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Sammanfattning    

Den här studien behandlar fenomenet ostracism/exkludering och dess konsekvenser. Studiens 

centrala syfte var att undersöka om det finns någon koppling mellan ostracism och aggressivt 

beteende, och hur kopplingen mellan exkluderade personer och deras aggressiva beteende i så 

fall kan förklaras. Studien är en litteraturstudie och utgår enbart ifrån artiklar som är hämtade 

inom det socialpsykologiska forskningsfältet. Den insamlingsmetod som har använts är 

inspirerad av ett systematiskt tillvägagångssätt. Artiklarnas påvisade samband mellan 

ostracism och aggressivt beteende har tolkats utifrån ett antal teoretiska begrepp och 

förklaringsmodeller som exempelvis: frustration, kontroll, hämnd, samt behov-hot modellen. 

Studiens resultat visar att det finns en stark koppling mellan ostracism/exkludering och 

aggressivitet, och att aggressivitet manifesteras olika beroende på sammanhanget. Resultatet 

visade att antisocialt beteende i form av aggressivitet var ett sätt att skaffa fördelar, 

exempelvis genom att ta kontroll över andra, få ur sig frustration etc. Det visade sig också att 

kontrollfaktorn var en faktor som var återkommande och viktig. Att inte ha någon makt eller 

kontroll att förändra negativa skeenden eller hur andra människor agerar verkar vara en starkt 

bidragande faktor till aggressivitet. Förhoppningen med denna studie är att den ska kunna visa 

på komplexiteten i fenomenet ostracism och att den ska kunna användas i det sociala arbetet 

för att bättre kunna förstå orsakerna till beteendet hos exkluderade individer i olika 

sammanhang.    
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Abstract 

This study adresses the phenomenon of ostracism/exclusion and its consequences. The main 

purpose of this study is to examine if there is a connection between ostracism and aggressive 

behaviour, and if so, how the connection between excluded individuals and their aggressive 

behaviour can be explained. This litterature review will be solely based on scientific articles 

derived from the researchfield of socialpsychology. The method for collecting data has been 

based on a systematic review. The articles proven connection between ostracism and 

aggressive behaviour has been interpretated on the basis of several theoretical concepts as for 

example: frustration, control, revenge and the need-threat model. Results of the study shows 

that there is a strong link between ostracism/exclusion and aggressive behaviour. And that 

aggression manifests itself differently depending on the context. The result showed that anti-

social behaviour in the form of aggressiveness where one way for the individual to gain 

advantages, for example by taking control of others, relieving frustration e.d. It also showed 

that the control-factor was a factor that was recurrent and important. Not having any power or 

control to change the negative course of events or how other people behave was a strong 

contributing factor for aggressiveness. The hope of this study is that it can demonstrate the 

complexity of ostracism and that it could be used in the field of social work to better 

understand the reasons for aggressive behaviour in excluded individuals in different contexts. 
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Inledning                                                                                                   
Interpersonella relationer utgör en hörnsten i det mänskliga livet och en stor del av det 

mänskliga beteendet kommer också utifrån en kontext som bygger på förhållanden av olika 

slag. Beteendet påverkas i stor utsträckning av sociala relationer under mer eller mindre 

institutionaliserade former som t.ex. familj, arbetsplats, umgängeskrets. Det är därför 

intressant att undersöka vad som händer när dessa interpersonella relationer inte visar sig på 

det sätt som vi kanske hade tänkt oss som t.ex. en orättvis eller oförklarlig handling från en 

medmänniska mot vår person? Vi har säkert alla upplevt en känsla av utanförskap eller 

osynliggörande som vi inte riktigt har kunnat förklara för oss själva vad den känslan beror på. 

Det kan vara ett samtal vi för med någon som efter en kort stund tar fram sin mobiltelefon 

eller någon som börjar prata med en tredje person, och lämnar oss utanför vilket möjligtvis 

ger en olustig känsla av betydelselöshet och icke-närvaro. Eller det kan vara en muntlig 

inbjudan till en fest som görs i vår närvaro där vi inte blir inbjudna och exkluderas från denna. 

Det finns många exempel som kan kopplas till denna känsla av exkludering och 

osynliggörande och det som jag menar är intressant är vad denna känsla beror på och vad den 

kan ge upphov till för beteende hos individen.  

Temat för min studie är social exkludering i form av ostracism kopplat till aggressivt 

beteende. Ostracism kan förklaras vara en form av social exkludering som dock skiljer sig på 

några sätt från andra former av socialt utanförskap. Den forskning som har bedrivits på 

området ostracism är relativt ny och en av de tongivande forskarna är Kipling Williams. 

Denne har sin grund i Abraham Maslows forskning och hans behovspyramid-modell som 

behandlar de olika behov som människor drivs av och där vissa av dessa behov kräver social 

interaktion. Fyra behov som Maslow tar upp är tillhörighet, självaktning, kontroll och en 

meningsfull tillvaro (Maslow, 1987). 

En inledande beskrivning av ostracism och vad det är som skiljer det från mobbning kan vara 

lämpligt att göra. Det som Williams och Nida (2009) menar är den avgörande skillnaden 

mellan ostracism och exempelvis mobbning är att ostracism för offret innebär att denne inte 

spelar någon roll. När det gäller mobbning kan den mobbade individen känna en viss ”tröst” i 

vetskapen om att andra tycker att den är tillräckligt viktig för att i alla fall ägnas 

uppmärksamhet åt och att mobba. Offret vet om att mobbning tar tid och energi och att de 

som mobbar också riskerar repressalier för sin mobbning. Offret vet om att den har de andras 

uppmärksamhet. När det kommer till ostracism menar Williams och Nida att det får personen 

att känna sig osynlig, icke-existerande och totalt betydelselös. Ostracism är i princip ett icke-

beteende på det viset att det inte kräver någon aktiv handling. Williams och Nida menar att 

istället för att vara målet för någons uppmärksamhet så är den ostraserade målet för någons 

icke-uppmärksamhet. Leary, Kowalski, Smith och Phillips (2003, s. 204) citerar i deras studie 

William James som på ett passande vis åskådliggör vad ostracism handlar om. 

