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Sammanfattning 

Studiens syfte var att, via semi-strukturerade intervjuer med 12 kvinnor, 

undersöka hur den individuella kvinnan beskriver sin uppfattning om 

varför hon valt och/eller väljer att utesluta andra ur sin innegrupp, samt 

hennes upplevelse av anledningen till att hon blivit utesluten av andra 

kvinnor. Induktiv tematisk analys användes för att analysera 

intervjuerna. Analysen visade fyra huvudteman; Tillhörighet, 

Personlighet, Belastning och Neutrala intentioner, som alla 

innefattades i kärnkategorin Bevara gruppens harmoni. Detta utvidgar 

den tidigare forskningen genom att föreslå en ny aspekt i anledningen 

till uteslutande; en kan både ha positiva och neutrala intentioner när en 

utesluter någon, snarare än enbart negativa. Ytterligare forskning 

behövs för att vidare undersöka fenomenet uteslutande. 
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A qualitative study about women who exclude1 

 

Sandra Anello & Karin Vincze 

 

Örebro University 

 

Abstract 

 

This study aimed to, via semi-structured interviews with 12 women 

investigate how the individual woman describes her understanding of 

why she chose to and/or chooses to exclude others from her ingroup, 

and her experience of the motive for being excluded by other women. 

Inductive thematic analysis was used to analyze the interviews. The 

analysis shows four main themes; Belonging, Personality, Burden, and 

Neutral intentions, which all where encompassed by the core category 

Preserve the groups’ harmony. This expands upon earlier research by 

suggesting a novel aspect regarding the reason behind exclusion; one 

can bear both positive and neutral intentions when excluding someone, 

rather than solely negative. Additional research is needed to examine 

the phenomenon of exclusion. 
 

Keywords: exclusion, reason, ingroup, outgroup, women. 

 
1Master’s thesis, Fall 2015. Supervisor: Jan Carlsson
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En För Alla – Alla Utom En  

En Kvalitativ Studie Om Kvinnor Som Utesluter 

 

Varför är det viktigt för människan att tillhöra en grupp? För våra förfäder kunde det 

vara en fråga om liv och död om en tillhörde en social grupp eller inte. Vi vet idag att 

grupptillhörighet fyller flera viktiga funktioner utöver att vara ett skydd mot rovdjur, 

exempelvis en starkare social position och känsla av självvärde.  

Många föräldrar är oroliga för att deras barn ska bli uteslutna i skolan. Massmedia 

rapporterar regelbundet om fall där extrema former av uteslutande lett till att den uteslutna 

personen till slut inte sett någon annan utväg än att begå självmord. Men hur ser det ut från 

det andra perspektivet? Det är få som uttalar att de är oroliga för att deras barn ska utsätta 

andra för detta. 

Uteslutning är vanligare än vad vi kan föreställa oss. En person utsätts för uteslutande 

i genomsnitt en gång varje dag (Nezlek, Wesselman, Wheeler & Williams, 2012). En kan bli 

utesluten både av främlingar och av människor i ens omedelbara närhet, som vänner, familj 

och partner, men uteslutande används mer sällan i nära relationer. Nezlek et al. (2012) visar 

även att de omedelbara effekterna av att bli utesluten bland annat är att ens upplevelse av 

kontroll över tillvaron sjunker, att en uppfattar sin existens som mindre värdefull, och att en 

får lägre självkänsla och känner ilska. Att bli utsatt för uteslutande är stressfyllt, och eftersom 

forskning har visat att det för de flesta är vanligt förekommande i vardagen så skulle det 

kunna ha kumulativa effekter. Därför är det viktigt att studera uteslutande och dess orsaker för 

att kunna förebygga de skadliga effekterna. 

Bakgrund 

Teoretisk referensram 

Inom socialpsykologin studeras bland annat grupprocesser och hur det sociala 

samspelet i grupper ser ut (Hogg & Vaughan, 2011). Grupper delas ofta in i innegrupper och 

utegrupper, som är vanliga begrepp i socialpsykologisk litteratur. En central 
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socialpsykologisk teori är Henri Tajfels Social identitetsteori (Social Identity Theory [SIT]) 

(Hogg, 2006), som är teoretisk referensram för vår studie. 

Begrepp. Nedan beskrivs de begrepp som är viktiga för förståelsen av studien. 

Innegrupp och Utegrupp. Enligt social identitetsteori (Hogg, 2006) sägs en innegrupp 

existera när tre-fyra individer själva har en uppfattning om att de delar attribut som skiljer 

dem kollektivt från andra grupper; utegrupper. 

Uteslutande. Enligt Williams (2007) sker ett uteslutande när en individ eller grupp 

ignorerar eller exkluderar en annan individ eller grupp. Detta bör inte förväxlas med 

mobbning, som enligt Olweus (1999) innefattas av tre kriterier; “1) Ett aggressivt beteende 

eller ett avsiktligt skadande 2) som utförs repetitivt och över tid 3) inom en interpersonell 

relation karaktäriserat av maktobalans (fritt översatt från Frisén, Holmqvist och Oscarsson 

(2008))”.    

Social identitetsteori. Social identitetsteori [SIT] grundades av Henri Tajfel i början 

av 1970-talet och har fortsatt att utvecklas fram till idag (Hogg, 2006). Den är en av 

socialpsykologins viktigaste teorier om relationen mellan gruppen och självet. Fenomen som 

tas upp i teorin är bland annat fördomar, stereotyper, konformitet, normativt beteende, 

ledarskap och avvikelse. Teorin är en socialpsykologisk analys av självuppfattningens roll i 

individens gruppmedlemsskap, grupprocesser och relationer mellan grupper. I teorin 

identifieras “grupp” kognitivt, som individens egen självuppfattning som en gruppmedlem. 

Nedan har vi utgått från Hoggs (2006) beskrivning av koncepten som utgör den sociala 

identitetsapproachen. 

Inom SIT ses grupper som sociala kategorier och människors kognitiva representation 

av dessa kategorier kallas för prototyper. En prototyp är olika attribut som tillskrivs den egna 

och utomstående grupper, som t.ex. attityd, känslor och beteenden. De beskriver kategorier 

och berättar vad som karaktäriserar en grupp och vad som skiljer den från andra grupper. 
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Sättet att bete sig och känna sig i gruppen betraktas som normativt och skapar konformitet, 

varma känslor för sin innegrupp, förtroende och solidaritet. 

Den sociala identiteten motiveras av två olika processer som får gruppen att sträva mot 

att bli bättre än och distinkt från andra grupper; själv-förbättring (self-enhancement) och 

osäkerhetsreducering (uncertainty reduction). Osäkerhetsreduceringen handlar om individens 

behov av att veta vem hen är och hur hen ska bete sig, samt vilka andra är och hur de kan 

tänkas bete sig. Den sociala kategoriseringen minskar den här osäkerheten då den aktiverar 

prototyper som beskriver hur människor borde och kommer att bete sig, respektive interagera 

med varandra. 

Reaktioner och känslor gentemot ens gruppmedlemmar baseras ofta på hur prototypt 

de beter sig. De medlemmar som är mest prototypa är de som blir mest omtyckta, det vill säga 

de vars beteende kommer närmast de normer som finns i gruppen. De som är minst prototypa 

blir också minst omtyckta. Om medlemmar identifierar sig starkt med sin innegrupp finns en 

tendens att följa och låta sig påverkas av den individ som mest representerar grupprototypen. 

Detta är vanligtvis ledaren i gruppen. Icke-prototypa medlemmar har ofta svagt inflytande och 

kan bli behandlade som avvikare. 

Den sociala identitetsprocessen innefattar att personer kommer att göra jämförelser 

mellan människor i gruppen, inklusive sig själva, baserat på deras medlemskap och hur 

prototypa de är. Det finns en strävan efter likhet inom gruppen och att vara distinkt från andra 

grupper. Konflikter mellan innegruppen och utegrupper kan skapa harmoni inom gruppen. 

Konformitet i gruppen uppstår när medlemmarnas beteende anpassas efter rådande 

gruppnormer som går i linje med grupprototypen. Utegrupper eller marginella medlemmar, 

som är på gränsen mellan att ingå i innegruppen eller tillhöra utegruppen, kan belysa de egna 

innegruppsnormerna på så sätt att deras beteende signalerar vad innegruppen inte är för något. 
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Den här typen av kontextuella normer syftar till att uttrycka likheten och identiteten i 

innegruppen, samt att skilja och distansera den från utegruppen.   

Tidigare Forskning 

Anledningar att utesluta. Människor går med i grupper av olika anledningar, varav 

en är för att inte vara ensam, och en annan för att få stöd. Grupptillhörigheten ger bland annat 

individen en starkare social position och en känsla av självvärde (Correll & Park, 2005). 

Grupper utvecklar normer för att reglera medlemmars beteenden, för att definiera gruppen och 

skilja den från andra grupper (Hogg & Vaughan, 2011). Att tillhöra en social grupp är ingen 

självklarhet. Ett vanligt fenomen är att individer utesluts ur sociala grupper. Uteslutande sker 

ofta utan någon tydlig förklaring eller uttalad negativ avsikt (Williams, 2007). Vissa forskare 

har kommit fram till att det handlar om en form av social kontroll där individer som upplevs 

som betungande utesluts (Wesselmann, Wirth, Pryor, Reeder, & Williams, 2013). Parks-

Stamm (2013) menar att både individer som innebär ett hot mot gruppens rykte och individer 

som avviker från gruppens normer, blir uteslutna ur innegruppen. Uteslutandet kan också vara 

ett sätt att bibehålla ett socialt fungerande, det vill säga välbefinnandet i gruppen, och används 

för att uttrycka ett missnöje med en individ utan att direkt behöva konfrontera henom (Scott, 

Restubog & Zagenczyk, 2013).   

En studie av Recchia, Brehl och Wainryb (2012) visade att 17-åringar oftare uppgav 

att de exkluderade någon på grund av att de inte gillade personen eller personens beteende, att 

personen hade bristande kvalifikationer (t.ex. brist på kunskap eller färdigheter som behövdes 

i sammanhanget), eller för att personen tillhörde en utegrupp (ex. annat kön eller ålder än den 

egna gruppen), medan barn oftare uppgav situationella omständigheter (t.ex. en lek som det 

bara går att vara fyra i) och grupptryck som anledningar till att utesluta någon. Också Nezlek 

och kollegor (2012) fann i en studie om uteslutande att vuxna deltagare upplevde att 

situationella faktorer var den vanligaste anledningen till att de blev uteslutna, följt av olika 
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aspekter hos uteslutaren. Den minst vanligt förekommande anledningen till uteslutande var 

aspekter hos de som blev uteslutna. 

I en annan studie fann forskarna att barn och tonåringar mellan 7 och 17 år trodde att 

de vanligaste anledningarna den som uteslöt hade till att utesluta var för att bibehålla 

gruppens fungerande, och för att individen som blev utesluten tillhörde en utegrupp (Wainryb, 

Komolova & Brehl, 2014).  

I en studie av Scott et al. (2013) undersöktes anledningar till varför anställda på 

företag blev exkluderade. Resultaten tydde på att individer som uppträdde ohyfsat uppfattades 

som opålitliga och därför ofta exkluderades. Sambandet var starkare när individen dessutom 

inte uppfattades bidra varken ekonomiskt eller socialt på arbetsplatsen. Omvänt minskade 

exkluderingen om personen ansågs bidra socialt eller ekonomiskt, trots ohyfsat beteende.  

Kvinnor som utesluter. Det har visat sig att flickor är mindre villiga än pojkar att 

utesluta andra, samt att flickor är mer toleranta än pojkar mot individer som är annorlunda än 

dem själva. Flickorna tyckte i mindre utsträckning än pojkarna att individen borde anpassa sig 

själv och sitt beteende för att bättre passa in och undvika att bli utesluten (Killen, Crystal, & 

Watanabe, 2002). Wainryb et al. (2014) samt Recchia et al. (2012) fann i motsats till 

ovanstående studier inga signifikanta könsskillnader. 

Forskningen visar att flickor från födseln socialiseras till att vara trevliga, försonliga 

och att undvika konflikter eftersom det kan leda till att de blir ogillade, bestraffade eller blir 

uteslutna från relationer (Underwood, 2004). Icke-verbala former av uteslutande skadar 

medmänniskor, men med relativt få sociala konsekvenser, eftersom det är svårt att identifiera 

den skadliga handlingen. Även då den identifieras, bestraffas den sällan av vuxna. Ett 

exempel på en sådan handling är att göra miner bakom någons rygg, eller att stirra elakt på 

någon. Att utesluta någon icke-verbalt är även extra effektivt hos flickor, eftersom deras 

relationer inbegriper stor intimitet och är mer självutlämnande än traditionella relationer 
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mellan pojkar. En annan anledning till att flickor använder denna typ av aggression är för att 

de vill vara populära utan att räknas som högfärdiga, och då använder de icke-verbala medel 

för att utesluta andra men inte själva bli mindre populära. Denna icke-verbala metod för att 

utesluta någon går igen även hos vuxna kvinnor.  

