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Tillhörighet och att få vara en del av ett socialt sammanhang är 
nödvändigt för oss människor. Social exkludering utgör ett hot mot 
individens välbefinnande och har visats påverka individens beteende 
och åsikter. Syftet med studien var att undersöka om människor är mer 
intoleranta mot personer de inte känner tillhörighet med, om social 
exkludering leder till en ännu mer intolerant hållning samt om 
individens behov av tillhörighet påverkar hur de mår vid social 
exkludering. I studien deltog 26 studenter varav hälften blev 
exkluderade under ett datorspel. Deltagarna svarade på enkäter om hur 
de mådde, åsiktsfrågor och deras behov av tillhörighet. Resultaten 
visade att människor var mer intoleranta mot personer som inte delade 
deras uppfattning samt att socialt exkluderade personer inte var mer 
intoleranta. Vidare mådde individer med stort behov av tillhörighet 
sämre av att bli socialt exkluderade än de med ett lägre 
tillhörighetsbehov.  
 
 

Social samhörighet och känslan av tillhörighet är viktig för människan. Vårt behov av 
tillhörighet är så fundamentalt och viktigt att bristen av social samhörighet kan ge 
upphov till stark smärta, så kallad social smärta (Masten & Eisenberg, 2009). Den 
smärta kroppen upplever liknar fysisk smärta och i hjärnröntgen (fMRI) har man sett att 
det är samma områden som aktiveras vid social exkludering som vid fysisk smärta 
(DeWall, 2009). Enligt Baumeister och Leary (1995) är tillhörighet till och med lika 
viktigt för människan som behovet av mat. 
 
Människor har ett behov av att skapa och bibehålla starka och stabila relationer med 
andra människor. Vi formar sociala relationer till andra och försöker att inte bryta 
existerande band. Brist på relationer är kopplat till en rad problem med hälsan, 
anpassning, välbefinnande och beteende. Studier visar att behovet av tillhörighet är en 
kraftfull, grundläggande och stark motivator för individen (Baumeister et al., 1995). 
 
Det finns många studier som undersökt vad som händer när en individ blir socialt 
exkluderad. En konsekvens av exkludering är exempelvis att individen börjar uppvisa 
ett antisocialt och mycket aggressivt beteende (Crescioni & Baumeister, 2009). Detta är 
något som har studerats bland annat i samband med uppmärksammade skolmassaker vid 
exempelvis Columbine i USA. En annan reaktion på exkludering är att uppvisa ett mer 
socialt och empatiskt beteende (Williams, 2007). Vidare har studier visat att socialt 
exkluderade individer anpassar sig mer efter gruppen, det vill sägas konformeras 
(Williams, 2007).  
 
Behov av tillhörighet 
Alla människor har behov av tillhörighet och individer bildar olika sociala grupper som 
de tillhör (Crescioni et al., 2009). Vårt behov av att skapa och upprätthålla åtminstone 
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ett antal relationer är medfött och därmed universellt hos människor. Människan drivs 
naturligt mot att upprätta och upprätthålla samhörighet. Behovet av att tillhöra bör 
därför finnas hos alla människor i alla kulturer – i någon grad – även om det naturligtvis 
finns enskilda skillnader i styrka och intensitet, samt kulturella och individuella 
skillnader (Baumeister et al., 1995). Det är följaktligen en naturlig del av människan att 
vilja tillhöra, vilket också gör oss sårbara för social exkludering. Därför är det inte 
förvånande att social exkludering leder till en rad konsekvenser, både för personen som 
blivit exkluderad men även för de människor som individen kommer att interagera med 
framöver (Crescioni et al., 2009).  
 
En individs personliga identitet och individens sociala identitet är nära sammankopplade 
och påverkar i hög grad varandra. Personlig identitet är själva individen, det vill säga de 
egenskaper som särskiljer personen från övriga personer i ett socialt sammanhang. 
Social identitet däremot handlar om att kategorisera sig själv till en social grupp, det vill 
säga att personen avpersonifierar sig själv och jag blir vi (Brewer, 1991). Människor 
identifierar sig själva med de attribut de har. Vissa attribut är inte valda såsom kön, 
ålder och nationalitet, medan exempelvis attityd är något man väljer. Alla dessa attribut 
skapar grunden för grupper. Tillhörighet till olika grupper ligger sedan till grund för 
individens självuppfattning (Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987) och 
tillgodoser grundläggande behov såsom tillhörighet och stöd (Fiske, 2004). Således 
finns det många olika typer av grupper och personer en individ kan känna tillhörighet 
med likväl som skälen för att känna tillhörighet med grupper/individer varierar. Det är 
denna relativt breda definition av tillhörighet till en grupp som används i föreliggande 
studie. Den nära relationen mellan personlig identitet och social identitet innebär också 
att om individen blir exkluderad från gruppen påverkar det inte bara personens sociala 
identitet utan även individens personliga identitet och självuppfattning.  
 
Mer eller mindre alla ”normala” människor har en önskan av att nå social acceptans, 
men hur starkt denna önskan är varierar från individ till individ. Vissa personer är nöjda 
med endast ett fåtal relationer och känner inte behov av acceptans och tillhörighet med 
andra individer utanför denna cirkel. Sedan finns det andra människor som har ett starkt 
behov av acceptans och söker många olika relationer (Kelly, 2001). En individs behov 
av tillhörighet är ett stabilt personlighetsdrag och det finns endast en svag korrelation 
mellan brist på tillhörighet och behovet av tillhörighet, det vill säga att individuella 
skillnader i behovet av tillhörighet inte verkar vara en reaktion på brist av acceptans och 
tillhörighet (Leary, Kelly, Cottrell, & Schreindorfer, 2007). Således skulle social 
exkludering inte påverka behovet av tillhörighet. Däremot upplever individen ett 
tillfälligt hot mot tillhörigheten vid social exkludering vilket bland annan kan påverka 
hur individen mår (Williams, 2007). I denna studie undersöks om individer med stort 
behov av tillhörighet påverkas mer och mår sämre av social exkludering än vad 
personer med lågt behov av tillhörighet gör. 
 
Social exkludering 
Behovet av att känna tillhörighet är således viktigt för alla människor men hur 
människors relationer ser ut och hur många relationer man har för att må bra, varierar 
från person till person. Men vad händer om en individ känner sig exkluderad – inte får 
vara med?   
 
Hur en person reagerar på exkludering är följaktligen olika men många studier där 
social exkludering undersökts har visat att individen snabbt får ett ökat negativt 
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känsloläge (Zadro, Williams, & Richardson, 2004; Williams, Cheung, & Choi, 2000). I 
Williams (2000; 2007) studier rapporterade exkluderade personer att de blev på ett 
sämre humör, de kände att deras grundläggande behov i lägre grad blev tillgodosedda 
och/eller ett ökat antal rapporterade att de kände smärta. De grundläggande behoven 
som enligt Williams är hotade vid exkludering är tillhörighet, kontroll, självkänsla och 
en meningsfull tillvaro.  Denna initiala respons på exkludering upplevdes av deltagarna 
oavsett personlighet eller sociala/situationsberoende faktorer. Dessa effekter uppvisades 
lika starka hos undersökningsdeltagarna oberoende av källan för avvisandet. Studier har 
visat att responsen blev den samma oavsett om personen blev exkluderad av sin ingrupp 
(personer de känner tillhörighet med) eller utgrupp (personer de inte känner tillhörighet 
med) (Williams et al., 2000). En senare studie visade dock att när in- och utgruppen 
baseras på fundamentala och väsentlig faktorer som exempelvis etnicitet innebär 
exkludering av ingruppen starkare påverkan på individen (Bernstein, Sacco, Young, 
Hugenberg, & Cook, 2010). Det finns även studier som visar att deltagarnas känslor 
efter att ha blivit exkluderade av spelare i ett datorspel var lika starka oberoende om de 
trodde att de spelade mot andra deltagare som exkluderade dem eller om det bara var ett 
datorprogram som exkluderade dem. I båda fallen beskrev deltagarna de negativa 
känslorna som utanförskapet medförde som lika negativt oavsett om det var datorn eller 
riktiga människors som exkluderade dem (Zadro et al., 2004).  
 
