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Forskning kring minimala grupper, det vill säga grupper för 
vilka grupptillhörigheten endast är påstådd, har visat att 
undersökningsdeltagare tenderar att favorisera den grupp dom 
påstås tillhöra och diskriminera den grupp dom inte påstås 
tillhöra. 100 studenter vid Stockholms Universitet, fick svara på 
4 olika enkäter i vilka påstods att undersökningsdeltagaren 
tillhörde en arbetsgrupp eller inte. Undersökningsdeltagarna fick 
utifrån en bild skatta fem egenskaper för hur dom upplevde 
arbetsgruppen på bilden. Hälften av enkäterna redovisade öppet 
att vissa undersökningsdeltagare påstods tillhöra den avbildade 
arbetsgruppen medan andra påstods inte tillhöra den avbildade 
arbetsgruppen. Signifikant resultat erhölls som pekar på att 
undersökningsdeltagare som påstås tillhöra en grupp generellt 
skattar gruppens egenskaper mer positivt än de som inte påstås 
tillhöra gruppen. Detta tycks även gälla då 
undersökningsdeltagarna har kännedom om att enkäterna är 
olika. Att förstå dessa tendenser kan kanske vara ett verktyg för 
att kunna komma till roten med diskriminering, rasism och 
konflikter mellan samhällets olika grupper.     

 
I n l e d n i n g  

 
Hogg och Vaughan (2005) har definierat beteenden mellan grupper som alla typer av 
uppfattningar, tankemönster eller beteenden som influeras av att människor anser sig 
själva och andra som medlemmar av bestämda social grupper. Internationella konflikter, 
politiska konfrontationer, lagsporter och fackförhandlingar är exempel på beteenden 
mellan grupper. 
 
När människor bedömer medlemmar ur olika grupper så tycks tendensen vara att dels 
favorisera den egna gruppen, den sociala grupp man tillhör, det vill säga in-gruppen och 
dels att diskriminera de sociala grupper man inte tillhör, så kallade ut-grupper. 
Diskrimineringen kan till och med vara så stark att undersökningsdeltagare som fördelat 
belöningar mellan in- och ut-grupper, offrar egen gruppvinning i syfte att se till att ut-
gruppen får totalt sett så lite belöningar som möjligt (Turner, Hogg, Oakes, Reicher & 
Wetherell, 1987). Diskrimineringen mellan grupper blir extra påtaglig då 
undersökningsdeltagarna upplever ut-gruppen som relevant och jämförbar med den 
egna gruppen. Vid tillfällen då de får interagera med de andra gruppmedlemmarna och 
då möjligheten finns att utdela högre belöningar (Turner, Brown & Tajfel, 1979). Dock 
tycks inte konkurrens mellan grupper bidra till ökad in-grupps solidaritet eller 
övervärderande av den egna gruppens prestationer (Rabbie & Wilkens, 1971). 
 
Är det så att det faktum att vi tillhör en nation eller bekänner oss till en viss religion gör 
att vi kommer att handla på ett förutbestämt sätt mot andra nationers medborgare eller 
mot anhängare av andra religioner? Tajfel, Billig, Bundy och Flament, (1971) 
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undersökte vilka som är de tillräckliga kriterierna för att vi ska börja favorisera vår in-
grupp och diskriminera ut-gruppen. För att besvara frågan skapade Tajfel, Billig, Bundy 
och Flament det minimala grupp paradigmet. Minimala grupper innebär grupper som 
sätts samman genom att undersökningsdeltagare slumpas till två olika grupper. Gruppen 
har ingen historia eller framtid. Gruppmedlemmarna är inte kända och har ingen 
kontakt, inom eller mellan grupperna. Det enda undersökningsdeltagarna känner till är 
att dom tillhör den ena eller den andra gruppen (Tajfel et al., 1971). Trots denna mycket 
lösa sammansättning av grupper har forskning visat att gynnande av in-gruppen sker på 
bekostnad av ut-gruppen (Rabbie & Horowitz, 1969; Tajfel et al., 1971; Turner et al., 
1979).  
 
