rummet) när de utförde uppgifterna i enkäten. Deltagarna fick börja 
med att fylla i kön, ålder och huvudsaklig sysselsättning innan uppgifterna påbörjades.  
 
Enkäten var utformad på samma sätt som vid experimentet “ingen social interaktion” som 
beskrivet ovan, med två uppgifter i mental rotation och sedan poängfördelning. Efter den 
sista uppgiften, fick UD skriftliga instruktioner att utvärdera sitt resonemang till 
fördelningen av poängen. Frågan löd: “Vad var ditt bakomliggande resonemang för att 
dela ut poängen som du gjorde? Om du delade lika/olika mycket till deltagarna i Phi och 
Gamma, varför/varför inte?” 
  
När deltagarna var klara med uppgifterna hade de blivit ombedda att sitta kvar på sin plats 
och vänta tills alla UD hade fyllt i sina svar. När alla UD var klara gick försöksledare runt 
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och samlade in enkäterna. Efter att alla papper var insamlade, informerades 
undersökningsdeltagarna muntligt om vad experimentet handlade om och uppgifternas 
underliggande syfte. UD fick sedan var sin biobiljett innan de lämnade klassrummet. 
  

Experiment - mer social interaktion. 
Experimentet med betingelsen “mer social interaktion” utfördes på samma sätt som ovan 
(“mindre social interaktion”), med undantag för ett tillägg. Efter att grupperna Phi och 
Gamma fått sätta sig på varsin sida av rummet och presenterat sig för varandra inom 
gruppen fick de i uppgift att gruppvis bygga ett torn på respektive bord. Försöksledarna 
delade ut varsin låda med 20 stycken kaplastavar till respektive grupp, varpå de 
instruerades att gruppvis bygga ett så högt torn som möjligt på 2 minuter. Efter tiden hade 
gått ut informerade försöksledarna om vilken grupp som hade högst torn samt delade ut 
enkäten och gav instruktioner om att UD nu fick påbörja att svara uppgifterna. 
  

Enkät - ingen social interaktion. 
Enkäten utformades i Google Docs och tog cirka 10 minuter att utföra. 
Undersökningsdeltagarna blev på första sidan informerade om att enkäten var en del av 
en C-uppsats, hur lång tid enkäten tog att besvara samt att deltagandet var anonymt, 
frivilligt och att data skulle behandlas konfidentiellt. Därefter fick UD fylla i kön, ålder 
och huvudsaklig sysselsättning innan uppgifterna påbörjades. 
  
UD fick först instruktionen om att de utför enkäten i grupper om sex personer i taget och 
att de, via en slumpmässig dragning i datorn, hade blivit indelade i två grupper om tre i 
varje - Phi och Gamma. UD blev sedan informerad om vilken grupptillhörighet de själva 
hade fått och att de skulle komma ihåg sin grupp till ett senare tillfälle. I själva verket 
blev samtliga undersökningsdeltagare tilldelade gruppen Phi. Detta innebar att 
databearbetningen underlättades genom att endast räkna på hur respektive individ 
favoriserade Phi samt diskriminerade Gamma, eftersom att alla (ovetandes) fick samma 
ingrupp. 
  
Enkäten bestod av tre uppgifter. På samma sätt som i experimenten, utgjordes de två 
första uppgifterna av figurer rörande mental rotation och dessa togs inte med i 
databearbetningen. I den tredje uppgiften ombads respondenten att, som i experimenten, 
fördela 400 poäng över samtliga UD. Samma förutsättningar vid fördelningen gällde för 
deltagarna i enkäten som för deltagarna experimentet. Efter poängfördelningen fick UD 
samma fråga som experimentdeltagarna fick: “Vad var ditt bakomliggande resonemang 
för att dela ut poängen som du gjorde? Om du delade lika/olika mycket till deltagarna i 
Phi och Gamma, varför/varför inte?” 
  