Social exkludering kan således leda till att personen mår sämre, men vilka konsekvenser 
kan det leda till och hur kommer individen att agera? Studier som genomförts av bland 
annat Williams (2007) visade att exkludering kan leda till förändring i bland annat 
individens beteende och åsikter för att på så sätt finna social godkännande och öka 
chansen till social acceptans och gruppinkludering. Individen kan exempelvis göra detta 
genom att i ännu högre grad identifiera sig och agera i enlighet med de grupper personer 
känner tillhörighet till (ingrupper). Det är också där personen kan söka stöd och 
godkännande, hos sina jämlikar. För att stärka sin ingrupp kan individen öka klyftan 
mellan ingrupp och utgrupp (det vill säga de personer man inte känner tillhörighet med) 
genom att ytterliggare favorisera ingruppen. Detta ger en tydligare avgränsning av 
individens egna grupp och på så sätt kan personen återupprätta sin sociala identitet, sin 
gemenskap med andra. Enligt Williams (2007) resulterar kortvarig social exkludering 
oftast i nedstämdhet och ilska. Sedan kommer individen att försöka agera för att 
tillgodose sitt behov av att tillhöra. Denna reaktion kan delas upp i två kategorier. Den 
ena reaktionen innebär att individen anstränger sig ännu mer för att för att tillgodose 
behovet av tillhörighet genom att vara mer empatisk, öppen och vänlig. Den andra 
reaktionen är att individen antar mer antisociala tankar och beteenden för att nå social 
acceptans (Williams, 2007). Att reagera genom att ha mer antisociala tankar – innefattar 
bland annat att vara mer irrationell, ohjälpsam och aggressiv – kan ses som ett mindre 
lyckat val då detta ofta leder till ännu mindre acceptans från andra personer och chansen 
till tillhörighet minskar. Dewall (2009) menade att en förklaring till att personer trots 
detta uppvisar denna respons är att exkluderingen orsakar så stark känslomässig stress 
att individen gör irrationella val och då inte optimerar sina möjligheter till inkludering. 
En annan förklaring är att exkluderingen kan minska individens motivation att agera 
mer socialt. Sommer och Benkendorf (2009) menade att rädslan för att på nytt bli 
bortstött kan vara så stor att personen väljer ett mer antisocialt beteende. De två 
kategorierna av reaktioner behöver inte vara av arten antingen eller. Individer kan 
uppvisa båda reaktionerna exempelvis genom att agera mer empatiskt och positiv mot 
sin ingrupp samtidigt som personen visar mer antisociala tankar – som nedvärdering, 
minskad tolerans och aggression – mot utgruppen.  
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Det finns olika former av social exkludering: utfrysning, att personen stöts bort samt 
social exkludering. Utfrysning innebär ignorering och exkludering av individer eller 
grupper. Vid bortstötning är det uttalat att personen eller gruppen inte är välkommen. 
Vid social exkludering hålls individen åtskild från andra (Williams, 2007). I 
föreliggande studie används samlingsnamnet social exkludering och ingen separation av 
de olika formerna kommer att göras. 
 
Våra åsikter och vad vi baserar dessa på 
Hur uttrycker vi våra värderingar och uppfattningar och vad tror vi själva ligger till 
grund för de attityder vi och andra människor har? Attityder är väldigt generella 
värderingar som människor har om sig själva, om andra personer, objekt och övriga 
frågor. Människors attityder kan komma till uttryck på flera olika sätt, genom våra 
känslor, tankar och beteende. Ofta använder vi en kombination av dessa uttryck (Petty, 
1995). 
  
När människor försöker förklara varför de själva och andra personer beter sig som de 
gör talar man ofta om attributionsfelet. Detta innebär att människor har en tendens att 
systematiskt undervärdera situationspåverkan i andra människors beteende och 
övervärdera påverkan av individens personliga faktorer. Det omvända gäller när 
personen ska utvärdera sitt eget beteende. Då anser personen ofta att beteendet är 
väldigt situationsberoende och mindre präglat av individens person (Pettigrew, 2001). 
Detta visar på en mer favoriserande bild av det egna beteendet jämfört med andra 
personers beteende. Vidare blir det intressant att studera hur vi bedömer och utvärderar 
andras beteende och attityder.  
 
Vi människor har en tendens att tycka om personer som liknar oss själva (Clark & 
Pataki, 1995). Mellangruppsattribution refererar till hur individer – som medlemmar i 
olika sociala grupper – förklarar beteendet av personer som tillhör samma grupp som 
individen själv (individens ingrupp) och personer som inte tillhör samma grupp 
(individens utgrupp). Dessa mellangruppsrelationer kännetecknas av favoriserande eller 
ofavoriserande värderingar som individerna gör både i relation till den egna gruppen 
och i relation till andra grupper. Man har funnit att personer oftast framställer sin egen 
grupp i fördelaktiga dager något som benämns som ingruppsfavorisering (Tajfel & 
Turner, 1986; Batalha, 2008).  
 
Likväl som personer favoriserar sig själva framför andra personer, favoriserar de sin 
ingrupp framför utgrupp, när de ska förklara ett beteende. När individen sedan vill 
förstå bakomliggande skäl till sina egna och andra människors attityder och åsikter kan 
dessa förklaras utifrån teorin naiv realism. Denna innebär att människor tenderar att 
förutsätta att de egna uppfattningarna om världen är objektiva och att personer som har 
en annan uppfattning visar på en brist av information, att de agerar irrationellt, de är lata 
eller ideologiskt partiska (Ross & Ward, 1996). Även här finns således en 
ingruppsfavorisering mot dem som är av samma uppfattning som personen i fråga. 
 
Undersökningar som visade på just detta var studier genomförda av bland annat 
Kenworthy och Miller (2002). De visade att människor attribuerade mer positiva skäl 
till varför en person hade en viss åsikt i en fråga beroende på om personen höll samma 
ståndpunkt som personen i fråga eller om han/hon tyckte annorlunda. Kenworthy och 
Miller använde tre dimensioner av skäl som förklaring till vad vi grundar våra åsikter 
på; rationella, emotionella och externa. Rationellt baserade skäl innebär att de är 
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objektivt utvärderade och baserade på fakta och rationella tankar. Emotionella skäl 
grundar sig på känslor, exempelvis att det känns bra för individen att ha denna åsikt. 
Exempel på externt baserade skäl är familj och vänner. Det kan också ofta vara en mix 
av dessa skäl. När personer har svarat på vad deras egna åsikter baseras på svarar de 
ofta att de främst är rationella grundade och att det mer sällan är känslor som ligger till 
grund och i sällsynta fall ligger det externa faktorer till grund. Men när dessa individer 
ska uppskatta vad som ligger till grund för andra personers uppfattningar ser det 
annorlunda ut. När det gäller personer man inte känner tillhörighet till (utgrupp) tror 
individen att deras åsikter främst är baserade på känslor följt av externa och rationella 
faktorer. Detta kan jämföras med att rationalitet uppfattas som den främsta grund för 
personer man känner tillhörighet med (ingrupp), detta är följt av känslomässiga skäl och 
minst av externa skäl (Kenworthy et al., 2002). En svensk studie (Bäck, Esaiasson, 
Gilljam, & Lindholm, 2010) visar på liknande resultat, undersökningsdeltagarna ansåg 
att de personer som delade deras åsikt baserade dessa på mer rationella och mindre 
externa skäl jämfört med de personer som var av en annan uppfattning. 
Sammanfattningsvis kan det sägas att rationella skäl anses vara det ”bästa” skälet att 
grunda sina åsikter på och det ”sämsta” skälet anses vara de externa faktorerna. När det 
kommer till om de emotionella skälen anses vara positiva eller negativa visar studierna 
olika resultat vilket gör det svårt att dra några slutsatser från denna dimension.  
 