Syfte och Frågeställning 

Den övervägande delen av forskningsunderlaget gällande anledning till uteslutandet ur 

innegrupper kommer från studier på barn och/eller ungdomar. Därför kan vår studie bidra till 

fler nyanser i vad vuxna uppfattar att anledningen till uteslutande är, och därmed kan 

förståelsen öka för varför uteslutande från innegrupper sker. Därtill är vi intresserade av att 

undersöka varför kvinnor utesluter andra personer ur sina innegrupper. Syftet med studien är 

att undersöka hur den individuella kvinnan beskriver sin uppfattning om varför hon valt 

och/eller väljer att utesluta andra ur sin innegrupp, samt hennes upplevelse av anledningen till 

att hon själv blivit utesluten av andra kvinnor. 

Frågeställning: Vad upplever den individuella kvinnan är anledningen till att kvinnor 

utesluter? 

Metod 

Val av Metod 

Kvalitativa metoder lämpar sig väl för att inhämta information om sociala processer, 

människors subjektiva upplevelser (Langemar, 2008), och när en är intresserad av att förstå 

människors sätt att resonera och agera (Trost, 2010). Subjektiva upplevelser brukar beskrivas 

språkligt och behöver uppfattas och tolkas av en annan person för att förstås (Langemar, 

2008). Därför föll valet av analysmetod på induktiv tematisk analys (TA) (Braun & Clarke, 

2006) med intervjuer som datainsamlingsmetod. TA rekommenderas som en första 

analysmetod att använda när en vill bedriva kvalitativ forskning (Braun & Clarke, 2006; 

Langemar, 2008). TA kan betraktas som en grundmetod för kvalitativ analys och används för 
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att identifiera, analysera och finna teman i det insamlade materialet. Induktiv tematisk analys 

skiljer sig från teoretisk tematisk analys på så sätt att kodningen sker utan förbestämda teman 

att förhålla sig till som en försöker passa in det kodade materialet i (Braun & Clarke, 2006).  

Teoretisk Ansats. Vi har utgått från ett fenomenologiskt perspektiv för att besvara vår 

frågeställning. På så sätt har vi kunnat fånga in upplevelsen av det socialpsykologiska 

begreppet uteslutande. Fenomenologins syfte är att beskriva hur människor upplever 

fenomen. Det är upplevelsen i sig som studeras, det objektiva varandet läggs åt sidan 

(Langemar, 2008).  

Procedur 

Vi var intresserade av vad den individuella kvinnan upplever är anledningen till att 

utesluta människor ur sin innegrupp. Genom riktade öppna intervjuer (Lantz, 2013) med 12 

kvinnor har vi samlat in data för att besvara vår frågeställning.  

Material. Under studiens genomförande har vi använt oss av en rad dokument. Till att 

börja med ett informationsbrev (se Bilaga A) och en blankett för skriftligt samtycke (se Bilaga 

B). Under intervjuerna använde vi en intervjuguide samt en “karta” där intervjuns 

huvudområden fanns uppritade (se Bilaga C), för att hjälpa oss själva och respondenten att 

fokusera på intervjuns ramar. Vi har även använt en digital diktafon för att kunna spela in 

intervjuerna inför transkriberingen. 

Intervjuguiden. Inför datainsamlingen konstruerades en intervjuguide, som innehöll 

huvudområden med exempel på tillhörande frågor (se Bilaga D). Dessa utgick främst från vår 

förförståelse, men kompletterades till viss del utifrån social identitetsteori (Hogg, 2006), samt 

tidigare forskning som rörde vårt ämne (se Bakgrund). Den tidigare forskningen lästes med 

uppmärksamheten riktad mot typen av frågor forskare tidigare ställt till respondenter rörande 

orsakerna till uteslutande, samt för att bilda en uppfattning om hur mycket forskning som 

tidigare gjorts på området. 
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Langemar (2008) menar att den fenomenologiska beskrivningen av ett fenomen ofta 

utgår från en baslinje som kan vara omedveten, och därför bad vi respondenterna att beskriva 

skillnaden mellan uteslutande och utfrysning. Vi ställde frågor som var formulerade på olika 

sätt, men som berörde anledningen till uteslutande, för att penetrera fenomenet så grundligt 

som möjligt och för att få så rika berättelser som möjligt att analysera. På så sätt arbetade vi 

genom triangulering för att säkerställa validiteten. Intervjuguiden ändrades något under 

studiens gång, i takt med att ny kunskap erhölls (Langemar, 2008), men den största 

förändringen skedde efter pilotintervjuerna.  

Pilotintervjuer. Vi bestämde oss för att genomföra ett antal pilotintervjuer för att testa 

våra frågeområden och se vad som eventuellt behövde förändras för att få en bra bild av 

respondentens historia, samt för att prova ut rätt intervjuteknik så de “riktiga” intervjuerna 

skulle flyta på och ge så fyllig och uttömmande information som möjligt. Lantz (2013) skriver 

att pilotintervjuer görs för att få viktig information om intervjuns struktur och innehåll. Det är 

värdefullt att få respondenternas feedback på hur de upplevde intervjun (Lantz, 2013). Vi 

konstruerade därför ett frågeformulär som pilotrespondenten fick besvara efter den 

genomförda pilotintervjun (se Bilaga E). Utifrån pilotrespondenternas synpunkter och våra 

egna reflektioner gjorde vi därefter om vissa delar av vår intervjuguide (se Bilaga D). Bland 

annat togs en del överflödiga frågor bort, som inte bidrog med information för att kunna 

besvara vår frågeställning, och vissa frågor formulerades om för att ytterligare ringa in 

anledningar till uteslutande. Några frågor förfinades för att inte göra respondenten obekväm. 

Inledningsvis hade vi ett visst fokus på frågor kring personen som blivit utesluten, som togs 

bort eftersom det bedömdes vara dels irrelevant och även något skuldbeläggande. 

När vi var nöjda med intervjuguiden och med vårt intervjuförfarande hade vi 

genomfört sammanlagt fem pilotintervjuer, med personer som demografiskt liknade vår tänkta 

urvalsgrupp. Dessa är inte en del av materialet vi analyserat.  
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Respondenter 

Vi var intresserade av att undersöka vad individen uppfattar är anledningen till att hon 

uteslutit andra från sin innegrupp, samt upplevelser av varför hon själv blir och/eller blivit 

utesluten av andra kvinnor. Enligt kvalitativ tradition strävade vi efter ett så heterogent urval 

som möjligt (Langemar, 2008), detta för att få respondenter som kunde ge så stor variation 

som möjligt i svaren. På så vis förväntade vi oss att forskningsfrågan skulle belysas från flera 

olika håll. Innan studien påbörjades hade vi en uppfattning om att det finns skillnader i hur 

män och kvinnor utövar uteslutande, men trots att det vore intressant att studera skillnader, 

ansåg vi att en jämförande studie inte var rimlig inom studiens ramar. Eftersom vi som 

kvinnor båda varit med om uteslutande i olika former, ville vi se vad andra kvinnor upplever 

är orsaken till detta handlande.  

För att inkluderas i studien skulle en minst ha fyllt 18 år och ha möjlighet att 

genomföra en ca 60 minuter lång intervju om ämnet, som även skulle spelas in på ljudfil. 

Rekryteringen skedde inledningsvis med hjälp av flygblad (se Bilaga F) som sattes upp på 

Örebro universitet, Örebros stadsbibliotek samt utvalda ställen centralt i Örebro, och via 

mediet Facebook i grupperna “Dom kallar oss studenter” samt “Psykologstudenter, Örebro 

Universitet” där samma information som fanns på flygbladet publicerades. Ett fåtal personer 

hörde av sig via mail och visade intresse för ett deltagande i studien. Samtliga betonade att de 

enbart hade erfarenhet av att ha blivit uteslutna, och hade frågor kring hur studien skulle 

genomföras. Vi svarade med att maila ett informationsbrev (se Bilaga A) där studiens syfte 

och deltagarens frivillighet att delta beskrevs, samt konfidentialitet garanterades. Personen 

uppmuntrades i mailet att ta kontakt med oss eller vår handledare vid frågor och att höra av 

sig om vilken tid och dag hon skulle kunna genomföra intervjun. Ingen av dem som hört av 

sig återkom för att boka tid för intervju. Rekryteringen fortlöpte alltså inte i den takt vi 

planerat, vilket gjorde att vi därefter valde att använda oss av tillgänglighetsurval. Detta gick 
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till på så sätt att vi bad personer i vår närhet att tipsa oss om andra personer som hade 

erfarenhet av att utesluta personer ur sina innegrupper. Vi tog därefter kontakt med dessa 

personer och frågade om de ville delta i studien. Vi hade från början satt en gräns vid 12 

personer, baserat på vår uppskattning av hur lång tid hela förfarandet skulle ta, och när vi 

hade fått kontakt med 12 personer avslutade vi vårt sökande. 

12 kvinnor mellan 18 och 57 år med varierande yrkesbakgrund valde att delta i studien 

och genomföra intervjuerna. De fick informationsbrevet (se Bilaga A) per mail innan 

intervjun. Innan inspelningen startade fick deltagaren ett informationsbrev där syftet med 

intervjun, frivilligheten att delta i studien och rätten att avsluta deltagandet när som helst, 

samt löftet om konfidentialitet upprepades. I och med detta fick deltagaren slutligen lämna ett 

skriftligt informerat samtycke till att delta i studien. I slutet av intervjuerna ställdes frågan till 

respondenterna om anledningen till att de hade valt att deltaga i studien. Detta gjordes för att 

kunna utröna vad intresset för studien bestod i, och se om det på något sätt kunde påverka 

resultatet. 

Analys              

Vi har utgått från induktiv tematisk analys när vi har analyserat materialet (Braun & 

Clarke, 2006). Analysen har således skett i sju faser som beskrivs nedan. 

Fas 1: Materialet Transkriberas och Läses Igenom. Vi transkriberade de intervjuer 

vi själva genomfört och lyssnade sedan igenom dem en extra gång för att korrigera eventuella 

felaktigheter. Därefter lästes det transkriberade materialet igenom för att få en uppfattning om 

innehållet. Preliminära idéer och uppfattningar om innehållet antecknades. 

Fas 2: Relevant Text Markeras och Kodas. Vi kodade de meningsbärande enheter 

som ansågs ha betydelse för vår frågeställning. Detta gjordes i ett ordbehandlingsprogram, på 

så vis att en kommentar med koden lades till den meningsbärande enheten i ett textdokument, 

och koden med den meningsbärande enheten som en kommentar lades in i ett nytt 
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textdokument. Citatet “...så blir det automatiskt att nästan alla tjejer då går emot den personen 

bara för att dom själva vill liksom bli populära eller så där…” fick exempelvis koden “hänger 

på för att vill bli populär”.  

Fas 3: Citaten Sorteras Utifrån Teman. När vi gått igenom datamaterialet 

tillräckligt många gånger och kodat det vi ansåg relevant för frågeställningen, läste vi igenom 

alla koder och satte ihop dem till kategorier. Dessa samlade vi under övergripande rubriker 

som var en början till teman. Braun och Clarke (2006) menar att semantiska teman innehåller 

mindre tolkning av vad som sagts än vad latenta teman gör. Vi har haft ambitionen att hålla 

oss till semantiska teman och således undvika underliggande antaganden. Som exempel 

kondenserades koderna “Udda personlighet”, “Annorlunda än oss” och “Viktigt att vara lika” 

ned till kategorin “Utesluts pga att hen är annorlunda”.  

Fas 4: Texten Gås Igenom, Tema För Tema. I den här fasen omformulerades flera 

av de kategorier som hittats i den föregående fasen. Vissa meningsbärande enheter ansågs inte 

längre kunna svara på frågeställningen så väl som vi tyckt från början, och ströks därför från 

analysmaterialet, nya kategorier tillkom och slog ut gamla. Vi gick än en gång igenom 

koderna och såg till att de hörde till kategorier som bar fram deras meningsinnehåll. Vi läste 

även igenom intervjuerna ytterligare en gång för att se om vi missat några meningsbärande 

enheter utifrån de kategorier som framkommit. Till slut formades subteman utifrån 

kategorierna. Exempelvis samlades alla koder som rör samspelet i en grupp under subtemat 

“Sociala koder”.  Sammantaget hade 13 subteman kommit fram. 

Fas 5: Slutgiltiga Teman Bestäms. Vi studerade innehållet i de 13 subtemana för att 

se hur de hängde samman på en djupare nivå. Braun och Clarke (2006) varnar för att skapa 

teman som överlappar varandra för mycket, så vi flyttade om en del mellan subtemana för att 

de skulle vara tydligt avgränsade mot varandra och därmed kunna ingå under distinkta teman. 
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Till exempel utgjordes temat “Personlighet” av subtemana “Personlig mognad”, “Att vara 

olika” samt “Att vara annorlunda”.  

Fas 6: Resultatet Beskrivs. Här skildrades resultatet genom att de olika temana och 

subtemana förklarades och belystes med hjälp av citat från intervjuerna. 

Fas 7: Forma en Kärnkategori. Efter Fas 6 slutar analysen enligt Braun och Clarke 

(2006). Hayes (2000) uppmuntrar dock ett sjunde steg i analysen, nämligen formandet av en 

kärnkategori som på ett enkelt men kraftfullt sätt sammanfattar andemeningen i resultatet och 

därmed de teman som framkommit. För oss framträdde kärnkategorin med enkelhet i 

analysens slutfas, då vi hade fyra huvudteman som talade för sig. Se Figur 1 för schematisk 

bild över analysprocessen.  