Tajfel, Billig, Bundy och Flaments undersökning (1971) gick ut på att se om 
diskriminering mellan grupper även sker vid minimala grupper. De minimala grupperna 
är ju så ”simpla” i sin struktur att diskriminering inte förväntades. Engelska skolpojkar, 
delades slumpvis upp i två olika grupper och fick därefter fördela pengar mellan den 
egna och den andra gruppen. I själva verket trodde pojkarna att gruppindelningen 
berodde på om dom föredrog en tavla av Kandinsky eller Klee och att deras uppgift var 
problemlösning. Pojkarna visste endast vilken grupp de själva tillhörde. Pojkarna kände 
inte till vilka dom övriga gruppmedlemmarna var, vare sig i den egna eller i den andra 
gruppen. För att inte kunna koppla någon person till en viss grupp så tilldelades varje 
gruppmedlem ett kodnummer. Deltagarna fick välja ur ett fördelningsschema, 
innehållande bestämda fördelningssatser, belopp i form av pengar (ca 30kr), hur mycket 
dom ville ge till respektive grupp och gruppmedlem. Valde man en viss fördelningssats 
så skulle ett bestämt belopp tilldelas den ena gruppen och ett annat belopp tilldelas den 
andra gruppen. För att förhindra utnyttjade av läget så fick man inte dela ut pengar till 
sig själv. Resultaten var tydliga. Pojkarna tenderade att i större utsträckning dela ut mer 
pengar till den grupp dom själva tillhörde. Även fast pojkarna inte fick dela ut pengar 
till sig själva så skedde ett indirekt gynnande av den egna personen i och med att 
pojkarna hoppades på att de övriga gruppmedlemmarna skulle dela ut pengar till den 
egna gruppen, vilket skulle gagna den enskilda. Pojkarna kunde även ha givit ännu mer 
pengar till den egna gruppen, genom val av annan fördelningsnyckel, men då varit 
tvungna att ge den andra gruppen mer pengar. Diskriminering skedde då man hellre 
valde fördelningsnycklar som gav mindre pengar till den egna gruppen men på så sätt 
säkerställde att även den andra gruppen totalt sett fick mindre pengar. Man vinnlade sig 
om att se till att ut-gruppen skulle få så lite som möjligt och att den totala differensen 
mellan grupperna skulle bli så stor som möjligt. Resultaten var förvånande med tanke 
på att grupperna inte hade någon historia eller framtid. Ingen kände till vilka som var 
gruppmedlemmar i någon av grupperna, inte ens i den egna gruppen. Detta tycks tyda 
på att endast den påstådda grupptillhörigheten (minimala grupp paradigmet) bidrar till 
favoriseringen och diskriminering mellan grupper (Tajfel et al., 1971).  
 
Liknande undersökningar har visat att favoriseringen och diskrimineringen mellan 
grupper blir extra påtaglig då grupptillhörigheten uttrycks tydligt av försöksledaren, 
även fast man har slumpat undersökningsdeltagarna till ena eller andra gruppen (Turner, 
1975). Vid tillfällen då grupptillhörigheten är vald, till exempel beroende på vilken 
tavla man föredrog, så ökade dock favoriseringen och diskrimineringen mellan 
grupperna jämfört med hur det blir när försöksledaren slumpvis delar in 
undersökningsdeltagare i två grupper (Turner, 1975; Rabbie & Horowitz, 1969).  
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Favorisering av den egna gruppen vid minimala grupper har även påvisats i andra 
undersökningar. Ashburn-Nardo, Voils och Monteith (2001) lät undersökningsdeltagare 
(amerikaner) para ihop, via ett IAT-test (Implicit Association Test), kända amerikanska 
namn respektive påhittade surinamska namn med positiva respektive negativa ord, till 
exempel ”solsken” och ”kräk”. IAT-testet gick ut på att undersökningsdeltagarna via en 
dator skulle, så snabbt som möjligt, para ihop namn med ord och kategorier. Namnen 
var amerikanska namn, surinamska namn och kategorierna var bra eller dåligt. De fyra 
kategorierna skulle paras ihop med ord och namn till exempel solsken, Joe, som visades 
en i taget. Undersökningsdeltagarna kunde göra rätt eller fel och datorn rättade om 
undersökningsdeltagaren valde fel kategori till respektive ord. Kategorierna blandades 
slumpvis till exempel bra och surinamska namn å ena sidan och dåligt och amerikanska 

namn å andra sidan. Mitt på skärmen visades ord och namn som skulle placeras, genom 
knapptryckning, till en viss kategori. Undersökningsdeltagarna tenderade att para ihop 
de kända amerikanska namnen med positiva ord och de påhittade surinamska namnen 
med negativa ord. För att få reda på om favoriseringen berodde på att 
undersökningsdeltagarna kände till de amerikanska namnen men inte de surinamska lät 
man undersökningsdeltagare para ihop namn som var påhittade och helt okända men 
liknade både amerikanska respektive marisatianska (Marisat, Indonesien) namn, med 
positiva respektive negativa ord. Trots detta kopplade undersökningsdeltagarna positiva 
ord till de påhittade amerikanska namnen. Enligt Ashburn-Nardo och hennes kollegor 
tydde resultatet på att in-gruppsfavorisering skedde automatiskt, på en implicit nivå, 
trots att man inte hade den intentionen eller var medveten om det (Ashburn-Nardo, 
Voils & Monteith, 2001).  
 