Ett sätt att undersöka tolerans är att studera ingruppsfavorisering/nedvärdering av 
utgrupp genom att se hur individer förklarar andra personers åsikter (Kenworthy et al., 
2002). I föreliggande studie undersöktes vilka skillnader deltagarna ansåg finnas när det 
gällde vilka skäl som låg till grund för andra människors åsikter, detta beroende på om 
personen delade deltagarens egna åsikter (personens ingrupp) eller hade en annorlunda 
åsikt än deltagaren (personens utgrupp). Som nämnts tidigare gör människor skillnad. 
Det som är intressant är hur stor skillnad vi gör (den relativa skillnaden mellan in- och 
utgrupp) och detta ligger till grund för om personen anses ha en mer eller mindre 
tolerant hållning. En tolerant uppfattning var när deltagaren endast gjorde en mindre 
skillnad på bakomliggande skäl mellan de som var av en annan uppfattning och de som 
delade personens uppfattning. En intolerant hållning visades således om deltagarna 
gjorde en större skillnad på bakomliggande skäl. Ett sätt att favorisera ingruppen var 
genom att tillskriva deras åsiktsgrunder mer rationalitet, och ett sätt att nedvärdera 
utgruppen är att tillskriva deras åsikter till externa faktorer. Tidigare presenterade teorier 
visade att människan gör en skillnad mellan in- och utgruppen, så det förväntade 
resultatet var att det fanns en partiskhet hos alla deltagare i studien. Kenworthy et al., 
(2002) studier visade att om individen även uppfattade att det fanns ett hot gjorde denna 
ännu större skillnad mellan de två grupperna. Men tanke på hur viktigt det är för 
människor att tillhöra och de starka känslor som social exkludering kan ge upphov till, 
kan social exkludering ses som ett betydande hot för individen. Detta skulle då innebära 
att exkluderade personer gör en ännu större skillnad mellan vad ingruppen och 
utgruppen baserar sina åsikter på, det vill säga att de skulle visa på mindre tolerans.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka om människor är mer intoleranta mot 
människor de inte känner tillhörighet med jämfört med de personer de känner 
tillhörighet med, samt om social exkludering leder till en ännu mer intolerant hållning. I 
studien undersöktes även om individens behov av tillhörighet påverkar känslan av social 
exkludering.  
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Första hypotesen var att människor är mer intoleranta mot individer som inte delar deras 
åsikter jämfört med individer som delar deras åsikter. Detta skulle visas genom att 
deltagarna gjorde skillnad på bakomliggande skäl till en åsikt för de personer som var 
av en annan uppfattning jämfört med de som delade deltagarens uppfattning. 
 
Andra hypotesen var att social exkludering gör att individen blir mer intolerant mot 
människor som inte delar individens åsikter. Personer som blir socialt exkluderade antas 
göra en större skillnad på bakomliggande skäl till en åsikt för de som var av en annan 
uppfattning jämfört med de individer som delar personens uppfattning, i jämförelse med 
dem som inte har blivit exkluderade. 
 
Den tredje hypotesen var att individer med stort behov av tillhörighet mår sämre av 
social exkludering än personer med litet behov av tillhörighet. Detta skulle visas genom 
att de exkluderade personerna med höga poäng på behov av tillhörighet uppvisar lägre 
poäng på hur bra de mår efter exkluderingen, i jämförelse med de exkluderade 
personerna som har lägre poäng i behov av tillhörighet samt de icke exkluderade 
personerna. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet av försökspersoner bestod av 26 studenter vid Psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Försökspersonerna rekryterades genom att försökspersonslistor 
sattes upp på anslagstavlan på Psykologiska institutionen. För sitt deltagande fick 
personerna UD-tid, en trisslott eller en biobiljett.  
 
Tretton personer var deltagare i en experimentgrupp och de övriga 13 personerna deltog 
i en kontrollgrupp. Undersökningsdeltagarna bestod av 4 män och 22 kvinnor i åldrarna 
19 till 51 år, medelåldern var 24,1 år (S = 7,0). Deltagarna blev införstådda med att 
deras deltagande var helt frivilligt och att de kunde avbryta deltagandet om de ville. De 
informerades om att deras svar var konfidentiella och anonyma så data gick inte att 
härledas till en specifik person. 
 
Apparatur och Material 
Undersökningen var uppdelad i två huvuddelar, först spelade deltagaren ett datorspel 
sedan fyllde personen i 3 enkäter.  
 

Datorspelet Cyberball 
Manipulationen i experimentet skedde genom att deltagaren först fick spela datorspelet 
Cyberball. Cyberball är ett datorspel där personerna på skärmen kastar en boll till 
varandra. Undersökningsdeltagaren trodde att han deltog och spelade mot två andra 
personer. Detta var inte fallet utan de andra två ”deltagarna” var styrda och 
kontrollerade av programmet. Datorn var redan inprogrammerad på hur ofta 
undersökningsdeltagaren skulle få bollen kastad till sig. Cyberballprogrammet är 
designat för att manipulera social exkludering och kan användas i studier som 
undersöker detta ämne (Williams & Jarvis, 2006). 
 
I föreliggande studie användes spelet Cyberball för att manipulera deltagarna att känna 
sig exkluderade/ej exkluderade. Deltagarna i experimentgruppen spelade en version av 
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Cyberball där de blev exkluderade i spelet. Under spelets gång fick de endast bollen tre 
gånger (i spelets början). Kontrollgruppens deltagare fick spela en version av Cyberball 
där de deltog och var aktiva i spelet, det vill säga de fick bollen lika ofta som de övriga 
spelarna. Spelet pågick i 4 minuter och då ingick totalt 70 kast. Deltagarna spelade 
Cyberball på en PC i socialpsykologiska laboratoriet där spelet fanns installerat.  
 

Enkäter 
Efter att ha spelat Cyberball fick deltagaren svara på tre enkäter. Den första enkäten 
innehöll frågor som var relaterade till Cyberball-spelet och användes för att kunna 
validera spelet och se om den exkluderande versionen av spelet gav en lägre känsla av 
inkludering jämfört med den version som kontrollgruppen fick spela. Denna sektion 
inkluderade frågor om hur deltagaren kände sig när hon/han satt och fyllde i enkäterna 
samt hur deltagaren hade känt sig under spelets gång. Exempel på frågor runt hur 
deltagaren kände sig när hon/han satt och fyllde i enkäterna: ”Hur bra mår du nu”; ”Hur 
avspänd känner du dig just nu”? Undersökningsdeltagarna fick uttrycka sin känsla enligt 
en skattningsskala från 1 till 9 där höga poäng visade på att de kände sig glada, nöjda 
och avslappnade. För vissa frågor användes omvänd kodning, exempel på en sådan 
fråga var: ”Hur arg känner du dig just nu”? Deltagarnas svar på dessa frågor användes 
även i studien för att undersöka om individer med stort behov av tillhörighet påverkades 
mer av social exkludering än personer med lågt behov av tillhörighet, dessa skulle då 
uppvisa lägre poäng av välmående i denna sektion. Frågorna under denna sektion visade 
på en hög intern konsistens (Cronbachs alfa = 0,86). Gällde frågorna runt hur deltagaren 
hade känt sig under spelets gång var exempel på frågor: ”Jag kände att jag hade kontroll 
under Cyberball-spelet”; ”Under Cyberball-spelet kände jag mig bra”. 
Undersökningsdeltagaren fick uttrycka sin känsla enligt en skattningsskala från 1 ”inte 
alls” till 9 ”i mycket hög utsträckning”. Svarsalternativ 1 gav en poäng och 
svarsalternativ 9 gav nio poäng. Höga poäng indikerade högre känsla av inkludering. 
För vissa frågor användes omvänd kodning för att svaret 1 ”inte alls” var det mest 
inkluderande svaret. Exempel på en sådan fråga var: ”Jag kände mig utanför under 
Cyberball-spelet”. Indexet för hur inkluderade personen kände sig var medelvärdet av 
individens poäng på dessa frågor. Även här uppvisade frågorna en hög intern konsistens 
(Cronbachs alfa = 0,93). Frågorna i denna enkät var utvecklade av Zadro et al., (2004), 
de har översatts till svenska och tillbakaöversatts till engelska av en annan person 
 