William James skrev: 

 
‘‘If no one turned round when we entered, answered when we spoke, or minded what 

we did, but if every person we met ‘cut us dead,’ and acted as if we were non-existing 
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things, a kind of rage and impotent despair would ere long well up in us, from which 

the cruelest bodily torture would be a relief’’ 

 

William James var en amerikansk psykolog och filosof som levde under 1800-talet i USA, 

och som anses vara en av de mest betydelsefulla personerna för framväxten av den 

amerikanska psykologin. Han anses vara en av grundarna till den funktionalistiska psykologin 

och till den filosofiska inriktningen radikal empirism (William James, 2014, 8 maj). Det som 

kan sägas om citatet är att James anser att känslan av att vara osynlig för andra, oviktig, 

ovärdig andras uppmärksamhet, slår mot den fundamentala innebörden av: att vara, att 

existera och att spela roll. 

Det som jag finner intressant är hur människor reagerar på interpersonell avvisning i form av 

ostracism I min studie undersöker jag forskningen inom detta fält och för att se om det finns 

en koppling till aggressivt beteende och hur detta i så fall kan förklaras. Mycket av den 

forskning som har gjorts är amerikansk och genomförd av relativt få personer. Dock verkar 

det som den forskning som ändå gjorts indikerar på att det finns starka samband mellan 

ostracism och aggressivt beteende på det vis att personer som blir exkluderade tenderar att 

hemfalla åt ett aggressivt beteende. 

 

Relevans för socialt arbete  

Genom min studie vill jag belysa ett forskningsområde som är relativt nytt och outforskat. 

Samtidigt har kunskapsspannet ökat under de senaste åren så vitt jag har förstått och det kan 

därför i mitt tycke vara lämpligt att söka göra en överblick över det området. Vidare vill jag 

med studien söka kausalsamband ur den forskning som finns och om möjligt också göra 

generaliseringar samt söka efter praktisk tillämpning på forskningen. Så min studie kan 

sammanfattningsvis vara till hjälp när det gäller att förstå forskningens applicering på det 

sociala arbetsfältet.   

Min tanke med studien är då att det undersökta fenomenet är något som borde vara 

applicerbart på många områden när det kommer till det sociala arbetet. Om ostracism leder till 

aggressivitet är det en värdefull kunskap att bära med sig i det sociala arbetet. Social 

exkludering kan tänkas leda till en rad olika negativa konsekvenser för individen och för att 

förstå varför vissa individer tar till ett aggressivt uttryck kan denna studie förhoppningsvis 

vara en vägledning om detta. Jag skulle också vilja hävda att fenomenet ostracism och socialt 

avvisande är något som är fundamentalt för att förstå till exempel unga människors situation i 

vissa segregerade områden. Varför vissa individer väljer att gå med i kriminella och 

våldsamma gäng kan kanske härledas till en känsla av utanförskap eller social isolering som 

dessa upplevt från till exempel samhälle eller familj. 

 

I det sociala arbetet med barn är det viktigt att förstå varför de beter sig på ett visst sätt för att 

på bästa sätt kunna hjälpa ett problematiskt barn. Genom att förstå anledningarna till varför ett 

barn beter sig aggressivt kan man förhoppningsvis hjälpa barnet på ett bra sätt. Det finns 

studier, exempelvis Kupersmidt, Burchinal och Patterson (1995), som visar att barn som har 
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blivit exkluderade av sina jämlikar är mer aggressiva än andra barn. Det visade sig också i 

dessa studier att barn som kontinuerligt över en längre tidsperiod utsätts för en ökad grad av 

exkludering också blev mer aggressiva med tiden (Kupersmidt, m.fl, 1995).                                                                                    

 

Jag tror också att det går att se att en betydande del av studien också kan vara relevant när det 

gäller äldreomsorgen i Sverige till exempel. Hur påverkar ett eventuellt osynliggörande eller 

en socialt exkluderande tillvaro, livet för de äldre? Att vara betraktad som en viktig del i 

samhället under hela yrkeslivet och sedan kanske ses mer som en belastning för samhället? 

Genom att se studien som något som är allmängiltigt för de humana arbetsområdena kan detta 

också vara något att beakta i äldreomsorgsarbetet. Så sammanfattat tror jag att min studie kan 

vara av relevans för det sociala arbetet inom många områden genom att den visar på det 

vetenskapliga stödet som finns för en praktisk tillämpning av forskningen. 

 

Syfte och frågeställningar                                                                               

Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i tidigare studier, sammanställa forskning 

som undersökt huruvida det föreligger något samband mellan ostracism, d.v.s. exkludering, 

och aggressivt beteende. Mer precist ska följande frågeställningar besvaras: 

- Finns det något samband mellan ostracism/exkludering och benägenhet till aggressivt 

beteende? 

- Hur förklaras denna koppling i tidigare studier? 

Därutöver är ambitionen i studien att erbjuda en fördjupad förståelse av ostracismens inverkan 

på aggressivt beteende. 

 

Teoretiska utgångspunkter                                                                                                     
De artiklar som ligger till grund för studien tolkas och analyseras genom att se till de påvisade 

samband mellan ostracism och aggressivt beteende som framgår. Detta görs med hjälp av det 

teoretiska ramverk av begrepp och förklaringsmodeller som Williams (2007), och Leary, 

Twenge och Quinlivan (2006), menar kan användas för att förstå varför ostracism och 

avvisning leder till aggressivt beteende, samt vilka avgörande mekanismer som kan förorsaka 

en benägenhet till ett aggressivt beteende. Förklaringsmodellen som används är Williams 

behov-hot modell samt Leary m.fl. begrepp: frustration, självkänsla, hämnd, minskad 

självkontroll, social markering, frigörelse av sociala hämningar och kontroll. 

Williams behov-hot modell                                                                                              

Kipling Williams (2007) har utifrån fenomenet ostracism formulerat det han kallar för behov-

hot-modellen (need-threat model). Modellen innebär tre stadier av upplevelsen av ostracism: 

det omedelbara, det reflekterande samt det långsiktiga. I det omedelbara stadiet menar 

Williams att ostracism upplevs som smärtsamt och är ett omedelbart hot mot våra fyra 

grundläggande behov: tillhörighet, självaktning, kontroll och meningsfull tillvaro. Tillhörighet 

samt självaktning är behov som endast kan tillgodoses genom social interaktion, dvs genom 
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sociala relationer med andra människor, medan kontroll och meningsfull tillvaro kan uppnås 

utan social interaktion menar Williams. I det reflekterande stadiet begrundar den uteslutna 

individen över den mening och relevans som den uteslutande upplevelsen hade. Individen 

kommer att också att tänka och bete sig på ett sätt som stärker de behov som är hotade. I det 

långsiktiga stadiet kommer individens resurser för att hantera sin uteslutning att tömmas, och 

det är i detta stadie sannolikt att individen upplever depression, hjälplöshet, främlingskap 

samt ovärdighet (Williams, 2007). 