Varför sker favorisering och diskriminering mellan grupper? Uppfattningarna och 
förklaringarna är många och forskningen går isär gällande denna fråga. 
Gruppmedlemskap är en källa till vår sociala identitet men den sociala identiteten 
påverkar också beteendet mellan grupper. Utifrån detta skapade Tajfel och Turner den 
sociala identitetsteorin (Turner et al., 1979). Teorin definierar den sociala identiteten 
som de aspekter av en individs självuppfattning som baseras på den sociala grupp eller 
kategori man tillhör, till exempel engelsman, kvinna eller europé. Teorin innefattar även 
det emotionella och det viktiga för en individ att man just tillhör en specifik grupp 
(Turner et al., 1979). Individer tenderar generellt att värdera sig själva mer positivt än 
negativt. En negativ självvärdering är psykologiskt olustig och skapar en motivation att 
sträva efter en mer positiv självbild. Turner (1987) jämför detta med brist på mat vilket 
ger individen motivation till att finna mat, men detta innebär ju inte att folk inte är 
hungriga eller för den delen svälter. Turner menar att även fast man värderar sig självt 
negativt så finns en strävan, en motivation, att värdera sig själv positivt. Då den sociala 
identiteten påverkas av grupptillhörigheten så kommer vi att värdera den egna gruppen 
mer positivt. Grupper värderas och jämförs med andra grupper. För att bibehålla vår 
positiva sociala självbild och för att förstärka självkänslan så krävs det att den egna 
gruppen är bättre eller positivt särskiljer sig från en annan jämförbar grupp. Vid försök 
med minimala grupper har undersökningsdeltagarna inte något annat att använda sig av, 
för att särskilja grupper åt och skapa så stor differens som möjligt mellan grupperna, än 
till exempel utdelandet av belöningar, skattande av egenskaper osv. Enligt Turner bidrar 
detta till att öka in-gruppsfavoriseringen och diskrimineringen. Detta innebär inte att det 
alltid finns en positiv korrelation mellan in-gruppsfavorisering och positiv självkänsla 
men att favorisering av in-gruppen är ett sätt att förstärka sin sociala identitet (Turner et 
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al., 1987; Turner et al., 1979; Turner, 1975). Som en utveckling av social identitetsteori 
finns social kategorisering (Turner, 1975). Social kategorisering innebär en individs 
förmåga att systematisera och ordna sin sociala omgivning. Den sociala 
kategoriseringen fungerar som en ”guide” för handling och ger oss värderingar. 
Kategoriseringen hjälper individen att socialt orientera sig och ger individen en 
uppfattning om sin plats i samhället (Turner, 1975). Detta innebär att om någon socialt 
kategoriseras som ”zigenare” så kommer den personen inte bara att definiera sig själv, 
och av andra bli värderad som ”zigenare”, utan också att uppträda och tänka på ett 
”typiskt” sätt för ”zigenare” (Hogg & Vaughan, 2005). Vid experiment med minimala 
grupper där man försökt skapa osäkra situationer för undersökningsdeltagare, genom att 
låta dom använda komplicerade och svårförstådda fördelningsmatriser, så ökade 
favoriseringen av den egna gruppen och diskrimineringen av den andra gruppen. Ett 
skäl till in-gruppsfavorisering skulle då kunna vara att reducera inre osäkerhet. Att 
socialt kategoriseras till att tillhöra en grupp kommer att skapa identifiering med 
gruppen om individer kan identifiera sig med den sociala kategorin, till exempel europé, 
arbetare, djurgårdare. Individens identifiering till denna kategori, till exempel europé, 
kommer endast att ske om den minskar den egna osäkerheten. Det vill säga att om man 
klassificeras som europé så kommer man att identifiera sig med européer och favorisera 
européer om det gör att man känner ökad inre säkerhet i en osäker eller komplicerad 
situation (Grieve & Hogg, 1999).      
 