 

 

Figur 1. Analysprocessen som ledde till resultatet. 
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 Validitet. Enligt Langemar (2008) kan ett instämmande med resultatet från deltagarna 

i studien tyda på god validitet, så för att höja validiteten gjorde vi en ”member checking” 

genom att maila respondenterna vår modell föreställande de subteman, teman och 

kärnkategorin som framkommit under analysen (Figur 2). De fick svara på frågan om de 

upplevde att deras svar representerades i modellen och i så fall hur väl, och om så inte var 

fallet, vad de tyckte saknades. Nio av de tolv respondenter som deltog i studien svarade på 

mailet, och av dessa tyckte samtliga att deras svar fanns representerade i modellen. 

Etiska Överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets (2014) forskningsetiska principer har etiska överväganden 

gjorts kring individskyddskravet, som innefattar information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. Informationskravet har tillgodosetts då deltagarna, innan de tagit beslut om att 

delta, har fått upplysningar om vad deltagandet innebar, om frivillighet, konfidentialitet och 

nyttjande. Samtyckeskravet uppfylldes då deltagarna fick ovanstående information och sade 

sig vara införstådda med att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande. Konfidentialitetskravet har tillgodosetts då materialet har hanterats 

ansvarsfullt och konfidentiellt, information om deltagarna har avidentifierats i rapporten, samt 

att medgivande för att redovisa resultatet har inhämtats från deltagarna. Slutligen kommer 

nyttjandekravet att uppfyllas då materialet från undersökningen enbart kommer användas i 

forskningssyfte (Langemar, 2008). Efter att studien är färdigställd kommer allt ljud- och 

övrigt material som kan kopplas till respondenterna att förstöras. 

Vi informerade respondenterna innan intervjuerna påbörjades om syftet med studien, 

och de fick lämna samtycke till att medverka. De kunde avbryta sitt deltagande när som helst 

utan att behöva uppge anledningen till detta. Vi ”belönade” inte informanterna materiellt för 

deras insats, då detta skulle kunnat skapa ett oönskat beroendeförhållande mellan oss. Allt 

material som studien genererade förvarades på lösenordskyddade datafiler samt i våra hem på 



 EN FÖR ALLA – ALLA UTOM EN 

 

18 

skyddad plats. Eventuella personuppgifter som samlats in har enbart använts inom studiens 

ramar. 

 Det kan vara svårt att som respondent förhålla sig öppet och frikoppla sig från 

skamfyllda känslor vid frågor om saker som har med uteslutande att göra. Vi utförde 

intervjuerna i en bekväm, avskild miljö, dvs. respondenternas hem, för att skapa trygghet och 

ta bort så mycket press som möjligt från den enskilda informanten. Enligt Trost (2010) är det 

problematiskt med vilken plats som väljs för intervjun. Vi strävade efter att respondenten 

skulle få välja plats för intervjun själv, men vi hade även färdiga förslag på neutrala men 

ostörda platser ifall respondenten var tveksam. 

Förförståelse 

 Inom den kvalitativa traditionen är författarna en synlig del i processen och kan 

således användas som mått (Langemar, 2008). Vi som genomfört studien har båda personliga 

erfarenheter av att utesluta andra ur grupper och att bli utesluten ur grupper. Vi hade innan 

studiens början egna funderingar över och förklaringar till varför individer utesluter personer 

ur sin innegrupp. Vi trodde att de som traditionellt sett identifierar sig som flickor och kvinnor 

respektive pojkar och män utesluter andra ur sina innegrupper på olika sätt. Vår uppfattning 

var att anledningen till detta är att flickor tidigt får lära sig att fokusera mer på relationer och 

uppfostras till att bli socialt smidiga. Det trodde vi kan leda till att kvinnor utesluter personer i 

större utsträckning än män. Vi hade även en uppfattning om att kvinnor uteslöt andra för att 

de upplevde den uteslutna som annorlunda, samt att uteslutande kunde ske för att stärka den 

egna innegruppen. Slutligen hade vi en tanke om att de flesta skulle nämna egenskaper eller 

beteenden hos den uteslutande parten som anledning till att uteslutande sker. 
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Resultat 

 Analysen visade att upplevelsen av varför uteslutande sker kan sammanfattas i 

kärnkategorin Bevara gruppens harmoni. Kärnkategorin är uppbyggd av fyra huvudteman, 

som i sin tur består av totalt 13 subteman. Nedan sammanfattas resultatet i Figur 2. 

 

Figur 2. Presentation av resultatet. Kärnkategorin Bevara gruppens harmoni består av fyra 

huvudteman, som i sin tur utgörs av totalt 13 subteman. 

 

Huvudtema 1: Tillhörighet 

 Huvudtemat Tillhörighet karaktäriseras av en stark önskan om att få tillhöra gruppen 

och det positiva med att tillhöra en grupp samt gruppsammansättningen. Till detta hör fyra 

subteman; Gruppdynamik, Grupptillhörighet, Uteslutande som maktfaktor och Rädsla att 

förlora grupptillhörighet. Det var mycket viktigt att känna tillhörighet till sin grupp, och det 

beskrevs som en lättnad att inte behöva vara den som blev utesluten ur gruppen. En 

respondent sade: 
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“Ja, precis … vi hör ihop, det blev en mer vi-känsla och att man kände 

sig glad för att, åh vad bra att inte jag är utesluten och luktar, och inte har såna där 

kläder, det kändes skönt att man inte själv var den som var utesluten.”  
 

Uteslutandet skildrades som ett medel för att få tillhöra gruppen och föranleddes ofta av ett 

upplevt grupptryck. Inte sällan beskrevs att det funnits en ledare i gruppen som var 

tonsättande och ledande i uteslutandet av personen. Förutom ledare visade analysen att 

konflikter kunde uppstå kring olika roller i gruppen och att ett uteslutande av den ena 

personen kunde ske om obalans uppstod i gruppen till följd av att två personer hade samma 

roll. En person riskerade också att bli utesluten om hen inte höll med om ett annat uteslutande. 

Detta ledde således till att kvinnor uteslöt andra ur gruppen för att själva undvika samma öde. 

Slutligen beskrevs uteslutandet som ett sätt att stärka sin egen position i gruppen och för att få 

högre status. 

 Subtema 1a: Gruppdynamik. Det kan uppstå en obalans i gruppen när två individer 

har liknande roller och när personer hamnar i konflikt med varandra för att det blir en 

konkurrens om den roll de har i gruppen. Detta beskrevs som att det uppstod en tvist mellan 

två personer, och att det kunde handla om två individer som båda hade väldigt starka viljor. 

Om de kände att deras position var hotad så kunde de utesluta den individ som upplevdes vara 

hotet. En respondent berättade: 

 

“Just det här med, ja men balans, eller den här hierarkin i gruppen, vilken roll man får, 

att det är en betydande faktor, för om nån hotar, dom roller som finns i gruppen, eller 

hotar balansen i gruppen, så är det lätt att straffa ut den.”  
 

Gruppdynamik innefattar även konflikter som uppstår i gruppen på grund av svartsjuka eller 

avundsjuka. En respondent talade om att hon upplevde sig bli utesluten ur en grupp för att hon 

var bättre på en syssla än övriga i gruppen och att det skapade avundsjuka hos övriga 

gruppmedlemmar som då valde att utesluta henne. Under analysen framkom att en del 

kvinnor valde att utesluta andra kvinnor ur gruppen, just på grund av deras kön. Ibland skedde 
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detta på grund av konkurrens om män, som i följande fall: “Det kanske är nåt primitivt om 

dom är rädd om männen, att inte nån ska komma och ta deras potentiella hanne.”  

 Subtema 1b: Grupptillhörighet.  Olika faktorer som har med individens 

Grupptillhörighet att göra visade sig vara av stor vikt vid uteslutande. Analysen visar att det 

är viktigt att tillhöra en grupp och känna samhörighet. Fördelar med att tillhöra en grupp kan 

vara att en kan få hjälp, stöd och skydd av gruppen och att medlemmarna tar hand om och 

värnar om varandra. Det kan också innebära ren glädje över att få tillhöra gruppen. En 

anledning till att utesluta personer ur gruppen som beskrevs var om det rådde tvivel om eller 

var otydligt ifall en person tillhörde gruppen eller inte. Individer kunde bli uteslutna för att de 

upplevdes tillhöra en utegrupp. Det fanns också en uppfattning om att individen själv bar 

ansvar för att välja sin grupptillhörighet, som hos följande respondent: 

 

“Jag vet inte, jag känner att oftast får man ju då försöka hitta ett, gäng man kan vara 

med för ... jag har upplevt att det är väldigt svårt att hoppa emellan olika grupper för 

att då är det ju väldigt lätt att grupperna sluter sig till sist, alltså att det e svårt att 

komma in i grupperna.”  
 

Ett uteslutande kunde stärka sammanhållningen och den så kallade vi-känslan i en grupp. 

Uteslutandet kunde bli ett samtalsämne i gruppen där den uteslutna individens 

tillkortakommanden diskuterades. Detta kunde öka känslan av samhörighet mellan 

gruppmedlemmarna, vilket diskuterades av en respondent: “Jag undrar om det är att man 

känner att man bygger en starkare relation med dom andra genom att exkludera den fjärde 

personen lite grann på nåt vis.”  

 Subtema 1c: Uteslutandet som maktfaktor. Individen kan använda uteslutande som 

ett medel för att själv få en högre position i gruppen och på så sätt få mer makt över andra och 

möjlighet att bestämma spelreglerna i gruppen. Genom att peka ut och förminska dem som är 

lite osäkra på sig själva, kan personen klättra högre upp i gruppens hierarki på den uteslutna 

personens bekostnad. Respondenterna beskrev även hur det funnits en ledare i deras grupp 
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och berättade om hur hennes roll och makt påverkade när det gällde att ta ett beslut om ett 

uteslutande skulle ske eller inte. En respondent hade upplevt det som barn: 

 

“Ibland när ja var mindre så var de ju oftast så att, det kan ha vart till exempel att en 

person, just en tjej är den som styr gruppen, utan att man tänker på det, och då kan 

dom göra så att hon kanske styr gruppen, så då kanske en nån gång är utesluten och 

nån annan nån annan gång är utesluten så där, så det blir lite reviraktigt.”  
 

 Subtema 1d: Rädsla att förlora grupptillhörighet. Ett upplevt eller verkligt 

grupptryck kan göra att kvinnor är delaktiga i att utesluta personer. Det kunde också handla 

om en upplevelse av att alla i gruppen gemensamt tyckte att en individ skulle uteslutas. Då 

upplevdes också uteslutandet som mer okej för att alla i gruppen tyckte samma sak. Genom 

att ibland ge vika för grupptrycket att utesluta en individ, minskas rädslan för att själv bli 

utesluten om en inte tydligt stod på gruppens sida: “Jag tyckte ju synd om henne ... men 

samtidigt så var man ju mån att få vara med i innergruppen [sic] så att säga, så man lät ju 

saken bero faktiskt”. Rädslan att själv bli utesluten om en inte var med på uteslutandet kunde 

också vara indirekt på så sätt att en förblev passiv när uteslutande skedde. Även fast en kanske 

inte höll med om att en person skulle bli utesluten gjorde en inget åt det och protesterade inte. 

Analysen visade att innegruppen var en trygghet för gruppmedlemmarna, och att ett 

inneslutande av en okänd individ potentiellt skulle kunna rucka på tryggheten i gruppen. 

Därför blev ett uteslutande av den främmande personen istället ett aktuellt alternativ. 

Huvudtema 2: Personlighet 

 Huvudtemat Personlighet innefattar tre subteman; Personlig mognad, Att vara 

annorlunda och Att vara olika. Det karaktäriseras av uteslutande som beror på att den 

uteslutna individen uppfattas som olik gruppen eller dem själva som individer i olika 

avseenden. Här återfinns uttalanden om att personer har uteslutits för att de upplevdes som 

avvikande, antingen till utseendet eller beteendet. Analysen visade att karaktärsdrag och 
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attribut som skiljde ut individen från innegruppen i många fall blev en anledning till att 

utesluta henom. 

Till skillnad från Att vara annorlunda handlar Att vara olika mer om att anledningen 

till uteslutandet var att innegruppen inte hade något gemensamt med den uteslutna, hade olika 

intressen eller åsikter. Följande citat illustrerar subtemat Att vara olika: “Men i grund och 

botten så liksom man har ju sin personlighet och man passar inte med alla.”  

Under huvudtemat Personlighet framkom att den individuella kvinnans sätt och 

anledningar till att utesluta andra hade förändrats genom åren, och att de ofta som unga kunde 

utesluta andra för att de själva var omogna eller inte kunde förstå den uteslutnas känslor. 

Detta beskrevs av en respondent:   

 

“Just då kändes det väl inte som att man var så taskig, för att man tänkte ju liksom på 

sig själv att nämen vi vill vara i fred och hon är så påträngande och så, då kändes det 

väl inte nåt elakt, men, så här i efterhand, det var ju jäkligt taskigt så, ja.”  
 

 Subtema 2a: Personlig mognad. Subtemat Personlig mognad innefattar ålderns 

betydelse vid uteslutande, som till exempel uppfattningar kring hur en vuxen utesluter jämfört 

med hur ett barn utesluter. Respondenterna beskrev också hur deras syn på uteslutande samt 

varför de utesluter har förändrats från barndomen fram till idag. Ibland såg respondenterna 

kritiskt på sitt eget handlande som yngre och berättade att de beter sig annorlunda om 

situationen uppstår idag. En respondent funderade: 

 

“Och jag kan faktiskt inte riktigt svara på om jag har betett mig rätt i alla situationer, 

alltså jag tycker ju egentligen när jag ser det nu när jag är äldre så tycker jag ju 

självklart att man skulle kanske, om nu den här situationen har uppstått ... då skulle jag 

nog velat bara tagit till [sic] stolen och här sätt dig hos oss, om en person sitter själv.”  
 