Den andra enkäten tog upp frågor gällde åsikt/attityd i två frågor: homosexuella pars rätt 
till adoption och för eller emot rätten att bära religiösa symboler i skolan. I hälften av 
enkäterna presenterades frågan om homosexuella pars rätt till adoption före frågan om 
religiösa symboler och i övriga fall kom frågan om religiösa symboler först. De olika 
varianterna gavs slumpmässigt till deltagarna. Först presenterades en kortare 
introduktionstext med argument för och emot homosexuella pars rätt till adoption. 
Deltagaren fick sedan svara på om han/hon var för eller emot i frågan. Sedan följde 
frågor om hur undersökningsdeltagaren trodde att personer som tycker annorlunda än 
vad han/hon gjorde i frågan hade kommit fram till sin åsikt. De tre dimensionerna, 
externalitet, rationalitet och emotionalitet mättes med två frågor var. Exempel på 
frågor: ”Åsikten hos dem som tycker annorlunda än jag om homosexuella pars rätt att 
adoptera är påverkad av vad deras familj och vänner tycker”; ”Åsikten hos dem som 
tycker annorlunda än jag om homosexuella pars rätt att adoptera beror på att de noga 
tänkt igenom alternativen”; ”Åsikten hos dem som tycker annorlunda än jag om 
homosexuella pars rätt att adoptera beror på att de påverkas av deras starka känslor i 
frågan”. Efter detta fick deltagaren uppge vad han/hon trodde att personer som tycker 
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likadant som deltagaren gjorde i frågan baserade sin åsikt på (samma frågor ställdes här 
som tidigare ställts om personer som tycker annorlunda). I enkäten används 
genomgående en skattningsskala från 1 ”stämmer inte alls” till 7 ”stämmer helt”. 
Svarsalternativ 1 gav en poäng och svarsalternativ 7 gav sju poäng. För varje dimension 
slogs de två huvudfrågorna ihop för att bilda ett index och ett medelvärde per 
dimension. Ju högre värde, desto mer rationalitet, externalitet och emotionalitet 
tillskrevs. Toleransen var skillnaden mellan de som tyckte lika och de som tyckte 
annorlunda än deltagaren själv på de tre dimensionerna. Frågorna i denna enkät var 
utvecklade av Kenworthy et al., (2002) och hade översats till svenska och visats fungera 
i svensk miljö (Bäck et al., 2010). Frågorna under denna sektion visade på en hög intern 
reliabilitet (Cronbachs alfa = 0,82) vilket indikerar en stark intern konsistens mellan 
frågorna. Sist i enkäten fick deltagaren ge upplysning om kön och ålder för att ge 
information om antalet män och kvinnor i undersökningen samt genomsnittlig ålder.  
 
Enkät tre innehöll frågor runt behovet av att tillhöra. Här fick deltagarna använda sig av 
en skattningsskala från 1 ”instämmer inte alls” till 5 ”instämmer helt”. Exempel på 
frågor var: ”Jag vill att andra människor ska acceptera mig”; ”Jag försöker att inte göra 
saker som kan få andra människor att undvika eller avvisa mig”. Maxpoäng per fråga 
var 5 poäng som visade på en stor vikt vid att tillhöra och minimum 1 poäng. Data på 
vikt av tillhörighet var medelvärdet av individens poäng. I vissa frågor användes 
omvänd kodning, exempel på en sådan fråga var: ”Jag oroar mig sällan över om andra 
människor bryr sig om mig”. Frågorna i denna enkät kom från skalan The Need to 
Belong Scale (Leary et al., 2007) som är framtagen för att användas i studier för att 
mäta individens behov av tillhörighet. Frågorna var ursprungligen på engelska men de 
har översatts till svenska och tillbakaöversatts till engelska av en annan person. 
Medelpoängen i varje enskild fråga i behov av tillhörighet skalan ligger ofta runt 3,5 på 
en 5 gradig skala i tidigare genomförda studier (Leary et al., 2007). I föreliggande studie 
låg medelvärdet på 3,72 poäng, med en median på 3,80. Då median och medelvärde låg 
väldigt nära varandra användes medelvärdet för att dela upp individerna in i två grupper, 
de med högre medelpoäng än 3,72 kom att tillhöra gruppen stort behov av tillhörighet 
och individer med lägre poäng att tillhöra gruppen litet behov av tillhörighet. 12 
personer ingick i gruppen litet behov av tillhörighet och 13 personer i gruppen med stort 
behov av tillhörighet. Bortfall utgjordes av en undersökningsdeltagare som inte svarade 
på denna enkät. 
 
Försöken tog ca 30 minuter och genomfördes i socialpsykologiska laboratoriet på 
psykologiska institutionen i Stockholm. Det var endast en deltagare åt gången som 
genomförde experimentet. 
 
Procedur 
Efter att deltagarna kommit in i laboratoriet fick de en muntlig översikt över vad 
experimentet handlade om, att de först skulle spela ett datorspel som mätte individers 
mentala visualiseringsförmåga och att de sedan skulle svara på ett antal enkäter som låg 
på bordet bredvid. Eftersom studien handlade om effekter vid social exkludering fick 
deltagarna inte i förväg veta det egentliga syftet med studien. Deltagaren fick sedan 
sätta sig framför datorn och gavs en kortare muntlig genomgång om spelet Cyberball 
och hur man spelar detta spel. De fick veta att det var ett spel där deltagaren och två 
andra personer kastar en boll till varandra och att personen som har bollen får bestämma 
vem han/hon vill kasta bollen till. Deltagaren fick veta att han/hon skulle spela mot två 
andra studenter som satt i andra rum i korridoren. Deltagarna var anonyma för varandra 



 9

så de skulle inte komma att träffas. Spelet avslutas av sig självt och då skulle deltagaren 
börja fylla i enkäterna. Innan undersökningsledaren satte igång spelet fick deltagaren 
läsa igenom en kortare instruktionstext på skärmen medan undersökningsledaren gick 
för att se om de övriga två imaginära deltagarna var redo att starta spelet, detta för att 
ytterliggare styrka känslan av att det verkligen fanns två andra deltagare. I 
instruktionerna på skärmen fanns också information om att det inte spelade någon roll 
vem som kastade eller fångade och att deltagaren skulle försöka visualisera de andra 
spelarna, miljön och temperaturen. Detta för att deltagaren ytterligare skulle tänka sig in 
i spelet. Undersökningsledaren satte igång spelet och gick ut ur rummet.  
 
Efter ca 15 minuter gick försöksledaren in och frågade om deltagaren hade några frågor, 
för att sedan vänta utanför. När deltagaren hade fyllt i enkäterna fick han/hon lägga ner 
dessa i ett kuvert för att hålla svaren anonyma. Försöksledaren berättade nu vad det 
egentliga syftet med studien var och att spelet Cyberball fanns i två varianter, ett där 
deltagaren var med och spelade och ett där deltagaren blev exkluderad och endast fick 
bollen ett fåtal gånger. Det som var viktigt att berätta var att deltagaren inte spelade mot 
två riktiga personer – så det var inte så att de personerna valde att exkludera deltagaren 
– utan det var manipulation av en dator.  
 