Candinu och Rothbart (1996) har i sin undersökning gett en alternativ förklaring till 
varför individer tenderar till att favorisera den egna gruppen och diskriminera den andra 
gruppen. De anser att minst två processer är involverade och bidrar till in-
gruppsfavorisering vid minimala grupper. Den ena processen är en 
självförankringsprocess. I den utsträckning som man uppfattar sig själv som en del av 
en grupp med vilken man skapar en relation så kommer den positiva självbild man i 
regel har av sig själv att generaliseras till den grupp man tillhör. Uppfattningen om 
gruppen kommer då att byggas utifrån ens självuppfattning och inte tvärtom som Tajfels 
sociala identitetsteori menar (det vill säga att sociala identiteten och uppfattningen om 
vilka vi är får vi genom gruppmedlemskapet). Den andra processen förklarar in-
gruppsfavorisering med en differentieringsprocess, det vill säga en strävan att nå så stor 
skillnad som möjligt mellan grupper. Då individer bedömer egenskaper hos ut-gruppen 
bedöms dessa i regel som motsatta de i in-gruppen. Om in-gruppen antas vara ansedd 
med fördel, till exempel flitig, så kommer individer betrakta ut-gruppen med nackdel, 
till exempel mindre flitig eller lat. Detta ger en motsatsbias för att skapa så stor skillnad 
som möjligt mellan grupperna. Bedömer individen sin egen grupp som till exempel 
kompetent så finns en benägenhet att bedöma motsatsen för ut-gruppen, i och med att 
det ger den största skillnaden. Om man antar att dessa två processer verkar så kan 
följande specificeras angående in-gruppsfavorisering: Individer har i regel en positiv 
självuppfattning. Individer drar slutsatser om in-gruppsegenskaper utifrån deras egna 
egenskaper (självförankringsprocessen) och då självuppfattningen och därmed in-
gruppen anses gynnsammare så kommer bedömningen av ut-gruppen, enligt 
differentieringsprocessen, att anses mindre gynnsam. I Candinu och Rothbarts 
undersökning fick försöksdeltagarna beskriva egenskaper hos en ut-grupp efter att dom 
fått reda på att deras egen grupp beskrevs som vänlig, av försöksledaren. 
Undersökningsdeltagarna beskrev den andra gruppen som mindre vänlig eller ovänlig, 
även fast grupptillhörigheten var slumpad (Candinu & Rothbart, 1996).  
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Hodson och Sorrentino (2001) menar att in-gruppsfavorisering beror på individuella 
egenskaper som grad av självförtroende, det vill säga hur säker en individ känner sig. 
Undersökningsdeltagare fick genomgå test för personlig säkerhet och fick därefter dela 
ut pengar via dels lättförståliga, enkla och dels svårförståliga, komplicerade 
fördelningsmatriser. Undersökningen pekade på att undersökningsdeltagare med en 
högre grad av personlig säkerhet var mer benägna att favorisera den egna gruppen när 
de använde komplicerade fördelningsmatriser. Detta beroende troligen på att 
undersökningsdeltagare med högre grad av säkerhet var mer böjda att tänka kategoriskt, 
svart eller vitt, för att upprätthålla säkerheten. Undersökningsdeltagare med mindre grad 
av säkerhet uppvisade ett mer sökande beteende vid användandet av komplicerade 
fördelningsmatriser. Resultatet är i linje med social kategorisering (favorisering stärks 
då graden av osäkerhet ökar). Social kategorisering tar dock inte hänsyn till individuella 
skillnader. Hodson och Sorrentino avser alltså att det finns personlighetsdrag, 
individuella skillnader, som påverkar benägenheten för in-gruppsfavorisering (Hodson 
& Sorrentino, 2001).     
       
Tidigare forskning tyder alltså på att vi tenderar att favorisera vår in-grupp på bekostnad 
av ut-gruppen. Detta gäller även vid minimala grupper, dvs. då grupptillhörigheten 
endast är påstådd (Tajfel et al., 1971; Turner et al., 1979; Turner, 1975; Rabbie & 
Wilkens, 1971). Anledningen till detta har troligen att göra med att grupper speglar vår 
uppfattning om oss själva och att detta bidrar till vår självkänsla. Det finns även 
undersökningar som pekar på att grupptillhörigheten bidrar till att minska individers 
inre osäkerhet (Turner et al., 1979; Grieve & Hogg, 1999; Candinu & Rothbart, 1996). 
Enligt Rabbie och Wilkens (1971) så tenderar undersökningsdeltagare att vara mer 
positivt inställda till en grupp som dom förväntas arbeta med än tvärtom. Rabbie och 
Wilkens undersökning visade att undersökningsdeltagare skattade egenskaper högre för 
en arbetsgrupp som det påstods att dom skulle arbeta med än för en grupp som det 
påstods att dom inte skulle arbeta med. 
 
Frågeställning 

   
Syftet med denna undersökning var delvis att replikera tidigare undersökningar och 
empiriskt pröva om man kommer att skatta egenskaper för en påhittad arbetsgrupp 
högre om man påstås tillhöra arbetsgruppen eller inte. Med bakgrund av social 
identitetsteori och självförankringsprocesser ville jag pröva om favorisering även 
förekommer om det öppet redovisas att vissa av undersökningsdeltagarna får en enkät 
där det står att de tillhör den avbildade arbetsgruppen medan andra får en enkät där det 
står att de inte tillhör arbetsgruppen. Hypotes 1: Om man påstås tillhöra en arbetsgrupp 
kommer man skatta gruppens egenskaper som mer positiva än om man påstås inte 
tillhöra gruppen. Hypotes 2: Om man påstås tillhöra en arbetsgrupp kommer man skatta 
gruppens egenskaper som mer positiva än om man inte påstås tillhöra gruppen, även om 
det redovisas öppet att vissa undersökningsdeltagare påstods tillhöra den avbildade 
arbetsgruppen medan andra påstods inte tillhöra den avbildade arbetsgruppen. 