Enkät - mindre social interaktion. 
Enkäten med betingelsen “mindre social interaktion” utfördes på samma sätt som enkäten 
ovan (“ingen social interaktion”), med undantag för ett tillägg. Efter gruppindelningen 
där UD fick veta sin grupptillhörighet, fick de även veta namn och ålder på de andra två 
deltagarna i sin egna grupp. Dessa “personer” var fiktiva och alla undersökningsdeltagare 
fick (ovetandes) samma information om ingruppsmedlemmarna. De fiktiva personerna 
var Felicia Söderström, 24 år och Nils Clarstedt, 31 år. På samma sätt som i den första 
enkäten så påbörjades därefter de tre uppgifterna. Vid den tredje uppgiften, 
poängfördelningen, upprepades namnen på de två gruppmedlemmarna i sin egen grupp 
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för att påminna UD om vilka som tillhörde deras egna grupp, innan de fick fördela 
poängen. 
  

Enkät - mer social interaktion. 
Enkäten med betingelsen “mer social interaktion” utfördes på samma sätt som beskrivet 
i den föregående enkäten (“mindre social interaktion”), med undantag för ytterligare ett 
tillägg. UD blev, på samma sätt som i enkäten ovan, slumpmässigt tilldelad en grupp samt 
veta fiktiva namn och ålder på de andra gruppmedlemmarna i den egna gruppen. Därefter, 
fick UD informationen om alla medlemmar i ingruppen gemensamt skulle svara på totalt 
sex uppgifter i mental rotation. De informerades om att de skulle svara på två uppgifter 
vardera, vars svar sedan skulle sammanställas i ett gemensamt resultat för gruppen. I 
själva verket, fick samtliga UD samma två uppgifter i mental rotation som i experimenten 
samt de tidigare enkäterna. Efter dessa två uppgifter, skedde poängfördelningen som ovan 
beskrivet. 
  
  

Resul ta t  
  
Effekten av ingrupps-bias replikerades överlag, då undersökningsdeltagarna fördelade 
mer poäng till ingruppen (m = 109,47, s = 47,41) än till utgruppen (m = 65,10, s = 37,23; 
t(175) = 7,81, p < 0,001). För att räkna ut ingrupps-bias summerades varje UD:s 
medelvärde av fördelade poäng till ingrupp delat på två, samt fördelade poäng till utgrupp 
delat på tre. Differensen togs sedan fram genom att ta ingruppens medelvärde minus 
utgruppens medelvärde. 
 
Skillnaderna i differensen för de två oberoende variablerna social interaktionsnivå (ingen, 
mindre eller mer social interaktion) och val av metod (experiment eller enkät) går att 
avläsa i Tabell 1 och Figur 1. Vid en flervägs ANOVA (3 nivåer av social interaktion och 
2 typer av metod) där differensen av fördelade poäng till in- och utgrupp var den beroende 
variabeln, erhölls ett icke-signifikant resultat för både huvudeffekterna samt 
interaktionseffekten. Den första oberoende variabeln, typ av metod (experiment eller 
enkät), visade F(1, 170) = 0,38, p > 0,05, 𝜂2 = 0,002. Vid den andra oberoende variabeln, 
grad av social interaktion (ingen, mindre eller mer social interaktion) erhölls F(2, 170) = 
0,48, p > 0,05, 𝜂2 = 0,006. Interaktionseffekten mellan de två oberoende variablerna, typ 
av metod och grad av social interaktion, visade F(2, 170) = 0,003, p > 0,05, 𝜂2 = 0,001. 
Dessa små effektstorlekar tyder på att bristen på signifikanta effekter inte i första hand 
beror på svag power.  
 
En brist med nolhypotesprövning är att det inte går att avgöra om ett icke-signifikant 
resultat beror på låg power eller för att H0 får stöd av data. Bayesianska analyser kan dock 
visa just om H0 får stöd av data eller om data är okänslig för de två hypoteserna. En 
Bayesiansk analog av ovanstående ANOVA utförd i JASP (0.7.1.12) visade att för den 
kritiska variabeln "social interaktion" var Bayesfaktorn 9.1, vilket innebär att H0 har 9 
gånger mer stöd av data än vad H1 har. Även för den andra huvudeffekten och för 
interaktionseffekten så hade H0 stöd (Bayesfaktorer på 4.1 och 39.9). Dessa resultat 
stärker att de icke-signifikanta resultaten inte beror på svag power. 
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Eftersom att den insamlade datan inte var normalfördelad (se Figur 1) utfördes ett 𝜒2-test 
där social interaktionsnivå (ingen, mindre och mer social interaktion) jämfördes med om 
undersökningsdeltagarna hade diskriminerat utgruppen eller inte (𝜒2 = 0.530, p > 0,05). 
Det var därmed ingen skillnad i frekvens av undersökningsdeltagarna som diskriminerade 
i de tre olika sociala interaktionsnivåerna. Vi testade även att göra denna analys separat 
för de två datainsamlingarna (salsexperiment respektive webbenkät) och fick samma 
resultat för båda datainsamlingarna. 
 