Analysen visar att sättet att utesluta andra från sin innegrupp har förändrats. Uteslutandet som 

utövades under barnåren beskrevs som snabbare, utan närmare eftertanke och på mer 

hänsynslösa sätt.  Under vuxenåren har uteslutandet blivit mer subtilt. 
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 Subtema 2b: Att vara annorlunda. Att vara annorlunda har nämnts som ett frekvent 

återkommande uteslutningskriterium. Det innefattar uteslutanden som skedde för att individen 

uppfattades som annorlunda från övriga gruppmedlemmar, hade ett avvikande utseende eller 

andra avvikande attribut, eller befann sig på en annan begåvningsnivå än gruppen, antingen 

högre eller lägre. En respondent beskrev: “Hon hittar på så mycket konstiga saker så att vi 

känner, man känner liksom att, hon är på nån annan planet ibland än vi andra tre”. 

Till subtemat hör också uteslutanden som skedde av personer som var nya för 

gruppen, till exempel inflyttade från en annan stad eller var nya i klassen. En respondent hade 

personlig erfarenhet av att bli utesluten av den anledningen: “Och att man inte liksom har den 

här samhörigheten med att ha vuxit upp på den här lilla orten på, med två å ett halvt tusen 

personer. Jag var ju utböling, bara det var ju fel.” Att en inte kände den uteslutna tillräckligt 

väl beskrevs också vara en anledning att utesluta, exempelvis sade en respondent: 

 

“I såna här smågrupper, eller ja, som just i min grupp, så blir de lätt att man kanske 

inte är jättebundis [nära kompis] med en viss person ... och vissa är man jättebundis 

med, och då gör det ju att man också har lätt för att utesluta andra ifall det är nån man 

själv inte känner så bra.” 

 

 Subtema 2c: Att vara olika. Analysen visar att visst uteslutande kan ske för att en 

inte upplever något personligt utbyte med personen som utesluts. Det kan handla om att en 

har olika intressen och generellt lite gemensamt. Personer kunde även uteslutas för att de inte 

delade samma åsikter och värderingar som gruppen, speciellt om det var starka och väldigt 

uttalade sådana. En respondent berättade så här angående olikhet:  

 

“Jag vet inte, hon var ju yngre än jag är, så jag vet inte om det handla om att hon inte 

var mogen nog för mig, eller att vi liksom hade olika syn på vilket ansvar man skulle 

ta. Liksom, hon kanske tyckte det var okej att komma fem minuter sent, medan jag inte 

tyckte det.” 

 

Att vara olika uttrycktes som att innegruppen inte “klickade” med personen. Det kunde också 

vara att det inte fanns någon kemi emellan gruppen och individen, eller individer sinsemellan. 
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Det faktum att vissa personer inte passar ihop problematiserades, och att det då är svårt 

eftersom en inte kan be en person att ändra sig så radikalt. Det angavs som ett vanligt men 

svårt problem att inte veta hur gruppen ska hantera dessa personer. Det kunde också handla 

om att en hade olika familjeförhållanden, exempelvis att en person blev utesluten för att hen 

inte hade barn när alla andra i gruppen hade det. En respondent blev å andra sidan utesluten 

för att hon fick barn: 

 

“Jag har ju märkt nu på senare att det liksom som, jag har två barn och sen när jag fick 

mina två barn så sen vissa kompisar har ju försvunnit, helt och hållet, och senare sen 

kanske fått barn, och då har vi kommit tillbaka till varann igen så att det har varit 

väldigt så där att, man kan tydligen utesluta nån, för en tid.”  
 

Huvudtema 3: Belastning 

 Huvudtemat Belastning består av de fyra subtemana Sociala koder, Själviskt 

uteslutande, Frånstötande beteende samt Bidrar negativt till gruppen. Under analysen 

framkom en särskild typ av uteslutande som syftade till att undvika obehag, antingen för egen 

del eller för hela gruppen. Det kunde handla om att den individuella kvinnan hade uteslutit 

personer som fått henne att må dåligt, för att själv må bättre, eller för att den uteslutna varit 

för “krävande”. Att vara krävande beskrevs som att ta upp oproportionerligt mycket plats i 

gruppen, men det var också tydligt att det inte bara var utnyttjandet av platsen som ledde till 

uteslutandet, utan även något ospecifikt i den uteslutnas beteende. Det kunde handla om att en 

känt sig dränerad på energi av den uteslutna: “Ja, det är en sån människa som tar mer än hon 

ger, i energi, så det är väldigt lätt för mig att utesluta henne”. 

 Subtema 3a: Sociala koder. En del personer har uteslutits från gruppen eftersom de 

inte följer den givna gruppnormen. Det kan vara för att de har försökt men inte lyckats, eller 

för att de gjort tydligt att de inte vill följa normen. De har därför ansetts inte passa in och 

uppfylla de sociala koder som varit implicita eller explicita i gruppens grundkonstruktion. En 

respondent beskrev det så här: 
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“Om man börjar på ett nytt jobb och dom sociala koderna är att man ska vara 

hälsosam, och man ska träna, och man ska äta vegetarisk mat tre gånger i veckan, och 

så kommer man och, ja men, du har inte alls den livsstilen, eller dom prioriteringarna i 

livet, och då blir det automatiskt att, att man inte blir lika delaktig när dom andra sitter 

och pratar mat, när dom sitter och pratar vegetariska recept och du säger att -åh, bönor 

är det äckligaste jag vet! Då är du inte med i middagssnacket längre.”  
 

Andra blev uteslutna för att de tog för mycket plats i gruppen. Det kunde röra sig om så 

kallade ”självcentrerade” individer som var skrytsamma och tog över, eller att det var den 

bristande ödmjukheten som föranledde uteslutandet. Det kunde också handla om att den 

uteslutna personen var oärlig, det vill säga bröt förtroenden, eller var ohövlig. Att ha ett 

avvikande beteende kunde vara ett skäl till uteslutande; de som inte betedde sig som de andra 

gruppmedlemmarna blev uteslutna. Det var alltså inte något specifikt beteende som ansågs 

vara avvikande, utan även här handlade det om vad gruppen ansåg var normativt.  

 Hur stort intresse en individ visade för deltagande i gruppen var också underlag för ett 

ute- eller möjligtvis inneslutande i gruppen. Om en person blev tillfrågad om att följa med på 

en aktivitet vid upprepade tillfällen, men alltid svarade nej, ledde detta oftast till att personen 

slutade få förfrågningar om deltagande i olika aktiviteter, och i förlängningen uteslöts helt ur 

gruppen. Följande citat visar ett sådant resonemang: 

 

“Ja, man måste väl… anstränga sig lite i alla fall (skratt). Ja, man kan ju inte vara helt 

passiv för det mesta för att då, liksom tar man inga egna initiativ, eller inte, är aktiv så, 

så kommer ju resten av gruppen, sakta men säkert kanske, mer eller mindre att 

omedvetet utesluta. Alltså, för att, ja, gör man själv inget sken av att man vill vara med 

i gruppen, då blir man kanske inte medbjuden till slut, om man tackar nej mycket.”  
 

Motsatt så togs en person med i gruppen om hen visade intresse för att vara med, men om 

personen å andra sidan visade för stort intresse för att delta i gruppen så kunde hen bli 

utesluten av den anledningen. Dock handlade det oftast om att den uteslutna ansågs ha sociala 

svårigheter, vilket beskrevs som att hen inte hade social kompetens, att hen gjort bort sig, och 

hade svårt att anpassa sig i gruppen.  
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 Subtema 3b: Själviskt uteslutande. Analysen visar att personer ibland uteslutits ur 

gruppen av “egoistiska skäl”, exempelvis för att få den uteslutande parten att själv framstå i 

bättre dager, för att i och med det känna sig bättre, eller för att kunna skräddarsy sitt umgänge 

efter tycke och smak. Detta sätt att utesluta på karaktäriseras särskilt av att den uteslutande 

kvinnan vid det aktuella tillfället inte ansåg att hennes handling var omoralisk: “Just då 

kändes det väl inte som att man var så taskig, för att man tänkte ju liksom på sig själv.” 

Samma sak gäller för de situationer där en person uteslutits för att bibehålla eller ta tillbaka 

sitt psykiska välmående. Det framkom under analysen att den här typen av uteslutande var 

positivt, eftersom det bidrog till ens egen psykiska hälsa.  

Uteslutandet kan också ske på grund av att den som utesluter är “elak”, vilket även 

inbegriper att den uteslutna är ett “lätt offer”. Det är ingen av respondenterna som uppgett att 

hon själv uteslutit någon av denna anledning. De som uttryckt detta har själva blivit uteslutna 

av kvinnor som de uppfattar har gjort det av elakhet: 

 

“Det jag fått lära mig då var ju att den här äldre tjejen var ju... riktig elak, alltså, mot 

alla. Antar att min kompis ville vara med dom tuffa, stora tjejerna, och passa in... och 

därför tyckte det var okej att utesluta mig för att vara med i en annan grupp.” 

 

 Subtema 3c: Frånstötande beteende. Den uteslutna personen påverkar gruppens 

trivsel, antingen genom att bete sig illa, hota gruppens stabilitet, att personen upplevs som 

obehaglig eller ogillas av de andra gruppmedlemmarna. De som berättade om denna typ av 

uteslutande uppgav att de tyckte det var moraliskt rätt att utesluta någon som beter sig illa, 

som i följande fall: “Om nån kommer in med nåt liksom och medvetet försöker liksom, göra 

nåt dumt ... då kan man ju tycka att -nämen den där, den där lyssnar vi inte på.” Likadant 

resonerades det kring personer som de upplevt var obehagliga.   

 En person som ifrågasatte gruppens normer, handlingar eller på annat sätt utmanade 

gruppens dynamik, ansågs som obekväm i gruppen och riskerade därför att bli utesluten: “Då 
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är det jättesvårt att tas in i en grupp. Om man som ny kommer och utmanar sättet man är på, 

man kanske har andra värderingar, eller ifrågasätter nåt, som är allmänt accepterat i gruppen.” 

Subtema 3d: Bidrar negativt till gruppen. Personer som inte bara stör, utan även 

tydligt inverkar negativt på gruppmedlemmarnas glädje eller prestation, utesluts för att 

gruppen ska bli av med den negativa kraften. Den uteslutna kan exempelvis ha varit 

ansvarslös och på så sätt fått hela gruppen att framstå i sämre dager. Ett exempel på det var: 

“Och när man jobbar så tätt som vi gjorde så behövde man att alla tog sitt ansvar, och det 

upplevde jag att den här tjejen inte gjorde.” 

Att vara “negativ” och “tråkig” var något som inte heller uppskattades av gruppen. En 

person kunde uteslutas ur sin innegrupp på grund av att hen inte tyckte om att festa lika ofta 

som de andra i gruppen ville. I andra fall kunde en person uteslutas för att hen inte var 

tillräckligt “rolig” i festsammanhang. Gruppmedlemmar som klagade och fick andra i 

gruppen att känna sig dåliga blev även de uteslutna. 

Huvudtema 4: Neutrala intentioner 

 Uteslutandet behöver inte vara av negativ karaktär. Det kan bland annat handla om att 

innegruppen valt att inte ta med en gruppmedlem eftersom de ville skydda henom. Det fanns 

även en allmän uppfattning om att de uteslutit personer utan att det varit meningen, eller att 

det helt enkelt varit omedvetet. Huvudtemat Neutrala intentioner innefattar två subteman; 

Omedvetet uteslutande och Situationsberoende uteslutande, som belyser att det även finns 

neutrala eller så kallade positiva anledningar till att utesluta en person ur gruppen. En 

respondent beskrev: “Sen kanske inte, alltså det finns några orsaker till det, ibland tror jag det 

är lätt att man glömmer också, nån person, inte att man medvetet har tänkt att man ska 

utesluta nån.” Uteslutandet har även berott på i vilken situation de befunnit sig. Exempelvis 

har vissa valt att utesluta personer som de velat skydda mot något, eller valt bort någon för att 

det inte fanns plats för fler, exempelvis i en bil på en resa.  
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 Subtema 4a: Omedvetet uteslutande. Under analysen framkom att den individuella 

kvinnan inte alltid varit medveten om att hon varit en aktiv del i uteslutandet. Det kan 

exempelvis vara lätt att glömma en person om det är mycket att tänka på kring en särskild 

aktivitet. Respondenterna betonade att de hade en förhoppning om att det mesta uteslutandet 

som sker, både som de själva är en aktiv del i och det som andra utför, är omedvetet. Men det 

som var mest framträdande under analysen var att uteslutandet verkar ske utan att det 

uppmärksammas, varken under tiden eller efteråt. Samtidigt är det en vanlig uppfattning bland 

respondenterna att uteslutande generellt kan ske av slentrianmässiga skäl, att det sker eftersom 

det brukar göra så och att historien upprepar sig.   