 
M e t o d  

 
Undersökningsdeltagare 
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Totalt ingick 100 undersökningsdeltagare, 42 män och 58 kvinnor, i denna studie. 
Studerande vid psykologiska institutionen, Stockholms Universitet, fick anmäla sig 
frivilligt till att delta i undersökningen, i utbyte mot tid för undersökningsdeltagande. 
Undersökningsdeltagande är obligatoriskt för studenter vid psykologiska institutionen, 
Stockholms Universitet, och innebär att varje student måste delta i ett visst antal 
psykologiska undersökningar för att fylla en tidskvot om 3 timmar per termin. Totalt 
anmälde sig och deltog 38 psykologistudenter. Anmälan skedde via en uppsatt lista på 
psykologiska institutionen. Resterande undersökningsdeltagare valdes genom att 
tillfråga grupper om två studenter eller fler som uppehöll sig i korridoren i 
huvudbyggnaden vid Stockholms Universitet. Från ena änden av en lång korridor till 
den andra tillfrågades alla studenter som satt ner vid bord i grupper om två personer 
eller fler tills dess att de 62 kvarvarande enkäterna var slut. Medelåldern var 26,6 år, s= 
6,17 år.   
   
Material 

 
Materialet som ingick i studien var fyra olika enkäter. Samtliga enkäter innehöll en 
svart/vit alldaglig bild på 3 personer (två kvinnor, en man), se appendix 1. Under bilden 
angavs fem egenskaper: vänlig, rättvis, lojal, ambitiös och kompetent. För att avgöra 
vilka egenskaper som skulle vara med på enkäten för denna undersökning tillfrågades i 
en förundersökning fem vänner till författaren. Dessa fick utifrån en lista skatta hur 
viktigt dom upplevde det var att en arbetsgrupp hade en viss egenskap. Egenskaperna på 
listan valdes godtyckligt av författaren. Listan innehöll 20 olika egenskaper: vänlig, 

utåtriktad, öppen, rättvis, känslig, kompetent, lojal, bestämd, generös, kaxig, strikt, 

humoristisk, slö, trivsam, enkel, knepig, käck, alldaglig, ambitiös, speciell. Vid varje 
egenskap på listan fanns en skala som gick från 1 (inte viktigt) till 7 (mycket viktigt). 
De egenskaper som fick ett medelvärde över 5,5, valdes till enkäten. 
  
Undersökningsdeltagarna uppmanades av en text på enkäten att skatta graden av varje 
egenskap utifrån deras bedömning av gruppen. Efter varje egenskap fanns en skala som 
gick från 1 (lite av egenskapen) till 7 (mycket av egenskapen). Det enda som skiljde 
enkäterna åt var en text, ovan bilden, som angav att man antingen tillhörde denna 
arbetsgrupp eller att man inte tillhörde denna arbetsgrupp. Två av enkäterna innehöll 
även en förklarande text som öppet redovisade att enkäterna var olika, att man antingen 
påstods tillhöra gruppen eller inte. Under denna text angavs att man tillhörde gruppen 
eller att man inte tillhörde arbetsgruppen. Detta gav fyra olika enkäter, en enkät som 
påstod att man tillhörde den avbildade arbetsgruppen, en enkät som påstod att man inte 
tillhörde arbetsgruppen, en enkät där det redovisades att det fanns olika enkäter men att 
man tillhörde arbetsgruppen och slutligen en enkät där det redovisades att det fanns 
olika enkäter men att man inte tillhörde arbetsgruppen. Bilden och de fem egenskaperna 
på de fyra olika enkäterna var desamma, se appendix 1. 
 
Procedur  
 
Undersökningsdeltagarna fick information om att undersökningen var frivillig, att 
svaren skulle behandlas anonymt och att enkäten skulle ligga till grund för denna 
uppsats. Undersökningsdeltagarna blev erbjudna att få syftet med undersökningen 
förklarat efter det att enkäten var ifylld samt möjlighet till att få uppsatsen skickad till 
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sig. Denna information gavs muntligen till undersökningsdeltagarna. För att inte röja 
syftet, vid tillfällen då fler personer fyllde i enkäten samtidigt, fanns även syftet 
nedskrivet på ett papper som undersökningsdeltagarna kunde ta del av. Övriga 
instruktioner gällde ifyllandet av enkäten och gavs via texten på enkäten.  
 