Deltagarna fick information om att de var anonyma och att inga svar kunde spåras till 
enskilda individer samt att allt insamlat material behandlades på gruppnivå och 
användes endast i forskningssammanhang. Deltagaren hade även möjlighet att framföra 
skriftliga kommentarer i enkäterna såväl som muntliga till undersökningsledaren. Om 
deltagaren ville ta del av resultatet när studien var färdigställd uppgav de sin mailadress. 
 

 
Resultat 

 
Validering av spelet Cyberball 
Ett t-test för oberoende mätningar användes för att se om känslan av inkludering under 
spelets gång skiljde sig åt mellan experimentgruppen och kontrollgruppen. Högsta 
poängvärdet på dessa frågor var 9 och visade på en hög känsla av inkludering. Testet 
visade att personerna som spelade den exkluderande versionen kände sig mindre 
inkluderade än de som spelade den inkluderande versionen (M = 3,22, S = 1,13) 
respektive (M = 6,51, S = 0,74). Skillnaden var signifikant; (t(24) = -8,78, p = 0,000).  
 
Ytterliggare ett oberoende t-test genomfördes för att se hur grupperna skiljde sig åt 
gällande hur deltagarna mådde efter spelets gång. Högsta poängvärdet som kunde 
uppnås på dessa frågor var 9 och visade på positiv och glad känsla. T-testet visade att 
personer som spelat den exkluderande versionen kände sig på mindre positivt humör än 
de som spelat den inkluderande versionen (M = 5,26, S = 1,37) respektive (M = 6,81, S 
= 0,38). Skillnaden var signifikant; (t(24) = -3,93, p = 0,001).  
 
De signifikanta skillnaderna i känslan av inkludering under spelets gång samt humöret 
efter spelet avslutats indikerade att de två versionerna av spelet Cyberball påverkade 
deltagarna. De som spelade den exkluderande versionen kände sig mindre inkluderade 
under spelet och hade en lägre positiv känsla efter spelet avslutats. 
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Vi människor är mer intoleranta mot människor som inte delar våra åsikter 
Den första hypotesen var att människor är mer intoleranta mot individer som inte delar 
deras åsikter jämfört med individer som delar deras åsikter. Detta skulle visas genom att 
deltagarna gjorde skillnad på bakomliggande skäl till en åsikt för de personer som var 
av en annan uppfattning jämfört med de som delade deltagarens uppfattning. 
 
För att se om individerna skiljde mellan hur de attribuerar andra människors 
åsiktsgrunder beroende på om de var av samma åsikt som individen ifråga (det vill säga 
deltagarens ingrupp) eller om personen var av en annan åsikt (utgrupp) genomfördes ett 
beroende t-test med inom-individ-design för varje dimension (extern, rationell och 
emotionell). Tolerans var när deltagaren endast gjorde en mindre skillnad på 
bakomliggande skäl mellan de som var av en annan uppfattning och de som delade 
personens uppfattning på var och en av de tre dimensionerna. Ju högre värde, desto mer 
externalitet, rationalitet och emotionalitet tillskrevs. Tabell 1 presenterar medelvärde, 
standardavvikelse, t-värde och signifikansnivå över hur deltagarna skattade 
bakomliggande skäl för in- och utgruppen.  
 
T-testen för beroende mätningar visade att personer gör en större skillnad mellan de 
som tycker annorlunda jämfört med de som tycker likadant som personen i fråga när det 
kommer till tillskrivning av externa och rationella skäl. Båda resultaten var signifikanta. 
I genomsnitt tillskrevs ingruppen 0,46 lägre poäng i externa skäl och 1,02 högre poäng i 
rationella skäl. Den emotionella dimensionen visade inte på några signifikanta resultat 
och i denna dimension tillskrev undersökningsdeltagarna väldigt lika poäng mellan de 
som tycker annorlunda respektive likadant som personen ifråga. 
 
Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) för attribution av externa, rationella och 
emotionella skäl för ingrupp respektive utgrupp. T-värde och signifikansnivå för de 
olika dimensionerna för ingrupp respektive utgrupp. 
 

Dimension Ingrupp Utgrupp t p 

Externa 
Rationella 
Emotionella 

4,58 (0,94) 
5,20 (0,83) 
5,03 (0,93) 

5,04 (0,94) 
4,18 (0,80) 
5,07 (0,96) 

2,50 
-5,76 
0,35 

0,019 
0,000 
0,731 

Höga värden på de tre dimensionerna representerar mer externa, rationella och emotionella skäl.  
Maxvärde är 7. 
 
Resultaten visade att individer var mindre toleranta mot personer som hade en 
avvikande åsikt – de gjorde skillnad mellan de som tyckte annorlunda jämfört med de 
som tyckte likadant som de själva – när det gällde tillskrivning av externa och rationella 
skäl. Dock var människor mer toleranta och endast gjorde en liten skillnad mellan 
utgrupp och ingrupp när det gällde tillskrivning av emotionella skäl.  
 
Social exkludering gör att individen blir mer intolerant 
Andra hypotesen var att social exkludering gör att individen blir mer intolerant mot 
människor som inte delar individens åsikter. Personer som blir socialt exkluderade antas 
göra en större skillnad på bakomliggande skäl till en åsikt för de som var av en annan 
uppfattning jämfört med de individer som delar personens uppfattning, i jämförelse med 
dem som inte har blivit exkluderade. 
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Resultaten baseras på samma skala som i analysen av hypotes 1. Eftersom studien 
undersökte om socialt exkluderade personer blev mer intoleranta var det den relativa 
skillnaden för den exkluderade gruppen jämfört med den icke exkluderade gruppen som 
undersöktes. Tabell 2 visar medelvärde och standardavvikelse för de bakomliggande 
skälen för in- och utgrupp för kontrollgruppen respektive experimentgruppen. Som 
Tabell 2 återger, tillskrev experimentgruppen högre externalitet till utgruppen samt 
högre rationalitet till ingruppen än vad kontrollgruppen gjorde, något som visar på lägre 
tolerans och går i linje med hypotesen. 
 
Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) för attribution av externa, rationella och 
känslomässiga skäl för kontroll- och experimentgruppen. Dessa värden är uppdelade på 
ingrupp respektive utgrupp. 
 

Grupp Dimension Ingrupp Utgrupp 

Kontrollgrupp 
Experimentgrupp 
 
Kontrollgrupp 
Experimentgrupp 
 
Kontrollgrupp 
Experimentgrupp 

Externa 
Externa 
 
Rationella 
Rationella 
 
Emotionella 
Emotionella 

4,33 (0,83) 
4,83 (1,00) 
 
5,10 (0,79) 
5,31 (0,90) 
 
4,65 (0,96) 
5,40 (0,75) 

4,63 (0,96) 
5,44 (0,76) 
 
4,17 (0,81) 
4,19 (0,84) 
 
4,77 (0,95) 
5,37 (0,90) 

Höga värden på de tre dimensionerna representerar mer externa, rationella och emotionella skäl.  
Maxvärde är 7. 
 
Analyserna genomfördes med tre mixed model ANOVOR där grupp 
(kontrollgrupp/experimentgrupp) var mellangruppsfaktor och ingrupp/utgrupp var 
inomgruppsfaktor.  
 
Resultaten visade att det fanns en effekt av in- och utgrupp för dimensionerna 
externalitet och rationalitet men inte för emotionalitet, detta klarlades även i 
uträkningarna för hypotes 1. Resultaten av ANOVORNA visade även att det inte fanns 
någon signifikant interaktionseffekt av experimentgrupp och kontrollgrupp på någon 
dimension, externalitet (F(1,24) = 0,69, p = 0,415), rationalitet (F(4,21) = 0,29, p = 
0,600) eller emotionalitet (F(1,24) = 0,47, p = 0,498). Detta innebar att undersökningen 
inte fick signifikanta resultat huruvida personer blir mer eller mindre toleranta (gör 
större skillnad mellan in- och utgrupp) beroende på om de har blivit socialt 
exkluderande (tillhör experimentgruppen) eller inte (kontrollgruppen). Dock visade data 
att det fanns större differens på skattningen av in- och utgruppen för den socialt 
exkluderade gruppen i jämförelse med kontrollgruppen för den externa och rationella 
dimensionen, se Figur 1, där staplarna indikerar differensmåttet mellan in- och 
utgruppen. 
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Figur 1. Differensmått i medelvärde mellan in- och utgrupp för kontrollgrupp respektive 
experimentgruppen per dimension.  
 