 Det var vanligt att respondenterna beskrev sitt eget uteslutande under omständigheter 

som de uppgav var moraliskt förmildrande. Det kunde vara att det inte fanns något ont uppsåt 

bakom uteslutandet, en tanke om att “alla gör det” och att det därför inte är så allvarligt, eller 

att det inte var respondenten själv som verbaliserat uteslutandet. Gruppmedlemmar kan vara 

“mer eller mindre” involverade i uteslutandet av en person. Grupper som har en ledare som 

avgör vem som ska uteslutas, gör att de andra gruppmedlemmarna blir verktyg för ledarens 

åsikter. En respondent beskrev:  

 

“Vi var ute några stycken från jobbet … och det var inte jag som bjöd in så att jag 

kände mig inte träffad, när nån frågade jaha, ni var ute i helgen, var det bara ni som 

fick följa med eller? Och då sa jag, nämen det var inte jag som bjöd in 

överhuvudtaget, och det verkade vara känsligt, men däremot finns det jättemånga på 

mitt jobb som umgås privat och det är ingen som tar illa upp, men så fort man blev 

några stycken, då blev det tydligen ett uteslutande.” 

 

Under analysen framkom att den individuella kvinnans uppfattning ofta var att hon inte 

uteslutit någon på ett så allvarligt sätt, eftersom hon från början trott sig ha vetskap om att 

personen i fråga inte ville bli inkluderad. Om det fanns en avsikt att vid nästa tillfälle ta med 

den uteslutna personen, ansågs det av den uteslutande parten också som en förmildrande 

omständighet till det aktuella uteslutandet.  
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Uteslutandet som en aktiv handling normaliserades och gömdes undan, eller 

avfärdades helt. Respondenterna uttryckte en uppfattning om att uteslutande är något som alla 

gör eller deltar i någon gång under livet. Det förklarades som en naturlig del av livet, att 

människan måste utesluta personer ur sina innegrupper för att må bra, och att det till och med 

kan vara evolutionärt. 

 Subtema 4b: Situationsberoende uteslutande. Under analysen utkristalliserades en 

tydlig ståndpunkt om att det aldrig någonsin är moraliskt godtagbart med uteslutandet av en 

person. Å andra sidan kunde situationen vara avgörande både för ifall det skulle ha skett ett 

uteslutande, och för den moraliska tolkningen av uteslutandets karaktär. Mestadels handlade 

det om situationer där uteslutandet var underförstått, exempelvis då det planerades en 

överraskningsfest för en person, som då under en begränsad tid blev utesluten. Analysen 

visade även att uteslutandet kunde ske på grund av platsbrist, för att det inte fått plats fler i en 

bil, i en grupp vars ramar bestämts av en utomstående part, eller på en fest.   

 Det fanns situationer då personer blivit uteslutna för att innegruppen haft en avsikt att 

skydda dem i någon bemärkelse, av hänsyn till deras väl och ve. Nedanstående citat visar hur 

en grupp tillfälligtvis diskuterade måendet hos en gruppmedlem. Avsikten var primärt att de 

inte ville skada henne genom upprepade frågor, men ledde sekundärt till ett uteslutande av 

personen.  

 

“Att man inte alltid pratar, med henne utan man kanske pratar om henne mer för att 

man vill skydda henne och inte liksom att hon, man undrar lite grann med dom andra 

hur det går och ja, hur hon mår och så här och hur hon har de, istället för att, det är 

klart man frågar henne också, men man vill höra om dom andra, hur dom andra 

upplever det, om dom har sett några signaler och så, men det är ju mer för att man bryr 

sig, och inte för att man undanhåller henne, eller utesluter henne ur gruppen.”  
 

Kärnkategori: Bevara gruppens harmoni 

 Analysen visar att kvinnors anledningar till att utesluta individer från sina innegrupper 

genomgående syftar till att bevara gruppens harmoni. Detta visar sig i vart och ett av de teman 
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som framkommit. Genom strävan efter att få tillhöra en grupp och bibehålla sin plats och 

position i gruppen utesluts individer som uppfattas som hot mot detta. Även individer som 

genom sin personlighet eller sitt sätt att vara, på ett negativt sätt påverkar hur gruppen 

uppfattas av utomstående, blir uteslutna från innegruppen. Individer som anses vara 

belastande för gruppen, och på så sätt stör stämningen och jargongen i gruppen, blir 

exkluderade för att bevara gruppens harmoni. Respondenterna beskrev också att de inte alltid 

uteslöt individer bara för att de inte tyckte om dem, utan det kunde även vara så att individer 

uteslöts med neutrala intentioner för att det på något sätt blev betungande för den uteslutne 

själv att befinna sig i gruppsammanhanget och däri stördes harmonin i gruppen. 

Genomgående i analysen visar det sig alltså att uteslutande sker för att gruppen ska förbli 

välmående och att individer som skapar obalans utesluts. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur den individuella kvinnan beskriver sin 

uppfattning om varför hon valt och/eller väljer att utesluta andra ur sin innegrupp, samt 

hennes upplevelse av anledningen till att hon själv blivit utesluten av andra kvinnor. Utifrån 

detta har vi besvarat frågeställningen; Vad upplever den individuella kvinnan är anledningen 

till att kvinnor utesluter, och kommit fram till att respondenterna genomgående utesluter 

individer från sina innegrupper med syftet att bevara gruppens harmoni. Huvudresultatet 

representeras således av kärnkategorin Bevara gruppens harmoni. Detta karaktäriseras av att 

som medlem i innegruppen göra det som krävs enligt en tyst eller uttalad överenskommelse 

inom gruppen. Huvudtemana benämns Tillhörighet, Personlighet, Belastning samt Neutrala 

intentioner. Utifrån dessa kan slutsatsen dras att uteslutandet i stort handlar om tre saker: att 

stärka innegruppen, att ta bort en gruppmedlem som inte passar in och att skydda en 

gruppmedlem, samt att det är situationsberoende. Det är ingen av respondenterna som 
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uttrycker att det är den uteslutnes “fel” eller att hen bär skulden för att hen blivit utesluten, 

men eftersom många av de anledningar som nämns handlar om egenskaper eller beteenden 

hos den uteslutna anser vi ändå att det är en del av förklaringen till uteslutandet. 

Kärnkategori: Bevara gruppens harmoni. Att bevara gruppens harmoni kan förstås 

utifrån Tajfels sociala identitetsteori [SIT] (Hogg, 2006), där gruppens gällande prototyp 

avgör vem som ska uteslutas och vem som ska inneslutas i gruppens gemenskap. De som 

utgör verkliga eller imaginära hot mot gruppens explicita och implicita ramar riskerar således 

att bli uteslutna.  

Vi har sett att huvudtemana Tillhörighet, Personlighet samt Belastning samverkar och 

påverkar varandra, på ett sätt som kan härledas till Tajfels begrepp osäkerhetsreducering 

(Hogg, 2006). Behovet att kategorisera sig själv och andra utifrån personlighet och beteende 

minskar osäkerheten hos såväl individen som inom gruppen. På så sätt blir det fjärde 

huvudtemat, Neutrala intentioner, fristående, men dock inte frikopplat från kärnkategorin. Vi 

kan härleda de neutrala intentionerna till Tajfels begrepp self-enhancement, i och med att 

uteslutandet lyftes upp till positiva eller neutrala orsaker, eller helt trängdes bort.  

Tidigare forskning har också varit inne på att uteslutande av individer som skapar 

obalans i gruppen, kan användas för att slå vakt om det sociala fungerandet inom gruppen 

(Scott et al., 2013; Wainryb et al., 2014). Kärnkategorin Bevara gruppens harmoni är alltså 

inte en process som unikt framkommit i vår studie, utan istället styrks det som tidigare 

forskning har visat. Däremot är vår studie unik på så sätt att den är kvalitativ och analysen 

induktiv, när den tidigare forskningen som kommit fram till dessa resultat antingen varit 

kvantitativ och använt enkäter (Scott et al., 2013) eller kvalitativ men deduktiv (Wainryb et 

al., 2014), det vill säga forskarna har använt förbestämda teman att koda efter. I vår induktiva 

tematiska analys av materialet framkom i det sista steget kärnkategorin Bevara gruppens 

harmoni som den rubrik som bäst fångar in samtliga svar från respondenterna. Kärnkategorin 
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innebär att den individuella kvinnan utesluter för att bibehålla balansen och välmåendet i den 

grupp hon tillhör; hennes innegrupp. Detta är vad vi funnit i vår studie. 

Huvudtema 1: Tillhörighet. Analysen visade att respondenterna upplevde det viktigt 

att tillhöra en grupp och att många anledningar till uteslutande var kopplade till att få behålla 

sin grupptillhörighet och sin roll i gruppen. Det handlade också om att det skulle vara tydligt 

vem som tillhörde gruppen eller inte, och individer vars grupptillhörighet var otydlig blev 

uteslutna. Detta fenomen kallas inom SIT för osäkerhetsreducering. Den sociala 

kategoriseringen som respondenterna beskrev aktiverar prototyper som gör att människors 

beteende blir mer förutsägbart vilket skapar trygghet (Hogg, 2006). Tidigare forskning har 

också funnit att uteslutande skett på grund av att den uteslutna individen uppfattades tillhöra 

en annan utegrupp (Recchia et al, 2012; Wainryb, 2014).  

Inom SIT förklaras individers tendens att följa en ledare inom gruppen som en 

preferens för den som är mest prototyp i gruppen (Hogg, 2006), det vill säga den som beter 

sig mest normativt i gruppen. Ledaren påverkar de andra i gruppen, något som vår analys 

också visat. Respondenterna beskrev bland annat att någon annan i gruppen, ofta ledaren, tog 

beslutet att utesluta någon och att de bara följde med passivt i det utan att varken protestera 

eller ge bifall. Ibland fanns en rädsla för att själv bli utesluten om en inte stod på gruppens 

sida. Tidigare forskning om grupptryck som anledning till att utesluta visade att det var 

vanligare hos barn (Recchia et al., 2012), och i fall där det gällde mobbning av andra barn, 

som också kunde ske av just rädsla för att inte få vara kvar i innegruppen (Burns, Maycock, 

Cross & Brown, 2008). Även våra respondenter talade enbart om uteslutande som skedde på 

grund av grupptryck retrospektivt, som något de upplevde under skoltiden när de var yngre. 

Ingen talade om att grupptryck kunde leda till uteslutande i vuxen ålder, utan då snarare mer i 

termer av att en hade stöd från sin grupp om en individ som upplevdes belastande skulle 

uteslutas.  
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Vår analys visar att uteslutning ibland sker när en individ känner att hennes roll i 

gruppen är hotad. Detta är ett intressant fynd som det så vitt vi vet inte tidigare har forskats 

kring. Respondenterna beskrev här att om två personer har liknande roller i gruppen kan det 

bli konkurrens om dessa och den ena individen utesluts. Detta tolkar vi som ett sätt att skapa 

balans i gruppen för att få en harmonisk gruppdynamik. Kanske känner individen, vars roll i 

gruppen är hotad, rädsla för att själv bli utesluten eller förlora sin status i gruppen när ännu en 

person gör anspråk på rollen, och reagerar då genom att försöka utesluta personen. 

Intressanta fynd var också att respondenterna uppgav avundsjuka och svartsjuka som 

anledningar till att utesluta någon. De uteslöt personer de upplevde på något sätt vara lite 

”för” bra och som gav upphov till negativa känslor. Uteslutande kan användas just för att visa 

sitt missnöje med en individ utan att behöva konfrontera personen (Scott et al., 2013). Enligt 

Parks-Stamm (2013) har det visat sig att inte bara individer som upplevs dra ned gruppens 

rykte utesluts, utan även personer som på olika sätt överglänser de övriga 

gruppmedlemmarna. Vi tänker att det är här avundsjukan och svartsjukan kommer in och 

leder till uteslutandet. Individen blir utesluten som sanktion för att hon är ”för” duktig eller 

för att hon som kvinna är mer populär hos män än de andra kvinnorna i gruppen är. 

Spännande skulle också vara att forska kring om det kan finnas några kulturella skillnader i 

om dessa individer blir uteslutna eller inte, då vi tänker oss att Sverige kan inbegripa en viss 

tradition som tar sig uttryck i att det inte alltid är uppskattat att en person sticker ut. 

Inom SIT beskrivs hur marginella medlemmar och utegrupper genom sin existens kan 

tydliggöra de normer som råder i den egna innegruppen. Konflikter mellan innegruppen och 

utegruppen kan också skapa bättre sammanhållning i gruppen (Hogg, 2006). Den här 

processen kanske kan vara en förklaring till att uteslutandet kan stärka gruppen, som vår 

analys visar. 
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 Huvudtema 2: Personlighet. Analysen visade att det var mycket vanligt att 

uteslutande skedde på grund av att en individ på något sätt uppfattades som annorlunda, 

antingen till utseendet, sättet att bete sig eller andra utmärkande attribut hos personen. Några 

av respondenterna uppfattade sig själva ha blivit uteslutna av den här anledningen, några hade 

uteslutit andra av den anledningen och nästan alla uppfattade betingelsen att vara annorlunda 

jämfört med andra som en anledning till varför uteslutande sker. Trots denna tydliga 

resultatdel har vi inte funnit så mycket forskning som tyder på att uteslutande sker på grund 

av att en individ uppfattas som annorlunda. Däremot finns det mycket forskning om 

mobbning som visar att uteslutande sker för att den uteslutna individen är annorlunda på olika 

sätt (Frisén, Jonsson & Persson, 2007; Frisén et al., 2008; Varjas et al., 2008; Thornberg & 

Knutsen, 2011). I tre av dessa studier (Frisén et al., 2007; Frisén et al., 2008; Thornberg & 

Knutsen, 2011) var det dessutom den vanligaste eller näst vanligaste angivna anledningen till 

uteslutande som uppgavs. Det är svårt att spekulera i vad den här skillnaden skulle kunna bero 

på. Kanske handlar det om att det generellt fortfarande finns förhållandevis lite forskning om 

anledningar till uteslutande, och att mer forskning kring fenomenet mobbning skett. Mycket 

verkar ändå tyda på att uteslutande sker på grund av att individen på något sätt rubbar 

balansen i gruppen, exempelvis genom att hen hotar gruppens rykte (Parks-Stamm, 2013), och 

vi föreställer oss att detta beror på att individen på något sätt skiljer sig från grupprototypen. 