R e s u l t a t  
 
Undersökningsdeltagarna fick skatta stimulusgruppen på fem egenskaper (vänlig, 

rättvis, lojal, ambitiös och kompetent). Skattningarna analyserades med en 2 X 2 X 5 
ANOVA med Grupptillhörighet (undersökningsdeltagaren påstods tillhöra respektive 
inte tillhöra gruppen) och Kännedom om olika enkäter (undersökningsdeltagaren fick 
veta att enkäterna var olika respektive fick inte veta att enkäterna var olika) som 
grupperingsfaktorer och typ av egenskap som upprepningsfaktor.  
 
En huvudeffekt av grupptillhörighet erhölls som visade att om man påstås tillhöra en 
grupp kommer man generellt att skatta den gruppens egenskaper som mer positiva än 
om man inte påstås tillhöra gruppen. Detta gäller även då undersökningsdeltagare har 
kännedom om att enkäterna är olika och påstås tillhöra gruppen, F1,96=6,7 (p=.011). Se 
figur 1. Inga andra signifikanta effekter erhölls. 
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Figur 1. Skattning av egenskaper beroende på påstådd grupptillhörighet och kännedom 
om olika enkäter.  
 

D i s k u s s i o n  
 
Resultatet av denna undersökning pekar på att människor tenderar att favorisera grupper 
som man påstås tillhöra och diskriminera grupper man inte påstås tillhöra. 
Undersökningsdeltagarna gav generellt mer positiva skattningar av en fiktiv arbetsgrupp 
vid tillfällen då det påstods att de ingick i arbetsgruppen än vid tillfällen då de inte 
påstods tillhöra arbetsgruppen. Denna högre skattning av egenskaper gällde även de 
undersökningsdeltagarna som hade kännedom om att enkäterna var olika. Resultatet 
bekräftade alltså studiens två hypoteser, om man påstås tillhöra en arbetsgrupp kommer 
man skatta gruppens egenskaper som mer positiva än om man påstås inte tillhöra 
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gruppen (hypotes 1) och om man påstås tillhöra en arbetsgrupp kommer man skatta 
gruppens egenskaper som mer positiva än om man inte påstås tillhöra gruppen, även om 
det redovisas öppet att enkäterna är olika (hypotes 2).  
 
Att öppet redovisa att enkäterna var olika var ett försök att se om den påstådda 
grupptillhörigheten och därmed favoriseringen är så pass stark att man ändå tenderar att 
favorisera den grupp deltagarna påstås tillhöra, trots att man har kännedom om att 
enkäterna är olika, vilket resultatet tyder på. Denna kännedom skulle kunna innebära att 
undersökningsdeltagaren kanske skulle vara rättvisare i sin bedömning och kunna förstå 
att denna undersökning är ute efter just den effekten, det vill säga att om man påstods 
tillhöra en grupp kommer man skatta egenskaper för den egna gruppen mer positivt. Att 
så inte blev fallet är ganska förvånande.  
 