Tabell 1. Medelvärden av fördelade poäng till in- respektive utgrupp för både social 
interaktionsnivå och typ av metod samt poängdifferensen och andel personer som 
diskriminerar. 
 
   
   

 
Tabell 1 illustrerar medelvärdet av samtliga individers differenser, för respektive sex 
kombinationer. Det kan observeras att undersökningsdeltagarna som har deltagit i enkät 
har en högre differens av fördelade poäng mellan in- och utgrupp än de som har deltagit 
i experiment, för samtliga sociala interaktionsnivåer. En ytterligare iakttagelse är att 
differensen ökar med varje social interaktionsnivå (ingen, mindre och mer social 
interaktion), för de båda metoderna (enkät och experiment), dock inte statistiskt 
signifikant. Tabell 1 visar även att det endast var vid en av kombinationerna, vid 
experimentet med mindre social interaktion, som en majoritet av UD diskriminerade 
utgruppen. Vid samtliga sex kombinationer var det minst en tredjedel av UD som 
diskriminerade utgruppen.  
 
 

Poäng till 
ingrupp 

Differens Poäng till 
utgrupp 

Andel som 
diskriminerade 

97,64 
103,75 
107,27 
106,20 
115,31 
113,60 

33 % 
58 % 
45 % 
49 % 
47 % 
42 % 

67,78 
64,17 
61,82 
67,76 
68,59 
58,90 

29,86 
39,58 
45,45 
38,44 
46,72 
54,70 

Experiment, ingen interaktion 
Experiment, mindre interaktion 
Experiment, mer interaktion 
Enkät, ingen interaktion 
Enkät, mindre interaktion 
Enkät, mer interaktion 

Antal 
UD 

18 
12 
11 
45 
47 
43 
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Figur 1. Box-plot med differensen av fördelade poäng mellan in- och utgrupp för 
respektive social interaktionsnivå, vid både experiment och enkät. 
 
I en box-plot innefattar “lådan” de mittersta 50 % av observationerna och det svarta 
fetstilade horisontella strecket visar medianen. Det undre vertikala strecket visar de 
nedersta 25 % av observationerna och de övre vertikala strecket visar på de översta 25 %. 
I Figur 1 kan det observeras en större spridning av differenserna vid alla enkäter, oavsett 
social interaktionsnivå. Medianen av differenserna var 0 vid alla sex kombinationer 
förutom vid experimentet med nivån “mindre social interaktion”. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om individer favoriserade ingruppen och 
diskriminerade utgruppen samt om social interaktion mellan individer i grupper, och typ 
av social interaktion, ökade den eventuella särbehandlingstendensen. I sådana fall, kunde 
dessa medföljande konsekvenser komma att påverka arbetsplatser, bland annat genom 
skillnader i kunskapsutbyte och spridning av information mellan de anställda (Mesmer-
Magnus & DeChurch, 2009; Zhu, 2016). I enighet med hypotes 1 så gav individer i 
genomsnitt mer poäng till sin ingrupp, än utgrupp. Däremot så gavs inget stöd till 
resterande hypoteser, varken nivå av social interaktion (ingen, mindre eller mer) eller typ 
av metod (enkät eller experiment) påverkade differensen av fördelade poäng till ingrupp 
och utgrupp. Mellan en tredjedel och strax över hälften av alla undersökningsdeltagare 
diskriminerade utgruppen och differensen av fördelade poäng ökade, dock ej signifikant, 
för varje nivå av social interaktion. 
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Undersökningsdeltagarna fördelade i genomsnitt mer poäng till sin egna grupp än till den 
andra gruppen, vilket kan tolkas som en observation av ingrupps-bias. Trots minimala 
grunder för gruppindelning kan en social kategorisering ha skett och medföljande 
favorisering av ingrupp och diskriminering av utgrupp. Undersökningsdeltagarna 
identifierade sig troligen med de andra två gruppmedlemmarna i den egna gruppen, och 
särskilde sig från gruppmedlemmarna i den andra gruppen, trots att gruppindelningen var 
slumpmässig. Precis som Billig och Tajfels (1973) menar, är det möjligtvis så att endast 
indelning i grupper, utan grund, är tillräckligt för att ingruppsfavorisering ska ske. Som 
en följd av detta fördelade undersökningsdeltagarna mer poäng till sin ingrupp, gentemot 
vad de fördelade till sin utgrupp. Utifrån Tajfel och Turners (1979) “minimal group 
paradigm” kan fynden i denna studie tolkas som en observation av 
särbehandlingstendenser, trots slumpmässig gruppindelning. Som beskrivet kan 
diskrimineringen av utgruppen uttryckas i negativ behandling av dess gruppmedlemmar, 
i detta fall uttryckt i mindre fördelade poäng till dessa. Undersökningsdeltagarna 
fördelade fler poäng till sin ingrupp, än till utgruppen, vilket även stödjer Locksleys et 
al., (1980) studies utfall. Trots att datainsamlingen inte använde sig av redan befintliga 
grupper, utan slumpmässigt skapade, så genererades gruppbaserade identiteter hos 
undersökningsdeltagarna vilket stödjer Chen och Lis (2009) och Chen och Chens (2011).  
 