Detta visade på att det fanns effekter (när det gäller den externa och rationella 
dimensionen). Skillnaden i medelvärdet för ingrupp och utgrupp för experimentgruppen 
var större än för kontrollgruppen men på grund av få deltagare samt att skillnader fanns 
i båda grupperna och att de går i samma riktning, innebär det att effekten måste vara 
större för att ge signifikanta resultat. Eftersom det fanns tendenser av effekter av en 
något större intolerans för den exkluderande gruppen genomfördes även separata t-tester 
för experimentgruppen och kontrollgruppen för att kunna se om det fanns signifikanta 
skillnader. Tidigare genomförda t-test (vid resultat för hypotes 1) visade att 
sammanslaget för alla deltagare fanns signifikanta skillnader på dimensionerna 
externalitet och rationalitet (ingen för emotionalitet). Ytterliggare t-test skulle visa om 
det blev signifikanta resultat om man separerade experimentgruppen och 
kontrollgruppen.  
 
Tabell 3 presenterar skillnaden mellan medelvärde och standardavvikelse för in- och 
utgrupp i kontroll- respektive experimentgruppen. Här visas även t-värde och 
signifikansnivå för de olika dimensionerna för ingrupp respektive utgrupp. Här finner vi 
att medelvärdesskillnaderna är större för experimentgruppen än kontrollgruppen i både 
den rationella och externa dimensionen. Även standardavvikelsen är större i dessa 
dimensioner för de exkluderade personerna. Genomförda t-test för beroende mätningar 
för experimentgruppen visade att personer gör en skillnad mellan de som tycker 
annorlunda respektive likadant som personen i fråga när det kommer till tillskrivning av 
externa och rationella skäl. Den rationella dimensionen visade på signifikanta resultat 
och för den externa dimensionen nådde resultaten inte den konventionella 
signifikantsnivån, men det fanns tendenser i förväntad riktning. Som väntat fanns ingen 
signifikant skillnad på den emotionella dimensionen för någon av grupperna.  
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Tabell 3. Skillnad mellan medelvärde och standardavvikelse av in- och utgrupp i 
kontroll- respektive experimentgruppen. T-värde och signifikansnivå för de olika 
dimensionerna för ingrupp respektive utgrupp. 
 

Grupp Dimension medelvärdes 
skillnad ut- 
och ingrupp 

t p 

Kontrollgrupp 
Experimentgrupp 
 
Kontrollgrupp 
Experimentgrupp 
 
Kontrollgrupp 
Experimentgrupp 

Externa 
Externa 
 
Rationella 
Rationella 
 
Emotionella 
Emotionella 

0,31 (0,61) 
0,62 (1,19) 
 
-0,92 (0,77) 
-1,12 (1,04) 
 
0,12 (0,67) 
-0,04 (0,45) 

1,83 
1,86 
 
-4,31 
-3,87 
 
0,62 
-0,31 

0,092 
0,088 
 
0,001 
0,002 
 
0,544 
0,766 

 
Det fanns inga signifikanta resultat i denna studie som stödde hypotesen att social 
exkludering gör att individen blir mer intolerant mot människor som inte delar 
personens åsikter. Dock fanns en tendens av effekter av en något större intolerans för 
den exkluderande gruppen (större skillnad mellan in- och utgrupp i dimensionen 
externalitet och rationalitet) än den icke exkluderade gruppen.  
 
Individer med stort behov av tillhörighet mår sämre efter social exkludering 
Den tredje hypotesen var att individer med stort behov av tillhörighet mår sämre av 
social exkludering än personer med litet behov av tillhörighet. Detta skulle visas genom 
att de exkluderade personerna med höga poäng på behov av tillhörighet uppvisar lägre 
poäng på hur bra de mår efter exkluderingen, i jämförelse med de exkluderade 
personerna som har lägre poäng i behov av tillhörighet samt de icke exkluderade 
personerna. 
 
Medelvärdet av tillhörighetsbehov låg på 3,72 (S = 0,61), utifrån detta värde delades 
deltagarna in i grupperna ”stort behov av tillhörighet” och ”litet behov av tillhörighet”. 
En 2 x 2 ANOVA för oberoende mätningar genomfördes, där grupp 
(kontrollgrupp/experimentgrupp) och behov av tillhörighet (stort/litet) var de oberoende 
variablerna.  Den beroende variabeln var hur bra deltagarna kände sig efter spelets gång 
och visade ett medelvärde på 6,04 (S = 1,26). 
 
Analysen visade en signifikant huvudeffekt av exkludering/icke exkludering, (F(1,21) = 
16,32, p = 0,001), poängen på hur bra deltagaren mådde om individen varit exkluderad 
var totalt sätt lägre än om individen inte varit exkluderad. Det fanns också en signifikant 
huvudeffekt av hur stort behov av tillhörighet personen hade, (F(1,21) = 6,17, p = 
0,021), deltagarna mådde sämre om de hade ett stort behov av tillhörighet. Det förelåg 
även en signifikant interaktionseffekt mellan experimentgrupp/kontrollgrupp och 
låg/högt behov av tillhörighet, (F(1,21) = 7,71, p = 0,011). Resultaten visade att behovet 
av tillhörighet samt om individen var deltagare i kontroll- eller experimentgruppen 
påverkade hur individen mådde efter spelet. Sämst mådde deltagarna med ett högt 
behov av tillhörighet som samtidigt ingick i experimentgruppen. I Figur 2 presenteras 
medelvärdet av hur bra deltagarna mådde efter att ha spelat Cyberball beroende på om 
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de spelat den exkluderade versionen eller ej samt om de har ett litet eller stort behov av 
tillhörighet.  
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Figur 2. Skattning av medelvärdet av hur deltagarna mådde efter att ha spelat Cyberball 
beroende på om de spelat den exkluderade versionen eller ej samt om de har ett litet 
eller stort behov av tillhörighet. Högsta poängvärdet är 9 och visar på en positiv och 
glad känsla. 
 
Resultatet i studien visade således att individer med stort behov av tillhörighet mådde 
sämre av social exkludering än personer med lågt behov av tillhörighet. Resultaten 
visade även att behov av tillhörighet och huruvida personen varit utsatt för exkludering 
eller inte exkluderats påverkade hur bra individen mådde efter att de spelat Cyberball.  
 
 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om människor är mer intoleranta mot 
människor de inte känner tillhörighet med jämfört med de personer de känner 
tillhörighet med, samt om social exkludering leder till en ännu mer intolerant hållning. I 
studien undersöktes även om individens behov av tillhörighet påverkar känslan av social 
exkludering.  
 
Resultatet var i linje med hypotes 1 – människor är intoleranta mot andra individer som 
inte delar deras åsikter. Deltagarna i undersökningen gjorde skillnad på bakomliggande 
skäl till en åsikt mellan de som delade personens uppfattning och de som var av en 
annan uppfattning. Detta signifikanta resultat visades i två dimensioner (externa och 
rationella) av tre möjliga. Resultatet gällande dimensionen emotionella skäl var dock 
inte signifikant. Resultatet för hypotes 2 – social exkludering gör att individen blir mer 
intolerant mot människor som inte delar personens åsikter – gav inte stöd åt hypotesen. 
Dock fann undersökningen att de socialt exkluderade personerna gjorde en större 
skillnad mellan in- och utgruppen (för dimensionerna externalitet och rationalitet) än 
vad de ej exkluderade personerna gjorde. Resultatet för hypotes 3 – individer med stort 
behov av tillhörighet påverkas mer av social exkludering än vad personer med litet 
behov av tillhörighet – visade på signifikanta resultat, personer med stort behov av 
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tillhörighet verkar må sämre efter exkludering och därmed fick hypotesen stöd. 
 