Avgörande mekanismer för aggressivt beteende hos avvisade personer                              

Frustration: En möjlig förklaring är att avvisade personer blir aggressiva eftersom avvisande 

händelser omintetgör deras ansträngningar att uppnå social acceptans eller annat önskat utfall 

som är beroende av acceptans från andra. Leary m.fl. (2006) menar att denna förklaring är 

baserad på den klassiska frustration-aggression-hypotesen formulerad av Dollard, Doob, 

Miller, Mowrer, och Sears (1939) som stipulerar att aggressivitet inträffar när individen inser 

att det finns ett externt hinder för att nå ett visst mål. 

Självkänsla: Utifrån detta begrepp menas det att aggression orsakas utifrån händelser som 

hotar en persons ego eller sänker dennes självkänsla. Författarna menar att när individer blir 

kritiserade, exkluderade och avvisade så är det sannolikt så att de uppfattar att andra inte 

värderar deras förhållande på motsvarande sätt som de själva gör. Och denna upplevelse 

sänker självkänslan. Utifrån detta resonemang så är det inte själva hotet mot ens persons ego 

som är det väsentliga utan snarare uppfattningen om det relationella värdet i förhållande till en 

annan person, enligt Leary m.fl. (2006). 

Hämnd: En annan förklaring är att individer hemfaller åt aggressivt beteende när de blir 

exkluderade eller avvisade för att hämnas eller slå tillbaka. Känslan av orättvisa, vilket Leary 

m.fl. (2006) menar är grunden för all hämnd, är den primära orsaken till ilska och 

aggressioner. Man menar att hämnd syftar till att återställa den interpersonella balansen, detta 

då genom att ”ge tillbaka med samma mynt”. Men också ämnat som en moralisk instruktion 

för antagonisten, att då lära denne en läxa, att dennes beteende är oacceptabelt och att det inte 

kommer att tolereras. Här menar författarna att denna ”läxa” likaväl kan gälla antagonistens 

avfärdande av människor rent allmänt, som det kan gälla för den enskilde utsatte. Hämnd 

används av individen mot sin antagonist när denne har gett upp hoppet om att bli accepterad 

och därför bara motiverad av att ge tillbaka. Leary m.fl. (2006) menar vidare att 

hämndaktionen ofta visar sig vara oproportionerligt stor i avseende till den utlösande 

exkluderande händelsen. 

Minskad självkontroll: Leary m.fl. (2006) menar att för att kunna motstå ens egna aggressiva 

impulser så krävs det självkontroll. Författarna menar att ostracism och exkludering reducerar 

individens förmåga till självkontroll då man inte kan behandla den relevanta informationen på 

ett rationellt vis efter att ha blivit exkluderad. Exkludering försvagar de kognitiva processerna 

på ett sätt som gör att den exkluderade inte analyserar situationer korrekt eller betänker olika 

handlingsalternativ. På grund av detta är det tänkbart att individer följer sina impulser och 

agerar kortsiktigt. Eftersom aggression ofta är ett impulsivt beteende kan det ge en kortsiktig 

tillfredsställelse för individen att agera på det viset men leda till negativa konsekvenser i det 
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långa loppet. Författarna menar att en förklaring till varför exkludering underminerar 

kognitiva funktioner kan vara för att individen ägnar sin kraft åt att reglera sina känslomässiga 

reaktioner, vilket innebär minskade resurser för att ägna sig åt självkontroll. 

Social markering: En annan förklaring är att personer som är utsatta för ostracism eller på 

annat vis är exkluderade hemfaller åt ett aggressivt beteende genom olika sociala markeringar. 

Beteendet är tänkt att fungera som en social markering som visar att individen inte kan 

nedvärderas eller avfärdas utan vidare. Författarna menar att individer tenderar att hemfalla åt 

ett aggressivt beteende när de har blivit offentligt förolämpade. Ett aggressivt beteende som 

faller inom denna förklaringsmodell är tänkt att visa både för antagonisten men också för 

neutrala aktörer att personen inte kan behandlas respektlöst eller avvisande (Leary m.fl. 

2006).  

Frigörelse av sociala hämningar: Genom denna förklaring menar Leary m.fl. (2006) att det 

inte är själva exkluderingen som orsakar aggressivitet utan att det snarare är de sociala band 

som finns mellan människor som brister och som tidigare har hållit dessa känslor i schack. 

Människor som känner sig socialt accepterade har ett incitament till att agera icke-aggressivt 

och prosocialt eftersom de inte vill skada ett värdefullt förhållande eller riskera andras goda 

vilja och stöd i gruppen. Författarna menar att om dessa personer istället upplever sig 

exkluderade så har de inget att förlora på att agera på ett antisocialt sätt genom att vara 

aggressiv. Hämningarna till att agera aggressivt har då reducerats. I synnerhet om de tror att 

de andra i gruppen aldrig kommer att acceptera dem (Leary m.fl. 2006). 

Kontroll: En annan förklaring till varför individer agerar på ett aggressivt sätt som ges av 

Leary m.fl. (2006), är att kontroll, eller snarare bristen av kontroll är en viktig faktor i detta. 

De menar att om människor känner sig exkluderade, så kommer det att hota deras känsla av 

möjligheter till påverkan och kontroll. Därför är aggressivitet ett sätt att framkalla någon form 

av respons från den som avvisade personen. Författarna menar att personer som har varit 

utsatta för ostracism under en längre tid ofta beter sig på ett provokativt sätt genom att 

förolämpa, skrika, kasta saker eller bli fysiskt aggressiva för att få en reaktion. Det spelar 

ingen roll om responsen som personen får är negativ och otrevlig, så länge personen får en 

respons över huvudtaget. Om personen blott lyckas framkalla en argsint respons så kan detta 

ses som en vinst för den exkluderade individen menar Leary m.fl. (2006). 