Särbehandlingstendensen påverkades däremot inte av vilken grad av social interaktion 
undersökningsdeltagarna hade med varandra (ingen, mindre eller mer). Det spelade alltså 
ingen roll hur mycket de visste om varandra/hur mycket de fick interagera. Detta kan 
antingen bero på att gruppkänslan redan är “maximerad” vid de minimala grunderna, det 
vill säga att en slumpmässig gruppindelning räcker för att ingrupps-bias ska ske och sedan 
kvarstår denna oavsett hur mycket, och på vilket sätt, individerna interagerar. En 
alternativ förklaring kan vara att det är ett stort “hopp” från den gruppkänslan som uppstår 
endast vid minimala grunder till en starkare gruppkänsla, och medföljande större 
ingrupps-bias, som finns i naturliga grupper. Det skulle då krävas mer än den sociala 
interaktionen som manipulerades i denna studie vid nivån “mer social interaktion”, för att 
en större gruppkänsla skall skapas och särbehandlingen därmed bli högre. Det senare 
argumentet stöds av bland annat Fischer och Derham (2016) som visade att ingrupps-bias 
är större vid verkliga grupper än vid grupper som exempelvis har skapats i ett experiment.  
 
Den sociala interaktionsnivån hade ingen signifikant effekt på differensen, men det går 
ändå att observera att differensen ökade för varje social interaktionsnivå - differensen i 
fördelade poäng mellan in- och utgrupp var som lägst vid “ingen social interaktion” och 
som högst vid “mer social interaktion”, både vid enkät och experiment. Diskrimineringen 
var därmed som minst när deltagarna inte visste något om grupptillhörigheten utöver sin 
egna. Detta stödjer Ockenfels och Werners (2014), som fann att individer särbehandlar i 
större utsträckning när hen vet vem/vilka som tillhör den egna gruppen respektive inte 
tillhör, än när de andras grupptillhörigheter är okända. Deras fynd kan likväl ifrågasättas 
då skillnaden i differens av fördelade poäng inte var signifikant mellan de olika sociala 
interaktionsnivåerna i föreliggande studie. 
 
Särbehandlingen påverkades inte heller signifikant av vilken typ av metod (enkät eller 
experiment) undersökningsdeltagarna hade. Detta kan möjligtvis bero på att enkät kan 
vara en likvärdig datainsamlingsmetod vid mätning av särbehandling. En intressant 
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iakttagelse från resultatet är dock att diskrimineringen var högre vid enkät än vid 
experimenten, i samtliga tre nivåer av social interaktion. Vissa har indikerat att individer 
är mer elaka och ärliga vid en dator, än “face to face”, i och med en sorts osynlighet och 
anonymitet (Moyer, 2012; Wolchover, 2012).  
 