I dagens samhälle är det många personer som troligtvis vill och anser sig vara öppna 
och toleranta mot andra människor oavsett om personen känner tillhörighet till dessa 
personer eller kanske rent av är av olika uppfattningar. Men som studiens resultat visade 
tycks vi människor vara intoleranta mot andra oliktänkande och detta är något som går i 
linje med tidigare studier likväl som många teorier. Teorin runt naiv realism och 
attribution samt studier som gjorts på området visar att vi systematiskt favoriserar oss 
själva och personer som liknar oss (Tajfel et al., 1986; Batalha, 2008). Människor anser 
att de själva ser världen objektivt och därför kan fattar rationella och välgrundade 
beslut, likväl som att deras åsikter är genomtänkta och väl underbyggda. Andra personer 
som liknar oss – eller som i detta fall delar samma åsikter – anser vi då också ha 
välgrundade åsikter som bygger på fakta och objektivitet. De andra personerna däremot, 
de som tycker annorlunda än vi gör i fråga, de har inte samma bakomliggande skäl som 
vi har till att hålla den ståndpunkt de har (Ross et al., 1996; Kenworthy et al., 2002). För 
om de hade det skulle de inte vara av en annan åsikt utan förstå att den rätta åsikten är 
den jag har och dela den med mig.  
 
Föreliggande studie har använt bakomliggande skäl till en åsikt som mått på om en 
person är tolerant eller intolerant mot personer som inte delar personens åsikt. De tre 
bakomliggande skälen som undersöktes här är samma dimensioner som Kenworthy et 
al., (2002) använde; extern, rationell och emotionell. Bästa skälet till att hålla en åsikt 
anses vara de rationella skälen, sämst är de externa där man låter andra personers åsikt 
ligga till grund för egna åsikter. Undersökningen visade på väldigt lika resultat som 
Kenworthy och Miller fått. De som delade personens åsikt tillskrevs främst rationella 
skäl, följt av emotionella och minst attribuerade skäl var de externa. För de personer 
som var av en annan åsikt såg det annorlunda ut. Främst ansåg man att det var 
emotionella skäl som låg till grund för åsikten och detta följdes av externa och rationella 
skäl. Resultatet visar således att deltagarna favoriserade ingruppen genom att tillskriva 
deras åsiktsgrunder mer rationalitet och att de nedvärdera utgruppen genom att hänvisa 
till mer externa och emotionella faktorer. Det mest signifikanta resultatet fann 
föreliggande studie i den rationella dimensionen, den dimension som ansågs ”bäst”. 
Men även den ”sämsta” dimensionen – den externa – fick signifikanta resultat som även 
det visade på en intolerant hållning hos undersökningsdeltagarna. Gällande de 
emotionella skälen fanns det inga entydiga svar från tidigare studier om denna 
dimension anses vara ett ”bra” skäl, eller ett ”dåligt” skäl att grunda sin åsikt på. Ofta 
får studier inga signifikanta skillnader på denna dimension (Bäck et al., 2010). Även i 
den föreliggande studien fanns inga signifikanta skillnader mellan in- och utgruppen. 
Resultaten visade snarare på väldigt liknande siffror för de som tyckte likadant och de 
som var av en annan åsikt.  
 
I denna studie undersöktes tolerans genom att se om skillnader görs av tillskrivning av 
bakomliggande skäl i två åsiktsfrågor. Det som är viktigt och mäter tolerans är 
följaktligen inte kopplat till vilken åsikt deltagaren har i en fråga, här görs ingen 
bedömning av vilken ståndpunkt som är tolerant eller intolerant. I anslutning till social 
önskvärdhet kan människor svara det som personen tror är socialt önskvärt, exempelvis 
att man vill vara en person som är öppen och tolerant mot andra människor. Om studien 
då hade valt ett ”tolerant” svar och ett ”icke-tolerant” svar kan deltagarna i större 
utsträckning ha valt ett social önskvärt svar.  
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En faktor som skiljer denna studie från andra studier där de undersöker attribution av 
externa, rationella och emotionella skäl är att hälften av deltagarna i denna 
undersökning har blivit utsatta för social exkludering genom manipulation i form av 
spelet Cyberball. Visserligen fanns det signifikanta resultat för både experiment och 
kontrollgruppen men man bör dock ha detta i åtanke när man generaliserar resultaten.  
 
När det kommer till studiens resultat runt hypotesen att social exkludering gör att 
individen blir mer intolerant visade dessa inte på några signifikanta skillnader. Dock ska 
det poängteras att det gjordes större skillnad mellan in- och utgrupp av de socialt 
exkluderade deltagarna än hos kontrollgruppen men dessa var inte signifikanta. Således 
fanns inte signifikant interaktionseffekt i ANOVORNA men genomförda t-test visade 
att den rationella dimensionen gav signifikanta resultat och den externa dimensionen 
nådde inte riktigt upp till den konventionella signifikantsnivån, men det fanns tendenser 
i förväntad riktning. Dessa indikationer på att det finns effekter av social exkludering 
och intolerans är i enlighet med teorier och tidigare studier som visar att social 
exkludering ofta leder till förändringar i individens beteende, se bland annat Williams 
(2007). En persons sociala identitet och personliga identitet är nära sammankopplade 
och exkludering kan göra att individens självidentitet får sig en törn. Genom att 
exempelvis förändra eller förstärka åsikter och beteenden kan personen ”läka” den 
personliga identiteten och återfå känslan av social acceptans och öka chansen till 
gruppinkludering. Individen kan exempelvis göra detta genom att i ännu högre grad 
identifiera sig och agera i enlighet med de grupper personer känner tillhörighet till 
(ingrupper). Men för att stärka sin ingrupp ökar individen samtidigt klyftan mellan 
ingrupp och utgrupp och detta ger en tydligare avgränsning av individens egen grupp.  
 
Teorier runt reaktioner på social exkludering visar att individen kan reagera med att bli 
mer prosociala eller anta mer antisociala beteenden och åsikter (Williams, 2007). I 
föreliggande resultat fanns visst stöd för att socialt exkluderade personer ser mer 
tolerant på sin ingrupp genom att tillskriva ingruppen mer rationalitet, samtidigt som 
personen visar mer nedvärdering och minskad tolerans mot utgruppen genom att 
tillskriva denna mer externalitet i jämförelse med icke-exkluderade personer. Trots icke 
signifikanta resultat på hypotesen att social exkludering gör att individen blir mer 
intolerant, fanns effekter som visade på större intolerans hos de exkluderade. Resultat 
visade att de socialt exkluderade personerna gjorde dubbelt så stor skillnad på in- och 
utgruppens externa skäl i jämförelse med vad kontrollgruppen gjorde. Som diskuterats 
tidigare anses externa skäl vara det ”sämsta” bakomliggande skälet till att ha en åsikt 
och experimentgruppen tillskrev alltså utgruppens åsiktsgrunder att vara mer externa 
baserade (relativt till ingruppen) än vad kontrollgruppen gjorde. En liknande skillnad 
fanns i den rationella dimensionen – det ”bästa” skälet till en åsikt. Här var skillnaden 
som gjordes mellan in- och utgrupp av experimentgruppen kontra kontrollgruppen inte 
lika stora som i den externa dimensionen, men man fann även här att 
experimentgruppen gjorde större skillnad och att de tillskrev ingruppen en högre grad av 
rationalitet. Som väntat och i enlighet med tidigare studier och hypotes 1 fanns små 
skillnader i dimensionen emotionalitet. 
 