Metod                                                                                                      
I detta avsnitt kommer jag att beskriva valet för min vetenskapliga metod, urval och de 

avgränsningar jag har gjort.  För att uppnå mitt syfte med studien och kunna besvara de 

frågeställningar jag har ställt upp har jag använt mig av en litteraturstudie. I litteraturstudien 

har jag granskat den forskning som har gjorts på området och analyserat denna. De studier 

som ligger till grund för min uppsats har alltså analyserats och tolkats med hjälp av de 

teoretiska utgångspunkter jag har valt. Det är då de påvisade samband mellan ostracism och 

aggressivt beteende som framgår i artiklarna som har analyserats. Denna metod fann jag 

lämpligast att använda mig av på grund av att möjligheten att få en förståelse för det 

undersökta området var störst genom denna metod. En annan anledning till att jag valde att 

använda mig av en litteraturstudie är för att forskningsområdet är relativt nytt och begränsat 
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men samtidigt saknas det en sammanställande bild av området. Detta menar Backman (1998) 

kan vara en av anledningarna till att använda sig av litteraturgranskningen som metod. Jag kan 

genom denna metod också söka efter eventuella praktiska tillämpningsområden för det 

undersökta fenomenet.  

Den insamling av data som jag har gjort och som min studie baseras på är uteslutande hämtad 

från internationella artiklar. De överväganden jag gjorde i samband med detta urval baseras på 

det forskningsområde som studeras. Forskningsområdet är som tidigare nämnts ett som är 

relativt avgränsat och nytt. Alla de undersökta artiklarna belyser fenomenet ostracism eller 

exkludering och helt eller delvis också sammankopplar detta till beteendeförändringar i form 

av aggressivitet.  

Under litteraturgenomgången och datasökningen blev jag snabbt medveten om att jag var 

tvungen att formulera en avgränsande specificering för min studie. Min ambition med 

datasökningen var att genomföra en systematisk genomgång, dock insåg jag att en full 

systematisk litteraturgenomgång inte var nödvändig. Booth m.fl. (2012) menar att en 

systematisk litteraturgenomgång inte nödvändigtvis kräver en helomfattande undersökning av 

forskningsområdet, utan kan göras på olika sätt beroende på vilken typ av litteratur som 

undersöks samt forskningsfrågan. 

Datainsamling  

Det empiriska materialet har samlats in utifrån universitetstjänsten ”Summon” på Örebro 

universitet samt externa databaserna ”Ebsco Host” och ”Science Direct”. De huvudsakliga 

sökord jag använde mig av var: ostracism, rejection, exclusion och aggression. I kombination 

med dessa använde jag mig också av sökord som: social exclusion, och effects. Genom att 

söka på dessa begrepp som jag ansåg vara relevanta för min studie insåg jag relativt snabbt att 

samma författare figurerade vid ett flertal av artiklarna. Det blev i synnerhet de som av många 

anses som de ledande forskarna inom området, Kipling Williams och Mark Leary, som också 

refererades till i andra artiklar inom området. Booth m.fl. (2012) skriver att en datasökning 

kan genomföras på ett sätt som innebär att man utgår från det de kallar för ”pearl-growing”, 

vilket innebär att en högt värderad och relevant artikel används för att isolera vissa termer och 

begrepp som den efterföljande datasökningen kommer att genomföras utefter. När jag genom 

mina sökningar märkte att det fanns författare som figurerade vid flera sökningar, valde jag att 

också söka fler artiklar på författaren, vilket i slutändan innebar att ett par artiklar som jag 

inkluderade var skrivna av samma författare. De artiklar som användes för denna ”pearl-

growing” var främst Williams artikel ”Ostracism and coping” samt Leary, Kowalski, Smith 

och Phillips ”Teasing, rejection, and violence: Case studies of the school shootings”, där 

begreppen ostracism, rejection framgick. 

Genom mina sökningar på artiklar inom ett visst område gav databasen ”Summon” 

rekommendationer på andra artiklar på externa databaser som ”Ebsco Host” och ”Science 

Direct” som jag ansåg vara av relevans för min sökning. Detta gjorde att vissa artiklar 

hämtades genom rekommendationer från dessa externa databaser. Kriterier som jag hade för 

min sökning gällde både artiklar som fanns off-line och on-line, dock kom artiklarna som jag 

skulle använda mig av att finnas on-line. Det var dock inget som jag medvetet avsåg att 
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begränsa mig till. I urvalsprocessen granskades artiklarna utifrån deras titel, abstrakt och 

fulltext. Detta är ett tillvägagångssätt som Booth m.fl. (2012) menar är det mest effektiva sätt 

att välja artiklar. Tillförlitligheten och applicerbarheten av artiklarna gjordes genom 

relevansen för min studie. Detta menar Booth m.fl. (2012) kan göras genom att se till 

studiernas resultatdel samt diskussionsdel. 

I denna studie har inte de etiska frågorna varit av särskilt stor relevans. Studierna är redan 

gjorda och grundläggande krav på etiska aspekter som Bryman (2012) tar upp som: harm to 

participants, lack of informed consent, invasion of privacy samt deception har inte varit 

aktuella att ta hänsyn till i min studie. De artiklar som har inkluderats i studien har också 

blivit etiskt prövade innan de publicerades. Det som skulle kunna vara värt att betona är att 

min studies kvalitet, samt relevans för forskningsområdet och att forskningsresultaten kan 

kontrolleras och upprepas om så skulle vara fallet av andra forskare (Vetenskapsrådet, 2014). 

 

 

 

Artikelredovisning 

Tabell 1. Följande tio artiklar valdes att ingå i studien. 

Artikelns rubrik och 

författare 

Syfte med 

studien/deltagare 

Påvisat samband mellan 

ostracism/exkludering och 

benägenhet till aggressivt 

beteende 

Förklaring till aggressivt 

beteende till följd av 

exkludering 

If you can´t join them, 

beat them. 

Twenge, J. M., 

Baumeister, R. F., 

Tice, D. M., och 

Stucke, T. S. (2001) 

Att undersöka hur individer 

reagerar mot exkludering 

gentemot olika parter 

 

Studie 1: 47 deltagare, 25 

kvinnor och 22 män, med 

en medelålder på 19 år. 