I och med att det inte var någon signifikant skillnad mellan mätmetoderna (enkät eller 
experiment) så kan detta eventuellt indikera att dessa två datainsamlingsmetoder 
fungerade lika “bra”. Dock, så kan det som redovisat i resultatet observeras att 
spridningen i differensen av fördelade poäng var större i enkäterna än i experimenten, vid 
samtliga tre sociala interaktioner. Denna spridning kan ha påverkats av det betydligt större 
antalet undersökningsdeltagare vid enkäterna än vid experimenten. En annan påverkan 
kan vara att de undersökningsdeltagare som deltog i webbenkäten, eventuellt gav mer 
oseriösa svar än de i experimenten, exempelvis på grund av att de inte fick någon 
ersättning, för att de satt vid mobilen eller datorn och/eller att de är “anonyma” på ett 
annat sätt än dem som deltog vid experimenten. 
 
En aspekt som kan ha bidragit till att differensen inte statistiskt signifikant skildes åt 
gällande av varken nivå av social interaktion eller typ av metod, är den stora skillnaden i 
antalet undersökningsdeltagare mellan enkät och experiment. Detta beror delvis på 
svårigheter i att rekrytera undersökningsdeltagare till experimenten, medan det var 
relativt enkelt att få deltagare till enkäten. Enkäten var mer lättillgänglig i och med att 
den tog kortare tid att utföra samt att den kunde utföras via dator eller mobil. Det förekom 
svårigheter i att få in undersökningsdeltagare till experimenten, och ytterligare 
begränsningar i och med att många av dessa personer ställde in deras deltagande strax 
innan experimenttillfället.  
 
Andelen undersökningsdeltagare som diskriminerade utgruppen (oavsett differensens 
storlek) var minst en tredjedel vid samtliga sex kombinationer. Vid alla kombinationer 
förutom experimentet “ingen social interaktion” (pilotstudien), var det över 40 % som 
diskriminerade. Vid en av kombinationerna, experiment “mindre social interaktion”, var 
det en majoritet av undersökningsdeltagarna som diskriminerade. En förklaring till att det 
var högst procent vid experiment med nivån “mindre social interaktion” kan vara hur de 
givna undersökningsdeltagarna kom överens. Vid det experimenttillfället var det 
märkbart att individerna knöt an mer till varandra vid presentationen inom grupperna. 
Detta yttrade sig bland annat i att de visade intresse för varandra, skrattade och 
interagerade mer “frivilligt” genom att de ville fortsätta prata. Detta kan ha bidragit till 
att det var en större andel individer som visade på särbehandlingstendenser vid detta 
tillfälle. Vid de andra experimenttillfällena så anknöt inte deltagarna i samma grupp i 
samma utsträckning, vilket kan ha påverkat hur stor andel som yttrade ingrupps-bias.  
 
Undersökningsdeltagarna identifierade sig och fördelade mer poäng till ingruppen än till 
utgruppen, och mellan en tredjedel till över hälften visade av UD på 
särbehandlingstendenser i de olika sociala interaktionsnivåerna. Detta är relevant för 
arbets- och organisationspsykologi då både Jarvenpaa och Staples (2001) och Zhu (2016) 
studier har visat på att det finns skillnader i kunskapsutbyte mellan individer inom samma 
organisation. Anställda var mer benägna att dela information med medlemmar i det egna 
teamet, än att dela informationen i formella system som hela organisationen fick ta del 
av. Dessa skillnader kan möjligtvis förklaras av ingrupps- och utgrupps-bias. De 
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undersökningsdeltagare som favoriserade ingruppen och diskriminerade utgruppen i 
denna studie, kan möjligtvis även vara dem som i större utsträckning delar kunskap med 
individer i det egna teamet på arbetsplatsen, än med hela organisationen. Zhu (2016) 
menade att ju högre teamidentitet en individ har så följs det av mer ingrupps-bias och 
även tendens att ha en större skillnad i kunskapsutbyte mellan det egna teamet och 
resterande anställda på arbetsplatsen. Arbetsplatser kan dra nytta av att ta hänsyn till dessa 
processer och uppmärksamma bland annat ingrupps-bias som en viktig faktor för att 
kunskap ska utbytas mellan alla anställda på ett företag, inte bara inom den lilla gruppen. 
Ignorans av dessa fenomen kan istället få anställda att skapa en för stark teamidentitet 
och låg organisationsidentitet, vilket kan få medföljande konsekvenser av att diskriminera 
utgruppen och inte vilja dela kunskap lika över alla arbetsgrupper. 
 