SIT beskriver att prototypt beteende är en viktig del i gruppen och skapar solidaritet, 

konformitet och positiva känslor mellan gruppmedlemmarna (Hogg, 2006). Medlemmar som 

beter sig prototypt uppskattas, medan medlemmar som inte gör det ogillas och dessutom har 

svagt inflytande över gruppen. De blir behandlade som avvikare av övriga gruppmedlemmar. 

Att de blir behandlade som avvikare tänker vi oss kan innebära att de blir uteslutna just därför 

att de är annorlunda. 
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Vårt resultat visar också att uteslutande skett för att den uteslutna individen haft 

åsikter, intressen eller värderingar som skiljt sig åt från innegruppens. Vi har inte heller här 

hittat några tidigare forskningsresultat som visat detta. Forskning har däremot visat att 

individer uteslutits på grund av att en inte tyckt om personen eller hur hen beter sig (Recchia 

et al., 2012) eller att personen på något sätt avviker från gruppens normer (Parks-Stamm, 

2013). Detta tolkar vi försiktigt som att det kanske kan tyda på uteslutande som sker för att en 

är olika. Precis som uteslutande som skedde på grund av att en uppfattade individen som 

annorlunda, så var uteslutande som skedde på grund av att en inte upplevde något personligt 

utbyte, en anledning som merparten av våra respondenter nämnde till varför de uteslöt andra. 

Vi tänker alltså att det är en viktig anledning till uteslutande som tidigare forskning kanske 

översett och som vår forskning lyfter fram. 

En kontrast som lyfts fram inom det här temat är den personliga mognadens effekt på 

uteslutandets anledningar. Analysen visade att flera respondenter ansåg att de inte utesluter 

människor av samma anledningar idag som de gjorde när de var yngre. Framförallt verkar 

toleransen mot det som är annorlunda ha ökat i takt med ökad mognad och uteslutandet sker 

inte riktigt lika snabbt och tanklöst som när en var yngre. Forskning som gjorts kring varför 

vuxna väljer att utesluta andra på arbetsplatser, har funnit att individer som upplevdes 

belastande på olika sätt uteslöts (Scott et al., 2013). Mer om detta i nästkommande avsnitt.  

 Huvudtema 3: Belastning. Tidigare forskning stöder vårt resultat gällande att 

personer utesluts för att de på något sätt är en belastning för innegruppen (Wesselmann et al., 

2013). Det fanns stora variationer i på vilket sätt personer beskrevs som en belastning, men 

sammantaget handlade det om att antingen skapa obehag hos individen eller hos hela 

innegruppen. Att förklara sitt uteslutande med att det var en nödvändighet för den egna hälsan 

var vanligt. Det kunde antingen ske för att uppnå hälsa som primärt syfte, eller för att undvika 

det stimulus som i sig orsakade ett dåligt mående hos den individuella kvinnan.  



 EN FÖR ALLA – ALLA UTOM EN 

 

37 

Det är möjligt att även tala om gruppens hälsa som en anledning till uteslutandet; detta 

har vi dock valt att kalla Bidrar negativt till gruppen. Recchia et al. (2012) har visat att 

personer utesluts för att deras beteende ogillas och för att de har bristande kvalifikationer. 

Dessa i kombination torde vara själva kärnan i vad det innebär att vara en belastning för 

gruppen: att inte bidra med annat än att vara en börda. Nezlek och kollegor (2012) fann att 

den uteslutna mådde sämre när hen upplevde att anledningen till att hen blev utesluten var 

aspekter hos henom själv, än när hen tolkade att hen blev utesluten på grund av aspekter hos 

den som uteslöt.  

 Den uppmärksamma läsaren kanske ställer sig frågande till om det här temat har för 

många beröringspunkter med huvudtemat Personlighet, i och med att det bland annat handlar 

om att vara annorlunda än innegruppen. Vi hävdar dock att huvudtemat Belastning inte 

handlar om just det faktum att inte överensstämma egenskapsmässigt och beteendemässigt 

med innegruppen, utan mer att irritera och skapa mycket negativa känslor hos individen och 

innegruppen. Personlighet handlar mer om en brist på personligt utbyte, medan Belastning 

innebär att den uteslutna bidrar med så stor andel negativa känslor och/eller handlingar att hen 

inte anses som en fullvärdig gruppmedlem. Parks-Stamm (2013) har sett att individer som 

innebär ett hot mot gruppens rykte och som avviker från gruppens normer, blir uteslutna ur 

innegruppen. Detta överensstämmer med det uteslutande som vi kallar Belastning.  

 Under analysen framkom att ett karaktärsdrag hos den uteslutande parten var att vara 

”elak”. Det kan uppfattas som hårt att värdera den som utesluter som elak, men det var ingen 

av respondenterna som visste vad anledningen till uteslutandet i de här fallen verkligen var, 

eftersom det handlade om en annan person som uteslutit dem. Vår tolkning är därför att det är 

en slutsats som respondenterna gjort utifrån att det var de själva som blivit uteslutna. Att 

uteslutandet har med den uteslutande parten att göra har även identifierats av Nezlek et al. 

(2012), men nämns inte i några andra studier som har med uteslutande att göra. Frisén et al. 
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(2007) har tittat på ungdomar och mobbning, där endast 7% av ungdomarna uppger att 

mobbning beror på egenskaper hos den som mobbar. Däremot såg Varjas et al. (2008) att 

egenskaper hos personen som mobbar, såsom makt, status och bättre självkänsla, var en 

vanlig anledning till att mobbningen fortsatte. Detta bekräftas av en studie som Thornberg och 

Knutsen (2011) gjort. Förutom det faktum att uteslutaren anses vara “elak”, har egenskaper 

eller beteenden hos den uteslutande parten inte nämnts som en orsak till uteslutande i vår 

studie. 

 Den som gång på gång blir tillfrågad om att följa med på olika aktiviteter men 

vanligtvis svarar nej på inbjudandet, riskerar att inte bli tillfrågad igen, och på längre sikt, bli 

helt utesluten ur gruppen. Det kan verka som om personen i fråga inte är intresserad av ett 

deltagande i gruppen. Vi undrar om uteslutandet fyller en ångestreducerande funktion i de här 

fallen, eftersom det i sin tur kan upplevas som uteslutande att hela tiden få ett nej från en 

person som en mer eller mindre gärna erbjuder en plats i gruppen.  

 Att ha ett frånstötande beteende, exempelvis vara oärlig, ohyfsad och inte bry sig om 

gruppens sociala koder, sågs som en vedertagen och socialt accepterad anledning till 

uteslutande. Scott et al. (2013) har tidigare visat att gruppmedlemmar som uppträder 

“ohyfsat” uppfattas som opålitliga, och detta i kombination med att de inte bidrar på något sätt 

till gruppen leder till ett uteslutande. Överlag behöver alla gruppmedlemmar tillföra gruppen 

något positivt för att garanteras ett medlemskap. 

 Huvudtema 4: Neutrala Intentioner. Vår avsikt var att studera uteslutande som en 

normativ process, inte enbart som ett konfliktskapande och förtryckande fenomen. Det tror vi 

har lett till att vi även fångat in ett neutralt, eller i vissa fall även positivt, uteslutande. Som vi 

tidigare beskrivit så handlar detta om ett omedvetet uteslutande, ett situationsberoende 

uteslutande, och att personer utesluts för att gruppmedlemmarna värnar om dem. Förutom det 

situationsberoende uteslutandet, som tagits upp men inte närmre har specificerats i litteraturen 
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(Nezlek et al., 2012; Recchia et al., 2012), är detta en anledning till uteslutande som inte alls 

synliggjorts eller uppmärksammats i tidigare forskning. En anledning till det kan antingen 

vara det uppenbara, att det inte framkommit i andra urvalsgrupper, eller det mer komplexa, 

det vill säga att uteslutande betyder olika för olika personer. Eftersom samtliga respondenter 

hade en uppfattning om att uteslutande är något naturligt för människan, som alla deltagit i 

eller kommer delta i, har vi ställt oss frågan om vi på något sätt påverkat deras uppfattning om 

detta. Vi utgick från den breda och neutrala definitionen av uteslutande (Williams, 2007), 

vilket tros ha bidragit till att respondenterna kunde tänka på fler sätt om sitt eget uteslutande 

och anledningar till detta.  

 Något som blev tydligt under intervjuerna var att det fanns en ovilja hos 

respondenterna att förknippas med att själv aktivt ha uteslutit. Det fanns en uppfattning om att 

“alla utesluter” - detta uttrycktes explicit. I många fall kunde respondenterna berätta om 

situationer då de själva uteslutit, för att i nästa mening frånsäga sig ansvaret för detta. Det 

skedde exempelvis genom att förklara att “jag är inte en sån som utesluter” eller hävda att en 

inte utesluter längre. Vi har kallat detta för att “avfärda” uteslutandet, eftersom det flyttar 

fokus från uteslutandet som en aktiv handling till att vara något som sker i periferin, i den 

yttre medvetandesfären, och som inte riktigt har med den aktuella individen att göra. Vi 

uppfattade att respondenterna upplevde obehag i samband med att de berättade om sitt 

uteslutande. Detta tog sig uttryck i att de uttalade ånger över sina handlingar, normaliserade 

det som hänt eller förflyttade skuldbördan till andra gruppmedlemmar. Det sågs som ett sätt 

att flytta fokus från sig själv som en aktivt uteslutande individ.  

Metoddiskussion 

Styrkor och Svagheter Med Vald Metod. När vi bestämt oss för att genomföra en 

studie om varför den individuella kvinnan väljer att utesluta andra föll valet på kvalitativ 

metod. Vi kunde inte hitta så mycket forskning på området, enbart några få studier om varför 
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människor generellt väljer att utesluta andra, men nästan ingenting om varför just kvinnor 

väljer att utesluta andra. Majoriteten av forskningen var dessutom gjord med barn och 

ungdomar som urvalsgrupp och studierna var kvantitativa. Vi tänkte att vi med en kvalitativ 

metod kunde få en mer nyanserad bild av individens unika upplevelse av varför uteslutande 

sker (Langemar, 2008). Till skillnad från en kvantitativ metod är den kvalitativa metoden 

starkare när det gäller att studera subjektiva och komplexa ämnesområden (Langemar, 2008), 

som vi tänker att fenomenet uteslutande är. Det som kan vara en nackdel för oss med att vi 

använt kvalitativ metod är att metoden är svår att läsa sig till och behöver utövas för att förstås 

(Langemar, 2008), och vi har inte så mycket tidigare erfarenhet av att använda kvalitativ 

metod. Däremot har vi fått handledning av en forskare som är erfaren i kvalitativ metod och vi 

valde Tematisk analys som är rekommenderad för nybörjare inom metoden (Braun & Clarke, 

2006). Enligt Varjas et al. (2008) har mycket forskning om det besläktade fenomenet 

mobbning skett med hjälp av kvantitativa metoder, där barn har fått fylla i skattningsskalor av 

Likert-typ där de svarat på vad de tänker är anledningen till att mobbning sker. Varjas et al. 

(2008) föreslår då att semi-strukturerade intervjuer kan ge ett större djup i förståelsen av hur 

barn uppfattar begreppet mobbning. Vi tänkte oss på samma sätt att våra öppna riktade 

intervjuer skulle nyansera bilden ytterligare vad gällde anledningen till att uteslutande sker, 

vilket vi anser uppfylldes. 

Det kan vara svårt att veta när en är klar i en kvalitativ metod, eftersom det ofta är ett 

komplext material som framkommer och tanken är att datainsamlingen inte ska upphöra 

förrän forskaren är helt nöjd (Langemar, 2008). Detta ställer stora krav på forskaren, som i det 

här fallet dessutom arbetar under en mycket hård tidspress då studien ska avslutas innan en 

psykologexamen. Langemar (2008) framhåller betydelsen av att hela tiden reflektera kring 

hur vi som forskare påverkar och påverkas av det som sker och framkommer i studien, vilket 

kan vara lättare sagt än gjort då det dels kräver en god distans till sig själv och en trygghet i 
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detta arbetssätt, men även gott om tid så en kan kliva ifrån den ständigt pågående processen 

och prioritera reflektion.                        