Studie 2: 38 deltagare, 22 

män och 16 kvinnor, med 

en medelålder på 19 år 

Studie 3: 34 deltagare, 14 

män och 20 kvinnor, med 

en medelålder på 18 år. 

 

Ja Hämnd. Sociala hämningar 

släpps. Minskad självkontroll.  

 

Exkluderade individer reagerar 

inte endast mot deras 

antagonister utan även mot 

oskyldiga. Exkluderade 

individer reagerar inte 

aggressivt mot personer som är 

specifikt vänliga mot dem. 

 

Reactions to 

acceptance and 

rejection: Effects of 

level and sequence of 

relational evaluation. 

Katherine E. Buckley, 

Rachel E. Winkel och 

Mark R. Leary (2003). 

 

 

 

Att undersöka effekterna av 

avvisning samt acceptans ur 

ett tidsperspektiv 

 

83 deltagare, 41 män och 42 

kvinnor  från ett universitet 

i USA 

Ja Kontrollfaktor. Hämnd. Sociala 

hämningar släpps. 

 

Deltagare som initialt var 

accepterade men sedan blev 

gradvis avvisade blev mer 

ledsna och sårade än de som var 

konstant avvisande. Avvisning 

som ökar med tiden har en 

större påverkan på hur personer 

reagerar än de som är konstant 

avvisade 
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Teasing, rejection and 

violence: Case studies 

of the school shootings. 

Leary, M. R., 

Kowalski, R. M., 

Smith, L., & Phillips, 

S. (2003). 

 

Den roll som interpersonellt 

avvisande har för skolvåldet 

 

15 fallstudier 

Ja/Nej Hämnd. Aggressivitet som 

social markering. 

 

Social exkludering i sig själv 

orsakar inte aggressivt beteende 

i denna form utan kräver 

ytterligare riskafaktorer. 

 

R U There? Ostracism 

by cell phone text 

messages. 

Smith, A., & Williams, 

K.D. (2004). 

 

 

Hur ostracism kan upplevas 

inte bara genom ansikte mot 

ansikte utan också genom 

annan form av social 

interaktion 

 

43 deltagare, 27 kvinnor 

och 16 män med en 

medelålder på 20 år. 

 

Ja Kontrollfaktor. Självkänsla. 

Frustration 

 

Offren tillskriver sig själva 

anledningar till sin exkludering. 

Ostracism är även ytterst 

påtagligt även i situationer då 

det inte sker ansikte mot 

ansikte. 

 

 

Excluded emotions: 

The role of anger in 

responses to social 

ostracism. 

Chow, R. M., Tiedens, 

L. Z., & Govan, C. 

(2008) 

 

Att undersöka kopplingen 

mellan social exkludering 

och anti-socialt beteende 

 

Studie 1: 75 deltagare, 44 

kvinnor och 31 män, 

åldrarna 18-54 år. 

Studie 2: 69 deltagare, 39 

kvinnor och 30 män, 

åldrarna 18-66 år. 

 

Ja Hämnd.  

 

Exkluderade individer beter sig 

mer antisocialt när de upplever 

en ilska över sin exkludering. 

Ilska är en stark koppling 

mellan ostracism och antisocialt 

beteende. 

 

When ostracism leads 

to aggression: The 

moderating effects of 

control deprivation. 

Wayne A. Warburton., 

Kipling D. Williams., 

David R. Cairns. 

(2005) 

 

 

Hypotesen är att en person 

som är exkluderad reagerar 

aggressivt beroende på om 

denne har kontroll eller inte 

över situationen 

 

40 deltagare, 23 kvinnor 

och 17 män, med en 

medelålder på 22 år. 

 

 

Ja/Nej Kontrollfaktor. Frustration. 

 

Exkluderade personer som 

återfår kontroll uppvisar inte 

tendenser till aggressivt 

beteende. Exkluderade personer 

som också förlorar sin kontroll 

uppvisar större aggressivitet. 

 

. 

Social exclusion 

decreases prosocial 

behaviour. 

Twenge, J. M., 

Baumeister, R. F., 

DeWall, C. N., 

Ciarocco, N. J., & 

Bartels, J. M. (2007) 

 

Hypotesen som ställs upp är 

att social exkludering leder 

till avsevärd minskning av 

pro-socialt beteende. 

 

259 deltagare, 126 män och 

133 kvinnor, med en 

medelålder på 19 år. 

 

Ja Sociala hämningar släpps. 

 

Exkludering leder till 

signifikanta reduktioner i 

prosocialt beteende. Viktig 

slutsats görs mellan exkludering 

och minskad benägenhet till 

empati. 

 

Adding injury to insult: 

Unexpected rejection 

leads to more 

aggressive responses. 

Wesselmann, Eric D., 

Fionnuala A. Butler., 

Kipling D. Williams., 

Cynthia L. Pickett. 

(2010). 

 

Undersöka sambandet 

mellan förväntad eller 

oväntad exkludering och 

aggressivitet. 

 

48 deltagare, 31 män och 17 

kvinnor, 

universitetsstudenter (ålder 

framgick ej) 

Ja Kontrollfaktor.  

 

Oväntad avvisning leder till ett 

ökat aggressivt beteende än 

förväntad avvisning.  Ett 

enhälligt avvisande från den 

grupp individen trodde att 

denna hade acceptans från 

omintetgör den känsla av 

kontroll som individen hade 

Excluded from 

humanity: The 

dehumanizing effects of 

social ostracism. 

Bastian, B., & Haslam, 

N. (2010). 

 

Undersöka sambandet 

mellan social exkludering 

och de erfarenheter av 

dehumanisering som offret 

upplever. 

 

Studie 1: 71 deltagare, 48 

Ja Minskad självkontroll.  

 

Exkludering leder till att 

individen objektifierar sig själv 

genom att tillskriva sig 

egenskaper som trög, kall och 

rigid. Exkludering är en 
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Resultatredovisning 
Inledningsvis vill jag påminna om att begreppet “ostracism” motsvarar ungefär ”exklusion”, 

”utstötande”,“osynliggörande” och liknande. 