En annan aspekt som kan tas i beaktning är om de undersökningsdeltagare som 
favoriserade ingruppen och diskriminerade utgruppen kommer att skilja sig från de som 
inte gjorde det, i arbetslivet. Enligt Mesmer-Magnus och DeChurch (2009) och Silver 
(2014) behöver information spridas mellan medlemmar i en grupp för att bland annat 
optimala beslut ska kunna tas samt att arbetslaget då når en högre medföljande framgång. 
De menar att informationsspridning kan vara avgörande för att ett team ska fungera så 
bra som möjligt. Stasser, Stewart och Wittenbaum (1995) skriver att individer i större 
utsträckning inte vill dela information med de personer som uppfattas skilja sig från en 
själv. De undersökningsdeltagare som i föreliggande studie inte identifierade sig med 
utgruppen och då favoriserade ingruppen är möjligtvis de som i arbetslivet är mindre 
benägna dela information med de andra på arbetsplatsen som de anser skilja sig ifrån. 
Detta kan få medföljande konsekvenser, bland annat i och med att kombinationen av 
expertis och kompetens som inte utbyts, hämmar beslutsfattandet. När 
informationsspridningen inte sker mellan alla anställda så hämmas även arbetslagets 
framgång och prestation (Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009). 
 
En styrka med studien var att designen innefattade både experiment och enkät vilket tillät 
ett större antal undersökningsdeltagare att delta. Även det faktum att det inte visades 
någon signifikant skillnad mellan mätmetoderna kan indikera att webbenkät fungerar lika 
“bra” som experiment, vilket skulle kunna bespara resurser, pengar och tid vid framtida 
forskning inom samma fält. Ett ytterligare styrka med studien var att designen, vid både 
experimenten och enkäten, utgick från en befintlig studie (Locksley et al., 1980) och inte 
är skapad av författarna själva.  
 
Begränsningar 
Det första experimentet (ingen social interaktion), pilotstudien, var ett replikeringsförsök 
av Locksley, Ortiz och Hepburns (1980), men med två ändringar vid insamlingen av data. 
En sak som ändrades var att låta undersökningsdeltagarna fördela 400 poäng i stället för 
500. Detta beslut togs för att försöka undvika ett tal som är lätt delbart med fem genom 
huvudräkning. Det antogs att en summa lättare delbart med fem skulle generera i att en 
ännu större andel av undersökningsdeltagarna skulle fördela lika mycket poäng till alla, 
kanske av ren “lathet”. En annan aspekten i Locksley et al., (1980) datainsamling som 
ändrades var att utesluta maxgränsen vid fördelningen av poäng. I deras studie fick 
undersökningsdeltagarna instruktionen att max fördela 100 chip till respektive person 
vilket valdes bort i denna studie så att undersökningsdeltagarna fick fördela poängen fritt, 
förutom att de inte fick fördela något till sig själva. Vid de två senare experimenten 
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(mindre social interaktion och mer social interaktion) hade vi samma utgångspunkt som 
det första experimentet, men med vissa tillägg i interaktionen mellan 
undersökningsdeltagarna. Dessa två ändringar (annan totalsumma och utesluten 
maxgräns) kan ha gjort det svårare för undersökningsdeltagarna att fördela poäng lika 
över samtliga undersökningsdeltagare i grupperna Phi och Gamma, vilket kan ha bidragit 
till särbehandlingseffekten. En annan studie (Svensson, 2016), som också utgick från 
Locksley et al., (1980), behöll summan på 500 poäng men visade fortfarande på en 
signifikant särbehandlingseffekt. Detta skulle kunna indikera att förändringarna i 
föreliggande studie inte har påverkat resultatet avsevärt.  
 