Vid insamlingen av de 62 kvarvarande enkäterna, som skedde i korridoren i 
huvudbyggnaden på Stockholms Universitet, så var miljön livlig och rörig. 
Undersökningsdeltagarna hade i vissa fall svårt att koncentrera sig på enkäten. De flesta 
undersökningsdeltagare satt med egna uppgifter, väntade på en föreläsning eller tenta 
och var inte inställda på att fylla i en enkät. Samtliga tillfrågade studenter tackade dock 
ja till att fylla i enkäten. Resultatet hade kanske blivit annorlunda om 
undersökningsdeltagarna hade haft möjlighet att sitta i lugn och ro, i ett avskilt rum där 
det är lättare att koncentrera sig och där man inte blir störd eller avbruten. De flesta 
undersökningsdeltagare upplevde enkäten som mycket kort och förväntade sig fler 
frågor. Enkäten upplevdes i vissa fall som en introduktion innan dom ”riktiga” frågorna 
skulle komma. Då undersökningsdeltagarna i korridoren satt i grupper om minst två 
personer så skedde det vid ett par tillfällen att undersökningsdeltagarna samtalade med 
varandra och jämförde resultat, vilket är en brist då undersökningsdeltagarna fick olika 
enkäter. Sammantaget kanske effekterna skulle ha blivit annorlunda om 
undersökningsdeltagarna i korridoren haft större möjlighet till koncentration. Detta för 
att jag fick en känsla av att undersökningsdeltagarna inte var koncentrerade på enkäten 
och att de halvhjärtat svarade eller inte tänkte så mycket på vad som efterfrågades på 
grund av alla andra saker som skedde omkring dem. Om undersökningsdeltagarna haft 
större möjlighet till att sitta ostört så hade fokus på enkäten troligen ökat och skillnaden 
kanske hade blivit större. Resultatet av denna undersökning pekar på att det räcker, i 
linje med tidigare forskning, att endast påstå att en försöksperson tillhör en grupp för att 
favorisering av den egna gruppen skall ske. Resultatet tyder på att denna påstådda 
tillhörighet är så stark att det inte spelar någon roll huruvida undersökningsdeltagaren 
känner till att det finns olika enkäter eller inte. Trots att favorisering och diskriminering 
är ansett som negativa handlingar i vårt samhälle så spelar det ingen roll eftersom 
favorisering sker automatiskt på en implicit nivå (utan att man är medveten om det) 
vilket tidigare forskning pekar på (Ashburn-Nardo et al., 2001). Detta kan stämma med 
den sociala identitetsteorin (den sociala identiteten erhålls genom gruppmedlemskap), 
jämfört med tvärtom som social kategorisering åsyftar (det vill säga vår positiva 
självbild generaliseras till gruppen). Vid tillfällen då undersökningsdeltagaren fick reda 
på att det fanns olika enkäter och därmed eventuellt förstod att egenskaper skulle skattas 
olika på grund av den påstådda grupptillhörigheten så skulle denna insikt leda till att 
skattandet av egenskaper skulle bli mindre positiva för den grupp man påstods tillhöra, 
för att på så sätt upprätthålla en positiv självbild. En självbild av att vara rättvis och inte 
favoriserande. Resultatet pekar dock på motsatsen, påståendet att tillhöra en grupp 
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räckte för att favorisering skulle ske. Om självbilden kommer av grupptillhörigheten så 
måste ju den grupp man tillhör framstå som så fördelaktig som möjligt jämfört med en 
annan jämförbar grupp. Detta för att om den egna gruppen värderas positivt så kommer 
denna värdering att sedan gälla för ens egen självbild. Om gruppen ger oss social 
identitet, och individer i regel har en strävan efter en positiv självbild, så vill man 
troligen inte vilja vara med i en lågt skattad grupp. För det kommer då att innebära att 
vår självbild skulle bli lågt skattad. Detta leder till att det räcker med att endast påstådd 
grupptillhörighet ger favorisering. Denna favorisering sker automatiskt på en 
omedveten nivå i och med att undersökningsdeltagarna gavs kännedom om olika 
enkäter men favoriserade ändå den grupp dom påstods tillhöra. Det kan också vara så att 
undersökningsdeltagarna i denna undersökning inte reflekterade över den informationen 
om att det fanns olika enkäter eller att de trots denna information inte förstod att 
skattandet skulle bli olika beroende på påstådd grupptillhörighet. Det är ju inte säkert att 
bara för att det redovisades att det fanns olika enkäter så förstod 
undersökningsdeltagarna att dom tenderar att skatta egenskaper mer positivt för den 
grupp dom påstods tillhöra. Intressant hade varit att på enkäterna explicit förklara 
tendensen till att människor just favoriserar den egna gruppen på bekostnad av den 
andra gruppen. Att tydligare förklara denna negativa tendens för att se om favorisering 
av den grupp undersökningsdeltagarna påstods tillhöra fortfarande hade varit lika stark. 
Att det verkligen inte spelar någon roll utan att det räcker med att ange grupptillhörighet 
för att favorisering skall ske oavsett vilken annan information som ges.   
 
I ett vidare perspektiv är forskning kring detta område viktigt då det kan ge förklaringar 
till varför vi diskriminerar och favoriserar. Varför är det så viktigt att tillhöra en grupp 
och vad är individen beredd att göra för att nå och bibehålla gruppmedlemskapet? En 
del tyder på att människan är ett alltigenom socialt djur som vill tillhöra en grupp. 
Denna vilja är så stark att det räcker med att påstå att vi tillhör en helt okänd grupp för 
att favorisering skall ske. Forskning kring detta område har till största delen bedrivits 
kring minimala grupper, vilket har gjort att undersökningsdeltagarna har ju inget annat 
att använda sig av än utdelande av belöningar, skattning av egenskaper osv. för att skapa 
skillnad mellan grupperna. I reella grupper kan man tänka sig att dessa tendenser kanske 
är ännu starkare. Att favorisering och diskriminering beror på fler faktorer såsom status, 
känslor, traditioner och så vidare vilket inte täcks in vid minimala grupper. Vad gör vi 
inte för att försvara vänner, familj och religionsuppfattningar? Det viktiga är att förstå 
dessa tendenser till favorisering och diskriminering och hur lite som faktiskt behövs för 
att favorisering av den egna gruppen och diskriminering av den andra gruppen skall ske. 
Tendensen att favorisera och diskriminera grupper har haft och har en funktion. Under 
människans historia har det naturligtvis varit av nytta att ”se till den egna gruppen” och 
behandla den andra gruppen med ett visst tvivel och skepticism. Det har gett oss en 
försiktighet och misstänksamhet mot andra grupper, som kanske hade samma intressen 
som vår egen grupp. Man kan också se in-gruppsfavorisering som något som hjälper oss 
att bygga mod och styrka att faktiskt ge oss på och attackera en konkurrerande grupp. 
In-gruppsfavorisering kan också fungera meningsskapande för individen. Att vi tillhör 
en grupp som ger oss en mer positiv självbild. Tendensen till favorisering och 
diskriminering kan också orsaka konflikter och göra att man ”ser ner” på grupper man 
egentligen inte vet något om. Därför är det viktigt att förstå dessa tendenser för att på så 
sätt delvis kunna komma åt roten till diskriminering, rasism och konflikter mellan 
samhällets olika grupper.     
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Appendix.1