 

Effekter av social exkludering på aggressivt beteende 

Twenge, Baumeister, Tice och Stucke (2001) redovisar en serie på fem experiment som 

syftade till att undersöka författarnas hypotes om att avvisning och social exkludering ökar 

benägenheten till aggressivt beteende. I dessa experiment manipulerade forskarna deltagarnas 

uppfattning om deras tillhörighet eller avvisande från en grupp. Jag valde att undersöka 

resultaten av experiment 1,3,5, då de övriga experimenten var snarlika. 

I tre av de fem experimenten utfördes manipulationen på liknande sätt genom att deltagarna 

fick reda på att de antingen skulle leva ett liv i ensamhet eller leva ett liv rikt på 

interpersonella relationer. De fick reda på detta efter att ha besvarat ett frågeformulär där de 

då fick ett påhittat resultat. Efter detta skulle de skriva en uppsats och utvärdera en annan 

deltagares uppsats. Senare fick de återkoppling på sin uppsats från den som de trodde var 

deras arbetspartner för uppgiften. Denna återkoppling var då negativ och var i experimentet 

ett sätt att framkalla aggressioner. Efter detta fick deltagarna veta att den person, som hade 

utvärderat deras uppsats på ett så negativt sätt, skulle söka ett jobb på institutionen. 

Deltagarna skulle då på en skala gradera hur väl de tyckte att deras partner var lämpad för 

jobbet på flera punkter.  

Resultatet av experimentet visade att de deltagare som hade fått besked om att leva ett liv i 

ensamhet utvärderade den person som hade provocerat dem väldigt negativt. Denna valde då 

att hämnas på den person som hade gett dålig kritik på uppsatsen. De deltagare som fanns 

med i gruppen och som hade fått kännedom att de skulle leva ett liv rikt på relationer i 

framtiden, var neutrala mot den de hade fått kritik från. 

I det tredje experimentet valde forskarna att undersöka huruvida en förutsägelse om att leva i 

ensamhet i framtiden skulle framkalla aggressivt beteende utan någon som helst provokation 

kvinnor och 23 män i 

åldrarna 17-56 år. 

Studie 2: 72 deltagare, 46 

kvinnor och 26 män i 

åldrarna 17-52 år. 

dehumaniserande process samt 

en erfarenhet som reducerar 

förmågan att tillskriva sig 

egenskaper som är 

gemensamma för alla 

människor. 

 

Ostracism: 

Consequences and 

coping. 

Kipling D. Williams 

och Steve A. Nida 

(2011) 

 

Att undersöka den 

empiriska litteraturen om 

ostracism inom det 

teoretiska ramverket: 

behov-hot modellen 

 

 

Ja Självkänsla, grundläggande 

behov. 

 

Effekten som följer av 

ostracism kan resultera i en 

uttömning av resurser hos 

individen. Detta genom en 

cykel av reflektion och 

reflexivitet. 
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som i det föregående experimentet. För att undersöka detta fick deltagarna efter sin skrivna 

uppsats positiv återkoppling på den. Det visade sig att oavsett om man hade fått reda på att 

leva ett liv i ensamhet eller i relationer så ledde bedömningen inte till aggressivitet. Resultatet 

visar att personer som får beröm tenderar att återgälda detta. 

I det femte experimentet ville forskarna utesluta den variabeln som var antingen en positiv 

eller en negativ återkoppling på uppsatsen. Frågan som ställdes i detta experiment var alltså 

huruvida social exkludering orsakar ett aggressivt beteende även utan någon form av 

provokation. Metoden som användes var här att varje deltagare skulle skriva en uppsats och 

sedan välja två andra deltagare att arbeta med i ett kommande moment. Antingen blev 

deltagaren vald eller bortvald av de andra. De som hade blivit bortvalda fick då reda på att de 

skulle spela ett datorspel där man mätte reaktionstiden. Den som var snabbast fick utsätta den 

andre deltagaren för en serie av höga ljud. Deltagaren fick här i förväg välja hur länge och 

med vilken intensitet som ljuden skulle tilldelas den andre deltagaren. Detta användes för att 

mäta aggressivitet. 

Sammantaget visar resultaten i studien att socialt exkluderade människor är fientligt inställda 

mot personer som provocerar dem, men tenderar att bete sig vänligt tillbaka mot de personer 

som är vänliga mot dem. Det visade sig också att exkluderade personer är mer aggressiva mot 

personer som kan ses som neutrala – varken ger beröm eller kritik - än vad inkluderade 

personer är. 

Resultatet indikerade att avvisade personer visade högre aggressivitet mot en oskyldig tredje 

part som inte hade varit inblandad i personens exkluderande och som inte hade provocerat på 

något sätt. Detta tyder på att exkluderade personer betedde sig anti-socialt och beredda att ge 

sig på vem det nu kan vara som kommer i deras väg. Undantaget till detta är då personer som 

är specifikt vänliga mot dem. 

Resultaten kan vidare visa att social exkludering per automatik inte orsakar ett aggressivt 

beteende utan snarare kan ses som att den exkluderade personen är mer benägen eller beredd 

till aggressivt beteende vid minsta provokation. 

Motviljan mot att bli exkluderad manifesterades också gentemot andra personer. De som hade 

exkluderat en person var alltså inte bara de som kunde bli föremålet för den exkluderades 

aggressivitet. Det finns inte heller något stöd i resultatet för att exkluderade personer skulle 

anstränga sig mer för att överkomma sin exkludering genom att bete sig prosocialt. 

Reaktioner mot acceptans och avvisande: En relationell utvärdering 

Buckley, Winkel och Leary (2003) genomförde ett experiment med 83 deltagare, 41 män och 

42 kvinnor från ett universitet i USA. Metoden som användes var att deltagaren fick svara på 

frågor om sig själv medan denne var isolerad från övriga deltagare genom att placeras i ett 

rum. I rummet fanns det en datamonitor och en mikrofon som kontakt med den andra 

deltagaren skulle ske genom. Experimentet genomfördes i par där en av deltagarna var 

”talaren” och den ”utvärderaren”. Talaren skulle då besvara frågor om sig själv medan 

utvärderaren lyssnade på svaren från ett annat rum. Experimentet var styrt på det sättet att alla 
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deltagarna blev tilldelade ”talarrollen”, och ”utvärderaren” var alltid en av experimentledarna. 