Vid pilotstudien var det 6 av 18 undersökningsdeltagare som diskriminerade. Två av 
dessa sex individer hade fördelat poängen på ett sätt som kan tolkas som “irrationellt”, 
exempelvis genom att ha fördelat samtliga poäng till en av personerna i ingruppen, inga 
poäng till den andra personen i ingruppen och inte heller några poäng till någon i 
utgruppen. Detta kan tolkas som irrationellt eftersom att det inte finns någon logisk 
förklaring till varför en av personerna i ingruppen skulle få allt medan den andra personen 
i ingruppen inte får något. Detta kan eventuellt ge uttryck för att de givna 
undersökningsdeltagarna inte förstod uppgiften, alternativt inte svarade “ärligt” utan bara 
skrev något utan relevans eller värde. Detta kan innebära att pilotstudien möjligtvis inte 
lyckades mäta dessa individers ingrupps-bias med det mätinstrumentet. 

Denna irrationalitet togs i beaktande vid databearbetningen, då det kan tyda på en tendens 
att dessa individer inte förstod uppgiften i fråga. För att kontrollera för eventuella 
liknande tendenser i föreliggande studie, lade vi till frågan på slutet av 
enkäten/experimentet om motivering av poängfördelning, där undersökningsdeltagarna 
kort fick skriva ett resonemang till varför de fördelade poängen som de gjorde. Denna 
fråga togs inte hänsyn till i databearbetningen i denna studie, då vi inte såg samma 
tendenser under denna datainsamling. Dock kunde en se en del intressanta fenomen vid 
genomgången av svaren på denna fråga. Exempelvis observerades det att vissa av de 
individer som diskriminerade (enligt denna studies beräkning), hade motiverat det som 
att de inte hade diskriminerat. Detta har främst skett vid de tillfällen där individen har 
delat totalt lika mycket poäng till in- och utgruppen (200 poäng till respektive grupp), 
vilket ju innebar att de två medlemmarna i ingruppen fick mer poäng vardera (per person) 
än vad de tre deltagarna i utgruppen fick vardera. Föreliggande studie har använt sig av 
samma beräkning och “definition” av diskriminering som Locksley et al., (1980), vilket 
innebär att den totala poängen till en grupp har dividerats med antalet deltagare i den 
givna gruppen (poängen till ingruppen har dividerats med två och poängen till utgruppen 
har dividerats med tre). Detta resulterar i att vissa individer som anser sig ha fördelat 
“rättvist” och inte diskriminerande, har betraktats som diskriminerare i Locksleys et al., 
(1980) studie såväl som i denna studie. Detta eftersom att beräkningen av 
diskrimineringen baserades på individnivå och inte gruppnivå, vilket tydliggjordes i 
instruktionen till uppgiften. En annan aspekt som observerades, var att det var fler 
oseriösa motiveringar till poängfördelningen av undersökningsdeltagarna vid 
webbenkäten, än vid experimentet. Detta kan möjligtvis vara en konsekvens av att 
webbenkäten tog betydligt kortare tid att genomföra, att UD inte fick någon ersättning 
samt att deltagandet togs på mindre allvar vid en dator eller mobil.  
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Vid det första experimentet (ingen social interaktion) till pilotstudien var samtliga 
undersökningsdeltagare studenter, och majoriteten (66 %) av dem var psykologistudenter. 
Detta gör det relevant att diskutera vissa eventuella begränsningar vid datainsamlingen 
av pilotstudien. Att många psykologistudenter har hört talas om ett eller flera av 
fenomenen “minimal group paradigm”/ingrupps-bias/social identifiering med mera, gör 
att den tidigare kunskapen kan ha spelat en relevant roll i resultatet. Även det faktum att 
vissa studenter i dessa grupper kände varandra, kan ha påverkat resultatet. Under 
experimenten i föreliggande studie,  där undersökningsdeltagarna rekryterades via 
“Studentkaninen”, hade alla sysselsättningarna student, arbetssökande eller sjukskriven. 
Vid enkäterna var spridningen bland undersökningsdeltagarna stor, bland annat avseende 
sysselsättning och ålder.  
 
En ytterligare faktor som kan ha bidragit i denna studies resultat, är svenskars låga 
ingrupps-bias, som visades i metaanalysen av Fischer och Derham (2016). Möjligtvis 
hade föreliggande studie fått ett annat resultat om datainsamlingen hade skett i ett land 
som har ett högre medelvärde på ingrupps-bias.  
 