Enkätundersökning Arbetsgrupp 
 

 
Kön: (ringa in ditt alternativ) Man Kvinna  
 
 
Ålder………..år 
 
Nedan ser du en bild på 3 personer ur en arbetsgrupp. DU ingår i denna arbetsgrupp.  
 
Välj bland de angivna egenskaperna, under bilden, för att skatta graden av denna arbetsgrupps 
egenskaper. Skalan vid varje adjektiv går från 1 (lite av en egenskap) till 7 (mycket av en 
egenskap).  
 

 
 

Ringa in det tal på skalan som bäst stämmer med din bedömning av gruppen på bilden. 
 
 

Vänlig:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Rättvis:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Lojal:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Ambitiös:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Kompetent:  inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
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Enkätundersökning Arbetsgrupp 
 

 
Kön: (ringa in ditt alternativ) Man Kvinna  
 
 
Ålder………..år 
 
Nedan ser du en bild på 3 personer ur en arbetsgrupp. DU ingår inte i denna arbetsgrupp.  
 
Välj bland de angivna egenskaperna, under bilden, för att skatta graden av denna arbetsgrupps 
egenskaper. Skalan vid varje adjektiv går från 1 (lite av en egenskap) till 7 (mycket av en 
egenskap).  
 

 
 

Ringa in det tal på skalan som bäst stämmer med din bedömning av gruppen på bilden. 
 
 

Vänlig:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Rättvis:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Lojal:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Ambitiös:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Kompetent:  inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
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Enkätundersökning Arbetsgrupp 
 

 
Kön: (ringa in ditt alternativ) Man Kvinna  
 
 
Ålder………..år 
 
Nedan ser du en bild på 3 personer ur en arbetsgrupp. I denna undersökning ska du skatta 
graden av egenskaper för hur du upplever denna arbetsgrupp, beroende på om du påstås 
tillhöra gruppen eller inte. Enkäterna i undersökningen är olika. På några enkäter påstås det att 
DU tillhör arbetsgruppen och på andra enkäter påstås det att DU inte tillhör arbetsgruppen.  
 
DU tillhör inte denna arbetsgrupp.    
 
Välj bland de angivna egenskaperna, under bilden, för att skatta graden av denna arbetsgrupps 
egenskaper. Skalan vid varje egenskap går från 1 (lite av en egenskap) till 7 (mycket av en 
egenskap).  
 

 
 

Ringa in det tal på skalan som bäst stämmer med din bedömning av gruppen på bilden. 
 

Vänlig:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Rättvis:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Lojal:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Ambitiös:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Kompetent:  inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
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Enkätundersökning Arbetsgrupp 
 

 
Kön: (ringa in ditt alternativ) Man Kvinna  
 
 
Ålder………..år 
 
Nedan ser du en bild på 3 personer ur en arbetsgrupp. I denna undersökning ska du skatta 
graden av egenskaper för hur du upplever denna arbetsgrupp, beroende på om du påstås 
tillhöra gruppen eller inte. Enkäterna i undersökningen är olika. På några enkäter påstås det att 
DU tillhör arbetsgruppen och på andra enkäter påstås det att DU inte tillhör arbetsgruppen.  
 
DU tillhör denna arbetsgrupp.    
 
Välj bland de angivna egenskaperna, under bilden, för att skatta graden av denna arbetsgrupps 
egenskaper. Skalan vid varje egenskap går från 1 (lite av en egenskap) till 7 (mycket av en 
egenskap).  
 

 
 

Ringa in det tal på skalan som bäst stämmer med din bedömning av gruppen på bilden. 
 

Vänlig:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Rättvis:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Lojal:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Ambitiös:   inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 

Kompetent:  inte alls  1    2    3    4    5    6    7   mycket 
 