Att ”utvärderaren” var en experimentledare var okänt för deltagaren. 

 

Deltagaren bedömdes utifrån de svar denne gav på frågor om sig själv. Bedömningen som 

utvärderaren gav var på en skala från 1 till 7, där 1 betydde ”jag vill inte lära känna personen 

alls” och 7 betydde ”jag skulle verkligen vilja lära känna personen”. Det utfördes fyra olika 

manipulationer på denna metod för att avgöra avvisning och acceptans.                                                                                                                                

 

Den första manipulationen var konstant acceptans där bedömningen som gavs deltagaren var 

positiv, antingen 5 eller 6 på skalan. Den andra manipulationen var ökad avvisning där 

bedömningen som deltagaren gavs blev lägre med tiden, det började med 6 och sedan ner till 

2. Den tredje var konstant avvisning där bedömningen var konstant låg, svaren var 2 eller 3 

hela tiden. Den fjärde manipulationen var ökad acceptans där bedömningen gradvis blev 

bättre med tiden, från 2 till 6. Experimentet fortlöpte i 5 minuter. Efter detta skede skulle 

deltagaren svara på frågor om sig själva och hur de såg på den som hade bedömt dem. På en 

skala svarade deltagarna på hur gärna de själva skulle vilja lära känna bedömaren och hur 

bedömarens skattningar påverkade dem själva.                                                                        

 

Den sista bedömningen gjordes utifrån ett antal antisociala faktorer såsom förolämpande, 

förnedrande, att använda svordomar samt ett antal prosociala benägenheter som att le åt den 

andre, få denne att känna sig omtyckt. Det visade sig att när bedömaren redan hade avvisat 

dem genom att inte vilja lära känna deltagaren, så upplevde denne sig friare att bete sig på ett 

antisocialt aggressivt sätt.                                                                                                              

 

Det resultatet visade är bland annat att avvisning från andra oundvikligen leder till mer 

negativa emotionella reaktioner än om individen blivit accepterad. Avvisning som ökar med 

tiden har en större inverkan på hur personer reagerar än en konstant avvisning. Experimentet 

visade att personer som var initialt accepterade men sedan gradvis avvisade, kände sig mer 

ledsna och sårade än personer som var konstant avvisade. Deltagare rankade också de som 

hade avvisat dem själva mer negativt än vad de gjorde med de personer som hade accepterat 

dem men inte ville lära känna dem. Vidare resulterade avvisning till tendenser att påbörja ett 

antisocialt beteende. Studien stödjer också kopplingen mellan avvisning och aggression. 

Kopplingen mellan dessa innebär alltså att våld kan öka när människor känner sig avvisade 

eller exkluderade. 

 

Avvisning och våld: En fallstudie av skolskjutningar                                

Leary, Kowalski, Smith och Phillips (2003), presenterar en fallstudie de har genomfört över 

skolskjutningar i USA. Huvudintresset ligger på hur interpersonellt avvisande i form av 

ostracism kan spela en roll i dessa skolskjutningar. Forskarna gör referenser till tidigare 

forskning som visar att social exkludering kan vara associerat till aggressioner eller våld. 

Många socialpsykologiska studier som gjorts på barn har enligt författarna visat på ett tydligt 

samband mellan utanförskap från jämlikar och ett aggressivt beteende. Den hypotes som 

framläggs av författarna i denna studie är att ett exkluderande på något sätt har föregått varje 

skolskjutning. 
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De kriterier som forskarna letade efter var huruvida förövarna hade erfarenheter av långvarig 

ostracism, mobbning eller plötsliga fall av avvisning som t.ex. när ett förhållande tar slut. 

Vidare undersökte man tre andra riskfaktorer där 1) förövaren hade haft ett stort intresse av 

vapen eller 2) förövaren var intresserad av döden, som i t.ex. dödsmetall eller intresse för 

satanism eller 3) slutligen om förövaren hade psykologiska avvikelser av något slag. 

Forskarna kunde därefter identifiera 15 skolskjutningsfall som mötte dessa kriterier. Dessa 

fall sammanställs i studien som en tabell som visar att interpersonellt avvisande var tydligt 

förekommande i 12 av de 15 fallen. Många av dessa fall var långvarig ostracism som innebar 

en exkludering från skolans sociala liv. I 10 av 15 fall fanns det bevis för att förövaren hade 

haft eller hade psykologiska problem såsom: depression, hyperaggressivitet eller sadism.  

Analysen författarna gör är att dessa fall stöder hypotesen om att social exkludering var 

involverat i skolskjutningarna. Man påpekar dock att social exkludering i sig själv inte leder 

till denna extrema art av aggressioner eller våldsamt beteende i form av skolskjutningar utan 

kräver också en av de tre riskfaktorerna som författarna hade identifierat. Slutsatsen 

författarna drar är att det primära motivet för skolskjutningarna var vedergällning, antingen 

för långtgående ostracism och mobbning eller en specifik händelse av avvisande karaktär 

(förhållande etc.).  

Författarna påpekar också en viss kritik mot att deras arbete inte har en kontrollgrupp att 

jämföra med. Det är därför svårt att veta om förövarna upplevde en ovanligt hög nivå av 

mobbning och utfrysning jämfört med andra skolbarn eller unga vuxna som blir socialt 

utfrysta eller mobbade. Författarna spekulerar också i att aggressivt beteende kan vara ett sätt 

för individen att upprätthålla sin självkänsla. 