Under datainsamlingen till denna studie användes Locksleys et al., (1980) utformade 
metod för att försöka mäta om ingrupps-bias sker vid minimala grunder för 
gruppindelning, genom fördelning av poäng. Det som indikerar att mätinstrumentet 
fungerar över tid är att denna studie visar ett liknande resultat som Locksleys et al., 
(1980), trots det stora tidsglappet. Även vid föreliggande studie var det en signifikant 
skillnad mellan fördelade poäng till in- och utgrupp. Det kan däremot diskuteras om vi 
lyckades manipulera social interaktion tillräckligt för att undersökningsdeltagarna skulle 
uppleva en högre grad av gruppkänsla med sina ingruppsmedlemmar. Alla 
undersökningsdeltagare deltog inte aktivt under teambuildinguppgiften, exempelvis 
genom att någon eller några få tog över när de kom på en bra strategi. Möjligtvis 
inkluderade inte kaplastavsuppgiften alla i gruppen på det sättet som det var tänkt att 
projicera social interaktion. En mer teoretiskt bakgrund till vad som krävs för att 
individers gruppkänsla ska stärkas hade varit önskvärt. 
 
Sammanfattning och slutsats 
Föreliggande studie visade att en ingruppsfavorisering och utgruppsdiskriminering 
skedde, trots en slumpmässig gruppdelning. Dock, så skiljde sig särbehandlingen inte åt 
vid de olika nivåerna av social interaktion och inte heller av vilken typ av metod 
(experiment eller enkät) individen erhöll. Det var mellan 42 - 58 % av 
undersökningsdeltagarna som diskriminerade utgruppen vid samtliga kombinationer av 
mättillfällen, förutom vid pilotstudien (experiment “ingen social interaktion”) där det var 
33 %. Dagens arbetsplatser består ofta av grupper och team, och samarbetet inom dessa 
kan eventuellt komma att påverkas av ingrupps-bias. Individens särbehandlingstendens 
kan eventuellt yttra sig på arbetsplatser i form av skillnader i kunskapsutbyte och 
spridning av information mellan de anställda, exempelvis inom och mellan grupper/team.  
 
Slutsatsen är att ingrupps-bias finns, trots minimala grunder för gruppindelning. Individer 
identifierar sig med den egna gruppen och börjar då favorisera ingruppen och 
diskriminera utgruppen. Datainsamlingsmetoden, i både experimenten och enkäten, i 
denna studie utfördes med konstlade grupper och hypotetiska poäng som medel för att 
undersöka en eventuell ingrupps- och utgrupps-bias. I och med detta är slutsatserna som 
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kan dras artificiella, men fenomenet i sig och de teorier som har presenterats i denna 
studie är relevanta på arbetsplatser, exempelvis inom skillnader i kunskapsutbyte och 
utbyte av information. Denna kunskap kan utnyttjas i organisationer för att 
medvetandegöra dessa processer och därmed försöka undvika skillnader i kunskapsutbyte 
och även att försöka förhindra att information endast sprids inom formella och informella 
grupper. 
 
Med hänsyn till hur stor andel av befolkningen som är yrkesverksam och hur mycket 
organisationer kan dra nytta av dessa kunskaper, i bland annat jobb med ledarskap, 
teambuilding, organisationskultur med mera, finns det behov av framtida forskning inom 
ämnet. Hogg och Terry (2000) menar att det behövs forskas mer på de mekanismer som 
finns bakom social identitet och organisatoriskt beteende. Det skulle vara intressant att 
studera ingrupps-bias i relation till arbetsliv, till exempel genom att studera fenomenet 
med riktiga team, på faktiska arbetsplatser. Det skulle även vara intressant att utforska 
mer kring en eventuell påverkan på särbehandlingseffekten av samspel mellan 
individerna, om det är så att minimala grunder redan ger en “maximal” gruppkänsla eller 
om denna ökar vid social interaktion. En annan aspekt att forska vidare på vid framtida 
studier kring ingrupps-bias, är att ta hänsyn till individernas olika motiv till en eventuell 
favorisering och diskriminering.  
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