Trost (2010) menar att kvalitativa studier oftast ses med skepticitet eftersom de bygger 

på små urval och inte är tillräckligt reliabla då de inte kan ses som generaliserbara på 

befolkningen, i kvantitativ bemärkelse. Vi kan inte göra statistiska generaliseringar av 

resultatet eftersom respondenterna rekryterades med hjälp av tillgänglighetsurval. Det är dock 

viktigt att inom kvalitativ metod göra en bedömning av hur väl resultatet kan generaliseras till 

populationen och ämnet en studerat (Langemar, 2008). Liknande fynd har hittats i flera andra 

studier (Burns et al., 2008; Frisén et al., 2007; Frisén et al., 2008; Nezlek et al., 2012; Parks-

Stamm, 2013; Recchia et al, 2012; Scott et al., 2013; Thornberg & Knutsen, 2011; Varjas et 

al., 2008; Wainryb, 2014; Wainryb et al., 2014 Wesselmann et al., 2013), vilket innebär att vi 

kan göra en analytisk generalisering av vårt resultat. Därmed kan studien sägas vara 

kvalitativt generaliserbar.  

 Respondenter. Vi ville söka efter respondenter på så många ställen som möjligt för att 

öka heterogeniteten i urvalet. Vi har funderat över vad som skulle kunna vara anledningar till 

det svala intresset, samt varför de personer som inledningsvis hörde av sig valde att inte 

fortsätta deltagandet. En tanke som först slog oss var att innehållet i informationsbrevet 

(Bilaga A) på något sätt var avskräckande, men vid närmare jämförelse så hade inte 

informationen på flygbladet ändrats till informationsbrevet. Det faktum att det i 

informationsbrevet tydliggjordes att intervjun skulle spelas in på ljudfil skulle potentiellt 

kunna ha varit avskräckande för vissa. Uteslutande är ett känsligt ämne som många har svårt 

att prata om. De som själva har starka upplevelser av detta tyckte kanske att det var för 

känslosamt att prata med en främling om, och de som inte upplever det som lika känsligt 

kanske inte tyckte det var värt att ställa upp på en intervju. Ett alternativ för att öka viljan att 

delta skulle ha kunnat vara att ta emot respondenterna i par, för att öka bekvämligheten när 
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det kommer till att prata om detta känslomässigt betungande ämne. Samtidigt skulle det också 

kunna bidra till att respondenterna istället känner sig mer obekväma i situationen. En faktor 

som minskade intresset kan också ha varit att vi inte erbjöd någon form av ersättning/belöning 

för att delta i intervjun. En kaffekupong eller någon annan form av ersättning hade kanske 

gjort en betydande skillnad i hur många respondenter som ville delta (Langemar, 2008), men 

vi resonerade att detta skulle medföra risken att vi fick med deltagare som inte var fullt så 

intresserade av att delta, utan hade en lättsammare attityd till ämnet och att kvaliteten på 

svaren då skulle bli sämre.  

Att använda tillgänglighetsurval skulle kunna vara problematiskt i och med att det inte 

tagits hänsyn till urvalsgruppens heterogenitet på samma sätt som vid ett handplockat urval, 

vilket enligt Langemar (2008) är det bästa utgångsläget för en kvalitativ studie. En fördel med 

vår rekryteringsmetod är att våra respondenter inte är självselekterade, vilket enligt Trost 

(2010) kan innebära att en får respondenter som har vissa typer av egenskaper. Till exempel 

kan personer välja att vara med i studien utifrån demografiska variabler som kön, etnicitet 

eller vistelseort, eller någon annan karaktäristika som politisk åsikt, vilka tider på dagen de 

jobbar, religiös åskådning eller andra attityder (Olsen, 2008). Eftersom vårt urval inte är 

homogent i detta avseende, och är heterogent gällande bland annat deltagarnas ålder och 

hemort, höjs validiteten i studien. Anledningar som våra respondenter angav för att delta i 

studien var bland annat att det är ett intressant och viktigt område att forska om och att de 

gärna ville bidra till den forskningen. Detta bedömer vi har bidragit positivt till vår studie. Ett 

handplockat urval hade kanske höjt validiteten ytterligare eftersom det hade möjliggjort för 

oss att välja ett mer heterogent urval, gällande till exempel etnicitet som vi tyvärr inte fick 

någon spridning i, i vårt urval. 

 Intervjuer. Under datainsamlingsfasen intervjuade vi ungefär hälften var av 

deltagarna. Det var ett medvetet val, eftersom det är ett sätt att begränsa intervjuarbias 



 EN FÖR ALLA – ALLA UTOM EN 

 

43 

(Thomsson, 2010). Ett problem som kan uppstå i och med detta är enligt Lantz (2013) det så 

kallade avgränsningsproblemet. Det innefattar till exempel att olika intervjuare avslutar 

datainsamlingen vid olika tidpunkter, ber respondenterna utveckla sina svar olika mycket och 

ställer olika många följdfrågor. Vi var medvetna om det här problemet innan vi påbörjade 

intervjuerna, och för att motverka det la vi ned mycket tid på att utforma en intervjuguide som 

vi båda kände oss bekväma med och där varje komponent var viktig att täcka av under 

intervjuerna. Vi läste efter de första intervjuerna igenom varandras transkriberingar för att se 

att vi ställde någorlunda likartade frågor och fick fram likvärdigt uttömmande svar. 

En svaghet som är svår att komma ifrån med att använda intervjuer är att det finns en 

risk att personerna inte varit helt ärliga. Det kan vara obehagligt och pinsamt att erkänna att en 

har uteslutit en annan människa. Detta kan ha gjort att svaren förvrängts för att framstå som 

mer socialt acceptabla. För att minska förvrängningar i svaren betonar Langemar (2008) att 

intervjuaren bör anta ett öppet och accepterande förhållningssätt under intervjuerna. Det enda 

sättet vi kunde ha kommit runt det här problemet helt som vi kan se, är att vi istället skulle ha 

observerat processen, men då hade vi inte uppfyllt studiens syfte, som var att undersöka hur 

den individuella kvinnan beskriver sin uppfattning om varför hon valt och/eller väljer att 

utesluta andra ur sin innegrupp, samt hennes upplevelse av anledningen till att hon själv blivit 

utesluten av andra kvinnor. Trost (2010) menar även att det är ovanligt att respondenten far 

med osanning under intervjun. 

Inför intervjuerna fick respondenterna ett informationsbrev skickat till sig per mail, 

samt precis innan intervjun påbörjades en informations- och samtyckesblankett där det stod 

att vi i studien var intresserade av att undersöka varför den individuella kvinnan väljer att 

utesluta andra ur sin innegrupp. Under intervjuerna efterfrågades också varför kvinnan själv 

upplevde att hon blivit utesluten ur grupper, och ibland specificerades då inte att uteslutandet 

skulle ha skett av just kvinnor. Effekten av detta är att vi i ett fåtal fall inte med säkerhet vet 
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om respondenten beskrivit ett uteslutande som skett av en eller flera kvinnor, eller om det 

skett av män. Detta skulle kunna ha påverkat vårt resultat så tillvida att vissa anledningar som 

beskrivits till varför uteslutande skett kopplades till mäns uteslutande, vilket inte var syftet 

med studien. Eftersom detta skedde i så få fall, tror vi dock inte att det signifikant har 

påverkat det sammantagna resultatet av studien. 

 Tematisk Analys. Vi valde att använda Tematisk analys som analysmetod efter 

rekommendationen av Braun & Clarke (2006) som beskriver den som en grundmetod och den 

metod en bör lära sig först när en vill bedriva kvalitativ forskning. Metoden kräver inte heller 

att en har de teoretiska och tekniska kunskaperna som behövs för att kunna genomföra 

exempelvis grounded theory (Braun & Clarke, 2006). 

Fördelar med metoden är att den är flexibel och inte knuten till någon specifik 

teoretisk position eller kunskapsteori som t.ex. konversationsanalys. Den är oberoende från 

dessa och kan kombineras med olika teoretiska och kunskapsteoretiska ansatser. Här valde vi 

att kombinera den med en fenomenologisk ansats. En annan fördel är att tematisk analys 

möjliggör ett enkelt sätt att presentera resultatet på som gör det enkelt för läsaren att följa 

resonemanget. Med metoden kan en också presentera både ett summariskt och ett detaljerat 

resultat. Nackdelar med tematisk analys är att den inte visar detaljer från en enskild intervju 

utan analyserar alla intervjuer vågrätt och då kan gå miste om viktig information om t.ex. 

motsägelsefulla uttalanden inom en intervju. Den tillåter inte heller analys av respondenternas 

språkbruk och detaljer kring sätt att uttrycka sig (Braun & Clarke, 2006). Trots nackdelarna 

valde vi ändå att använda tematisk analys, framförallt för att vi tyckte det att var en 

lättbegriplig metod som gick ihop med vår frågeställning och fenomenologiska ansats. 

Vi valde att göra en induktiv tematisk analys. Däremot kompletterades intervjuguiden 

utifrån Social identitetsteori och den tidigare forskningen vi funnit, vilket kan ha skapat inslag 

av teoristyrning. Således kan det ifrågasättas om studien ska benämnas som explorativ, 
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eftersom det finns en risk att analysen färgats av de frågor vi ställt under intervjun. Vi har 

under processen varit uppmärksamma på vår förförståelse, inklusive tidigare forskning och 

teoretisk referensram, för att minimera dess påverkan på analysen av materialet (Langemar, 

2008). Vi anser därför att analysen ändå är att betrakta som induktiv, även om själva studien 

kan sägas vara explorativ. 

Av de nio respondenter som deltog i vår memberchecking tyckte samtliga att resultatet 

stämde överens med deras uppfattning om varför kvinnor utesluter andra. Detta tolkar vi som 

ett tecken på att vi fångat det respondenterna uppgav var anledningar till uteslutande. 

Förförståelse. Författarna är en del av de mått som används för att analysera resultatet 

i en kvalitativ studie. Därför är det viktigt med öppenhet, vilket innebär att forskaren ska vara 

känslig och flexibel, och mottaglig för nya tolkningar, ny förståelse och att kunna ändra sina 

teorier. Det är angeläget att kunna växla mellan närhet och distans, vilket innebär att en å ena 

sidan ska försöka förstå materialet utifrån sig själv och utifrån respondentens perspektiv, och 

å andra sidan vara naiv och ifrågasättande. Det är även centralt att kontinuerligt reflektera 

kring sin egen roll i forskningen, hur en påverkar och påverkas av den (Langemar, 2008). 

Eftersom vi innan studien hade en föreställning om att kvinnor utesluter individer de tycker är 

annorlunda, samt utesluter för att stärka innegruppen, har detta varit särskilt viktigt för oss att 

ha i åtanke. Den forskning vi läst på området stöder dock detta. Killen et al. (2002) visar att 

flickors uppfostran gör att de inte är explicit elaka, utan istället stänger ute gruppmedlemmar 

på ett icke-verbalt sätt. Underwood (2004) menar att flickor redan från födseln uppfostras, 

både hemma och av samhället, till att vara konfliktundvikande eftersom explicita konflikter i 

sin tur kan leda till att de blir uteslutna. På så sätt blir tillvaron som kvinna i en innegrupp till 

en negativ spiral, där du dras med i uteslutandet av andra för att själv undvika att bli utesluten. 

Vi har ägnat tid åt att reflektera tillsammans kring detta och varit uppmärksamma 

under intervjuerna så att vår förförståelse inte skulle skapa bias i hur vi ställde frågor och 
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följdfrågor. Något som uppfattades som en svårighet snarare än en svaghet var att resultatet 

består av våra tolkningar av det deltagarna har uttryckt under intervjuerna. Här fick vi vara på 

vår vakt och kontinuerligt reflektera kring hur vår förförståelse och egna erfarenheter 

påverkade de tolkningar vi gjorde av det deltagarna sa (Langemar, 2008). Vi hade också en 

föreställning innan studien påbörjades om att flertalet av respondenterna skulle anse att den 

som utesluter bär skuld för detta och att den största anledningen till uteslutande alltså skulle 

vara egenskaper eller faktorer hos den uteslutande parten. Så blev dock inte utfallet. Kanske 

kan en bidragande orsak till detta vara att vi ansträngde oss för att inte skuldbelägga 

respondenterna utan framförde uteslutande som en del i gruppdynamiken.  

Studiens Begränsningar 

 I studien valde vi att förhållandevis brett fråga kring varför respondenterna trodde att 

kvinnor uteslöt. Vi undrade både om uteslutande som de varit med om som unga och 

pågående uteslutanden. Ett problem med att ställa retrospektiva frågor är att den tillfrågade 

enbart kan svara utifrån hur hen ser på det nu i efterhand, och inte hur det i själva verket var 

då det skedde (Trost, 2010). Några av våra respondenter har också sagt att det var svårt att 

minnas tillbaka, vilket ytterligare kan öka osäkerheten i svaren. En lösning på detta skulle 

kunna vara att enbart fråga om pågående uteslutanden och vad individen just nu upplever är 

anledningen till att hon blir utesluten eller utesluter. Vi tyckte dock att det skulle begränsa 

studien kraftigt, eftersom vi tänkte oss att individen då bara skulle uppge en eller ett par 

anledningar till varför det uteslutandet sker, medan hon i andra sammanhang kanske upplevde 

helt andra saker vara anledningen till uteslutandet. Dessutom tror vi att rekryteringen av 

respondenter hade blivit ännu svårare om vi enbart sökte deltagare som för närvarande uteslöt 

eller blev uteslutna. Vi tycker det var rimligt att undersöka alla de uteslutanden som 

respondenterna var villiga att dela med sig av för att få ett rikare resultat. 