Bidragande faktorer till det icke signifikanta resultatet för hypotesen att social 
exkludering gör att individen blir mer intolerant kan vara flera. En faktor kan vara att 
det är relativt få deltagare i studien. Med tanke på att resultaten visar på effekter i linje 
med hypotesen blir det intressant att fortsätta studera vilken påverkan exkludering har 
på individen. Tidigare t-test (vid resultat för hypotes 1) visade att sammanslaget för alla 
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deltagare fanns signifikanta skillnader mellan in- och utgrupp på dimensionerna 
externalitet och rationalitet (ingen för emotionalitet). Nu undersöktes om dessa visade 
på signifikanta resultat om man separerade experimentgruppen och kontrollgruppen. 
Som diskuterats ovan gjorde experimentgruppen större skillnad mellan in- och utgrupp 
än vad kontrollgruppen gjorde och detta kunde få utslag i de separata t-testerna. 
Resultaten visade dock att båda grupperna gjorde en signifikant skillnad i dessa 
dimensioner.  
 
En annan bidragande faktor till de icke signifikanta resultaten är att båda grupperna 
visade intolerans i samma riktning, vilket innebär att effekten måste vara större än vad 
den är i studien för att ge signifikanta resultat. Detta kan vara ytterliggare ett skäl till att 
inkludera fler deltagare i studien. 
 
Resultaten gällande om individer med stort behov av tillhörighet mår sämre efter social 
exkludering. Som många teorier och forskning kommit fram till är tillhörighet 
fundamentalt för oss människor och det är en naturlig del av människan. Eftersom det är 
så viktigt för oss att tillhöra gör det oss också sårbara när vi känner oss exkluderade. 
Detta kan upplevas som ett hot mot individens tillhörighet och påverkar hur individen 
mår. Resultaten i denna studie går i linje med detta. Deltagarna som blev exkluderade 
mådde sämre än personerna som inte blev exkluderade. Att inte bli inkluderad kan vara 
väldigt sårande och påverka personens självuppfattning så det är inte förvånansvärt att 
de exkluderade deltagarna visar på ett mindre positivt humör.  
 
Människor har olika stort behov av tillhörighet som även resultaten i denna studie 
visade. Vissa personer har ett stort behov av tillhörighet och vill kanske ha acceptans 
och tillhöra många olika grupper medan andra är nöjda med endast ett fåtal relationer 
(Kelly, 2001). I föreliggande studie delades deltagarna in i en grupp för de med lägre 
behov av tillhörighet och de med ett högre behov av tillhörighet. Resultaten visade på 
att de med lägre behov av tillhörighet mådde bättre än de med högre behov av 
tillhörighet. Men resultaten visade också på att för de icke exkluderade deltagarna så 
mådde de nästan lika bra oavsett om de hade litet eller stort behov av tillhörighet. Den 
stora skillnaden fanns i hur bra de exkluderade personerna mådde beroende på deras 
behov av tillhörighet. Det visades att exkluderade individer med lågt behov av 
tillhörighet mådde väsentligt bättre än de med stort behov av tillhörighet. Ett bidragande 
skäl till detta kan ligga i att personer med lägre behov av tillhörighet kanske redan har 
sina relationer och är ganska nöjda och tillfreds med dessa, de känner inte att de är i så 
stort behov av acceptans och flera relationer så de upplever inte exkluderingen lika 
starkt och som ett lika stort hot som de personer som har ett högre tillhörighetsbehov. 
Dessa personer söker ofta fler relationer och acceptans vilket gör att de kan ha påverkats 
mer av exkluderingen och känslan av att inte få acceptans.  
 
Denna studie gjordes på psykologistudenter men tillhörighetsbehovet och känslan vid 
exkludering finns i många olika situationer i livet och för många andra grupper. 
Resultaten kan exempelvis indikera att det finns en stor risk att barn med ett stort behov 
av tillhörighet tar mer illa vid sig och må sämre då de blir exkluderade av exempelvis 
skolkamrater än de barn med lågt behov av tillhörighet gör. Liknande paralleller kan 
dras till andra grupper som exempelvis individerna på en arbetsplats. Där kan de med 
högre tillhörighetsbehov må sämre av att exempelvis inte få inbjudan till möten och inte 
bli tillfrågad om sällskap vid fikapauser.  
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I diskussionsavsnittet runt hypotesen att social exkludering gör att individen blir mer 
intolerant diskuterades möjliga skäl till att hypotesen inte fick stöd i föreliggande studie. 
Här presenteras övriga begränsningar med studien som kan ha påverkat resultaten i 
denna studie.  
 
En begränsning med föreliggande studie är att det är relativt få deltagare i 
undersökningen. Men tanke på att dessa även delas upp i mindre grupper så är antalet 
individer i de olika grupperna små. I framtida studier skulle ett större urval således 
kunna påverka resultatet. Vidare var alla undersökningsdeltagare psykologistudenter 
som dels kan vara kunniga om olika psykologiska teorier om hur vi människor fungerar 
samt att de kanske i större utsträckning analyserar och anstränger sig mer för att lista ut 
syftet med experimentet. Detta skulle kunna begränsa generaliserbarheten och kanske 
även validiteten i resultatet.  
 
Vid experiment och andra undersökningar där manipulering av deltagare ingår är det 
självklart viktigt att själva manipuleringen fungerar som avsett. I föreliggande studie 
användes Cyberball-spelet och det finns en risk att detta spel inte gav en tillräcklig 
manipulering för att få deltagarna att känna sig socialt exkluderade. Dock visade 
resultaten att personerna som spelade den exkluderande versionen av spelet kände sig 
mindre inkluderande än de som spelade den inkluderande versionen under spelets gång, 
därtill kände deltagarna som spelat den exkluderande versionen sig på mindre positivt 
humör efter spelet än de som spelat den inkluderande versionen. I båda fallen var 
skillnaderna signifikanta. Således verkar spelet Cyberball ha fungerat bra för att ge en 
känsla av exkludering. 
 
Mätinstrumenten, det vill säga enkäterna som användes i studien är framtagna och väl 
beprövade för att studera de olika områdena, social exkludering, behov av tillhörighet 
och bakomliggande skäl till åsikter. De ursprungliga frågorna var på engelska, dessa har 
översats till svenska för att sedan översättas tillbaka till engelska, detta för att se att 
frågorna inte ändras i översättningen. Cronbachs alfa på Cyberball-spelet och behov av 
tillhörighet visade på hög intern konsistens på frågorna inom respektive sektion.  
 
För framtida studier skulle det vara intressant att studera hur viktig en åsiktsfråga är för 
deltagaren och se om detta i sin tur har stor påverkan på individens tolerans mot 
oliktänkande. Många av studierna runt social exkludering sker i USA så det skulle vara 
värdefullt med fler studier från Norden och fler studier där de använder bakomliggande 
skäl till en åsikt som mått på tolerans. Vidare skulle framtida studier också kunna 
undersöka mer runt hur länge effekterna av tillfällig exkludering håller i sig. I den 
föreliggande studien svarar deltagarna på enkäterna direkt efter individen har blivit 
exkluderad, vad skulle hända om man väntade en timme eller kanske till och med en 
dag? En annan intressant infallsvinkel skulle vara att undersöka om kön har en påverkan 
på tolerans och exkludering.  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten i föreliggande studie att vi människor visar på en 
intolerans mot andra människor som inte delar vår uppfattning. Det framkom inte 
signifikanta resultat på att socialt exkluderade personer var mer intoleranta än icke 
exkluderade personer, men svaren indikerade att det fanns en viss skillnad och att de 
personer som blivit exkluderade visade på en något mer intolerant hållning mot 
oliktänkande. Detta skulle vara intressant att studera ytterliggare. Studien visade också 
att individer med ett högt behov av tillhörighet mådde sämre av att bli socialt 
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exkluderad än de med ett lägre tillhörelsebehov. Vidare kan nämnas att de som inte 
blivit exkluderade mådde bättre – oavsett grad av behov av tillhörelse – än de som blivit 
socialt exkluderade.  
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