 EN FÖR ALLA – ALLA UTOM EN 

 

47 

 Studien har också vissa begränsningar i och med sin kvalitativa design. Bland annat 

hade det varit intressant att kvantitativt kunna jämföra respondenternas svar för att se vilka 

likheter och skillnader som fanns utifrån deras bakgrundsvariabler. Det hade varit spännande 

att se om åldern på något sätt korrelerade med vilken typ av anledningar respondenten uppgav 

till uteslutandets orsak, eller om individens egna anledningar till att utesluta förändrades i takt 

med att hon mognade. Här har vår kvalitativa analys visat att vissa individer uppgav att deras 

anledningar till att utesluta förändrades medan andra hävdade att de haft samma anledningar 

genom livet. Däremot vet vi inte om respondenternas ålder och mognad skulle kunna vara en 

faktor som påverkade svaret på den frågan. Det skulle vara spännande att göra vidare 

kvantitativa studier om varför uteslutande sker. 

Studiens Användbarhet och Framtida Forskning 

 Det framkom under analysen att uteslutande inte enbart sker avsiktligt och för att 

skada den uteslutna personen. Istället skedde en stor del av uteslutandet omedvetet och med 

neutrala, och även positiva, intentioner. Att den uteslutande parten har neutrala intentioner har 

inte enligt vår vetskap framkommit i tidigare forskning. Detta är ett spännande resultat och det 

skulle vara intressant att undersöka vidare hur utbrett det är med omedvetet och neutralt 

uteslutande. 

 Det finns mycket få studier som undersöker varför vuxna väljer att utesluta, men desto 

fler studier kring vad uteslutande kan få för effekter för de drabbade. Detta är 

uppseendeväckande, eftersom vi tänker oss det är en viktig pusselbit att veta vilka anledningar 

som finns till att utesluta när interventioner mot uteslutande utformas. När det gäller 

interventioner för mobbning så förespråkas att en vet vilken typ av mobbning det handlar om 

för att kunna matcha det med typ av insats (Besag, 2006; Crothers, Lipinski, & Minutolo, 

2009). Liknande tänker vi gäller för uteslutande och dess anledningar. I vår studie valde vi att 

titta på varför kvinnor har valt att utesluta andra och vad de tror är anledningen till att andra 
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kvinnor utesluter, och med tanke på att ämnet är förhållandevis underbeforskat bidrar vårt 

resultat med ny kunskap till fältet. Samtidigt behövs mer forskning, och även studier om mäns 

upplevelse av anledningen till uteslutande. Forskning visar att det är viktigt att undersöka 

varför mobbning sker eftersom det hänger ihop med attityder och beteenden i det verkliga 

livet, och detta blir hjälpsamt vid förebyggandet av mobbning (Thornberg & Knutsen, 2011). 

Vi ser att samma sak gäller för uteslutande. 

 Ett resultat som kommit fram i vår studie, är att uteslutande kan ske på grund av 

konkurrens om roller. Detta fann vi inte heller något om i tidigare forskning, så det torde vara 

en ny spännande aspekt att tillföra anledningarna till uteslutande. Kanske har inte den här 

delen kommit fram tidigare eftersom merparten av forskningen kring uteslutandets 

anledningar skett på barn och ungdomar som kanske inte kunnat konceptualisera vilka de tror 

är anledningarna till att uteslutande sker på en så hög nivå som en vuxen kan. 

 Slutligen har vi funnit att uteslutande sker för att den uteslutna personen upplevs vara 

annorlunda än de som ingår i innegruppen. Detta verkar inte tidigare forskning om 

uteslutande ha hittat, men däremot finns gott om studier om mobbning som funnit det här 

(Frisén et al., 2007; Frisén et al., 2008; Varjas et al., 2008; Thornberg & Knutsen, 2011). Vi är 

osäkra på vad som skulle kunna vara anledningen till den här skillnaden, men tänker oss att 

det kan bero på att det fortfarande finns mycket lite forskning om uteslutandets anledningar. 

Därför efterlyser vi mer forskning kring detta. 

 Sammanfattningsvis bidrar vår forskning till mer kunskap om varför kvinnor väljer att 

utesluta andra från sin innegrupp. Bland annat undersöker studien en underbeforskad 

frågeställning och presenterar nya spännande resultat som tyder på att uteslutande kan ske av 

flera anledningar än som tidigare framkommit. Fynden tyder på att en kan utesluta med 

neutrala eller till och med goda intentioner, att konflikter om roller kan vara en anledning till 
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att utesluta någon, samt att om personen upplevs som annorlunda kan det vara en anledning 

till uteslutandet av henom. 

Slutsatser 

Den slutsatsen vi kan dra utifrån studien, är att den individuella kvinnan utesluter 

personer ur sin innegrupp för att bevara gruppens harmoni. Personer utesluts ur innegrupper 

för att öka känslan av tillhörighet inom gruppen, för att personen inte passar in, för att hen 

anses vara en belastning, och för att situationen så kräver. Det mest utmärkande resultatet av 

studien är alltså att den individuella kvinnan utesluter personer för att gruppen i stort ska 

behålla sitt välbefinnande, och de personer som äventyrar välbefinnandet blir uteslutna. 

Dessutom framkom att det finns neutrala anledningar till uteslutande. 
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Bilaga A. Informationsbrev 
 

Information och förfrågan om deltagande i studie avseende varför individen utesluter 

andra ur sin innegrupp. 
      

Detta informationsbrev riktar sig mot Dig som anmält intresse för studien om individens 

uteslutande ur innegrupper. Vi heter Sandra Anello och Karin Vincze och studerar på 

Psykologprogrammet på Örebro Universitet. Vi vill gärna träffa Dig för en intervju som 

handlar om varför individen utesluter andra ur sin grupp.  
      

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas av Dig, utan att Du behöver 

ange någon anledning till detta. 
      

Syftet med studien är att undersöka individens upplevelse om varför hon valt och väljer att 

utesluta andra ur sin grupp. För att ta reda på detta kommer vi intervjua 8-12 kvinnor. 

Intervjun kommer ske vid ett enskilt tillfälle och beräknas ta ca 60 minuter. Deltagandet 

kommer innebära att du får svara på frågor om egna erfarenheter och upplevelser av att 

utesluta andra ur grupper och att själv bli utesluten ur en grupp. Intervjun kommer att spelas 

in på band, som sedan avlyssnas av oss, och skrivs därefter ned ordagrant innan den 

analyseras. Ingen annan förutom vi och eventuellt vår handledare kommer att lyssna på 

bandet. Under studiens gång kommer vi förvara dem säkert så ingen annan har tillgång till 

dem, och efter studiens avslut kommer vi förstöra banden helt, för att bibehålla 

konfidentialiteten. Vid analys och bearbetning kommer namn och personuppgifter tas bort, för 

att undvika att det går att lista ut vem du är. 
      

Denna studie utgör vårt examensarbete i psykologi på masternivå, och kommer att publiceras 

i form av en uppsats på Örebro Universitet. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Har du frågor kring studien eller deltagandet?    

Kontakta oss gärna: 
      

Sandra Anello (sananv111@studentmail.oru.se, 0703692587) 

Karin Vincze (karerv112@studentmail.oru.se, 0735291957) 

      

Eller vår handledare: 
     

Universitetslektor Jan Carlsson (jan.carlsson@oru.se, 019-301023)  

mailto:sananv111@studentmail.oru.se
mailto:karerv112@studentmail.oru.se
mailto:jan.carlsson@oru.se


 

1 
 

Bilaga B. Samtyckesblankett 

 
Information och samtycke 

 

Information till Dig som deltar i intervjustudien 

      

Du får det här brevet för att innan intervjun få den information som behövs för att kunna ta 

ställning till ifall Du vill deltaga. Detta kallas informerat samtycke. Det är viktigt att Du 

förstår informationen och att deltagandet är frivilligt. Du kommer i och med det att bli 

föremål för forskning. Du har rätt att när som helst dra dig ur projektet, utan att behöva ange 

skäl för detta.  

      

Syftet med studien är att undersöka individens upplevelse om varför hon valt och väljer att 

utesluta andra ur sin grupp. För att ta reda på det har vi för avsikt att intervjua 8-12 kvinnor. 

Intervjun beräknas ta ca 60 minuter. Deltagande kommer innebära att du får svara på frågor 

om din erfarenhet och upplevelse av att utesluta andra ur grupper och att själv bli utesluten ur 

en grupp. Intervjuerna kommer att spelas in, avlyssnas av oss, och därefter skrivas ned 

ordagrant. Ingen annan förutom vi, och eventuellt vår handledare, kommer lyssna till banden. 

Under studiens gång kommer vi förvara allt material säkert så ingen annan har tillgång till det, 

och efter studiens avslut (januari 2016) kommer vi förstöra materialet, för att bibehålla 

konfidentialiteten. Vid analys och bearbetning kommer materialet behandlas på så sätt att det 

inte ska gå att identifiera vem som intervjuats. 
 

 

 

 

 

 

 

Har du frågor kring studien eller deltagandet?    

Kontakta oss gärna: 
      

Sandra Anello (sananv111@studentmail.oru.se, 0703692587) 

Karin Vincze (karerv112@studentmail.oru.se, 0735291957) 

      

Eller vår handledare: 
     

Universitetslektor Jan Carlsson (jan.carlsson@oru.se, 019-301023) 

 

 

 

 

Härmed lämnar jag mitt samtycke till att delta i studien: 
 

 
Underskrift      

    Datum
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Bilaga C. Karta över intervjuns frågeområden. 

Frågeområden 

Förklaringar

Situationer

Den uteslutna 
personen

Gruppens 
roll/betydelse

Nu & Då
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Bilaga D. Intervjuguide 

 
Kvinnors upplevelse av uteslutning ur innegrupper 
 

Intervjuguide 

(Anello & Vincze, 2015) 

 

 

 

Ingångsfrågor 
 

 (Innan vi börjar skulle jag vilja veta hur gammal du är?) 

 Vad var det första du kom att tänka på när du fick reda på ämnet för intervjun? 

 När jag säger uteslutande, vad tänker du på då (fråga tills vi har grepp om definition)? 

 Tycker du att det finns någon skillnad mellan uteslutande och exempelvis 

utfrysning? 
 

 

 

Uteslutandet  
 

 Berätta om ett minne där uteslutning skett? 

o Ett minne där DU uteslutit någon. 

 Exempel på uteslutande: 

 Grupp ska äta glass, frågar inte veganen (av respekt) 

 Grupp ska hitta på något, frågar inte den som brukar säga nej 

 Grupp ska gå o luncha, “glömmer” fråga en person  

 Grupp ska hitta på något, frågar inte den som är energisk och 

energikrävande, brukar vilja vara i centrum  

 Fanns det något du gjorde/kunde göra för att förändra situationen? 

 Fanns det något som kunde förändrat ditt agerande? 

 Hur känns det när du utesluter andra? 

o Hur känns det efteråt? 

 Situationer då du tyckte det var okej att utesluta andra. 

 Situationer då du tyckte att det inte var okej att utesluta andra? 
 

 

 

Den uteslutna 
 

 Varför tror du att vissa individer blir uteslutna? 

 Hur bör den exkluderade personen hantera uteslutningen? 

 Hur mycket behöver du vara med personen du utesluter (ex. jobbar tillsammans med, 

går i samma klass som osv.)?  

o Hur mår du av det uteslutandet?  

o Vilka konsekvenser får det uteslutandet? 
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Gruppen 
 

 Hur ska en person vara för att få vara med i gruppen? 

 Spelar gruppens storlek någon roll för ifall ett uteslutande sker? 
 

 

 

 

Förklaringar 
 

 Skillnader i varför män och kvinnor utesluter? 

 Samma anledning till att utesluta kvinnor som att utesluta män? 

 Kan det finnas andra förklaringar till att utesluta? 

o Neutrala eller till och med positiva förklaringar? 

o Olika orsaker till olika typer av uteslutande? 

 Kan en förebygga uteslutning? 

o Vad får uteslutandet att sluta? 

 

 

 

Idag 
 

 Händer det fortfarande att du utesluter folk från grupper? 

o Har anledningen till uteslutandet förändrats från då till nu? 

o Har du någon idé om varför det är samma/annan anledning? 
 

 

 

Avslut 
 

 Varför har du valt att vara med i studien? 

 Finns det något du vill tillägga? 

 Erbjuda ytterligare kontakt om något annat kommer fram 

 Får vi kontakta dig om det är något vi behöver komplettera? 

 Upprepning av etiska riktlinjer och informerat samtycke samt konfidentialitet 

(datahantering, inspelning, förvaring av material, vilka som har tillgång till denna, 

transkribering, avpersonifiering, förstöring av material) 

 Be om feedback från deltagaren (när inspelningen stängts av)(Langemar). 

 Tacka för att personen har ställt upp och bidragit till forskningen. 
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Bilaga E. Formulär efter pilotintervjuerna 

 
Frågor till pilotrespondenterna 

 

 Var frågeområdena hjälpsamma?  

 

 

 Hur tyckte du intervjun flöt på? 

 

 

 Var det någonting som kändes knepigt under intervjuns gång? 

 

 

 Missade vi några viktiga frågor som kunde tillfört något till vårt ämne? 

 

 

 Hur kändes det att vara respondent? Bemötande, utfrågning, utrymme? 

 

 

 Hur var jag som intervjuare? Förbättringsområden? 

 

 

 Har du några förslag på andra förbättringar? 

 

 

 Annan feedback?  
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Bilaga F. Flygblad 

 

 