Ostracism genom SMS 

Smith och Williams (2004) redovisar i studien hur fenomenet ostracism inte bara behöver 

upplevas genom ansikte mot ansikte interaktion utan också genom annan form av distanserad 

interaktion, i detta fall SMS-kommunikation. Den teoretiska utgångspunkt författarna 

använder sig av är Williams ostracism modell som hävdar att ostracism har potentialen att 

hota de fyra grundläggande mänskliga behoven: tillhörighet, kontroll, självaktning och 

meningsfull tillvaro. Experimentet bestod av 43 universitets-studenter från Macquarie 

University i USA, 27 kvinnor och 16 män med en medelålder på 20 år. Deltagarna delades in i 

två grupper, en grupp som skulle inkluderas och en som skulle exkluderas. Varje deltagare 

placerades i ett rum med en mobiltelefon. De fick sedan en fråga som användes för att föra en 

sms-konversation med de andra deltagarna. I denna studie var frågan ”Röker du?”. Genom 

den frågan skulle sedan deltagarna formulera ett antal frågor som skulle användas i 

konversationen. Den här frågan användes sedan av experimentledarna för att antingen 

inkludera eller exkludera deltagaren.                                                                                             

I inkluderingsgruppen förde deltagaren och experimentledaren en sms-konversation i 8 

minuter. Om deltagaren däremot var i exkluderingsgruppen innebar det att experimentledarna 

inte svarade på någon av deltagarens frågor under experimentets tid.  Efteråt fick deltagarna 

besvara ett frågeformulär som skulle mäta de fyra grundläggande behoven: tillhörighet, 

kontroll, självkänsla och meningsfull tillvaro, samt mäta deltagarnas sinnestillstånd genom 
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frågor om humör och känslor på en 10 gradig skala. En utgångspunkt i studien var att en 

individs upplevelse av exkludering skulle stärkas när denne ser andra inkluderas i en social 

situation. Därför ville författarna undersöka huruvida exkludering kan ske även när individen 

inte känner till om de andra kommunicerar eller inte. Analyser som författarna gör av studien 

visar att även när en person inte är medveten om ifall de andra kommunicerar med varandra, 

så räcker detta för att skapa en känsla av exkludering och sänka nivån på de fyra 

grundläggande behoven samt skapa negativa känslotillstånd hos individen. Vidare analys av 

studien visar att de personer som var exkluderade funderar på varför de blev exkluderade och 

tillskriver oftast sig själva som en anledning. Det visade sig också att många av de 

exkluderade skrev provocerande meddelanden till de andra som t.ex. ”varför textar inte nr.1 

mig” eller ”varför pratar inte någon med mig”. 

Resultatet av studien visar att ostracism är plågsamt för individen även om det inte sker 

ansikte mot ansikte. Och att inte känna till om andra kommunicerar med varandra kan verka 

på ett kraftfullt sätt genom att skapa exkludering och ostracism. Författarna menar också att 

reaktioner mot ostracism är fördisponerade för människan då den har utvecklat en förmåga till 

att upptäcka just exkludering som ett hot mot sin sociala tillvaro och att göra något åt det. 

Exkluderade känslor: Ilskans roll som respons mot social ostracism 

Chow, Tiedens och Govan (2008) presenterar en undersökning som har gjorts för att 

undersöka kopplingen mellan social exkludering och antisocialt beteende. Författarna 

genomförde två studier för att kunna se eventuella samband och skillnader mellan studierna. 

Fokus för båda dessa studier i artikeln är den effekt av exkludering som kan ses när det gäller 

känslor som ilska och ledsamhet. En anledning till att studien gjorts är för att tidigare 

forskning har visat att ostracism i vissa fall kan leda till ett mer prosocialt beteende som till 

exempel: att göra tjänster för vissa eller en viss benägenhet till gruppkonformism, medan 

annan forskning har visat på raka motsatsen. Hypotesen som författarna ställer upp är att när 

exkludering resulterar i ilska så är ett anti-socialt beteende mer sannolikt att inträffa. 

Studie 1 testade hypotesen som föreskrev att deltagare som kände ilska efter att ha blivit 

socialt exkluderade skulle manifestera detta genom ett anti-socialt beteende. 

I denna studie användes samma metod som i föregående studie nämligen ett dataspel kallat 

”cyberball” där deltagare antingen blev exkluderade eller inkluderade i spelet. Skillnaderna i 

studierna är bland annat att i denna studie undersöker forskarna kopplingen mellan 

exkludering och antisocialt beteende och inte studiet av de fyra grundläggande behovens 

omintetgörande som i den förra artikeln. Spelet gick ut på att tre deltagare kastade en boll till 

varandra och där två av deltagarna i själva verket var dolda experimentledare som antingen 

kastade eller inte kastade bollen till den tredje spelaren, deltagaren. Efter spelet skulle 

deltagarna besvara ett frågeformulär om deras emotionella tillstånd. För att sedan mäta anti-

socialt beteende skulle deltagarna välja mellanmål för sina spelkamrater, mellanmålet kunde 

vara t.ex. i form av salta kex, torkad frukt, nötter och chokladkakor. För att avgöra vilket 

mellanmål som skulle kunna ses som mer eller mindre önskvärt hade det innan experimentet 

gjorts en studie där 127 studenter i åldrarna 16-33 år från ett universitet i Kalifornien, USA 

deltog. De skulle då skatta på en skala hur aptitliga de olika mellanmålen som fanns till 
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förfogande var. Efteråt användes endast de mellanmål som hade blivit graderade som mycket 

tilltalande och de som var otilltalande.  

Deltagarna i online-spelet var rekryterade genom en email-lista tillhandahållen av ett 

universitet i Kalifornien, som beskrev att en forskningsstudie skulle genomföras. Totalt deltog 

75 personer i åldrarna 18-54 år, 44 kvinnor och 31 män. I experimentet var det en grupp som 

blev exkluderade i spelet och en annan grupp som blev inkluderade. För att sedan mäta graden 

av exkludering fick deltagarna skatta sitt deltagande på en femgradig skala. På samma sätt 

gjordes det med upplevelsen av ilska och besvikelse. Sammanfattningsvis kunde det 

konstateras i studie 1 att de individer som upplevde ilska genom sin exkludering i spelet 

reagerade med ett anti-socialt beteende. Dessa exkluderade individer var mer benägna att 

välja icke tilltalande mellanmål till sina spelkamrater än vad de som var inkluderade gjorde. 

Vidare visade resultatet att ju högre de hade skattat sin upplevelse av ilska desto mer sannolikt 

var det att de skulle ge otilltalande mellanmål till sina medtävlande. Upplevelsen av 

besvikelse hade inget samband med ett anti-socialt beteende. 

I studie 2 var syftet att se huruvida det gick att manipulera deltagarnas känsla av ilska genom 

att bli exkluderad i ett datorspel kallat ”dodgeball”, den svenska varianten av denna lek är 

spökboll. Här bestod deltagarna av 69 personer, 39 kvinnor och 30 män, från 18-66 år. Dessa 

var också rekryterade från samma universitet i Kalifornien. Här skulle deltagarna antingen bli 

exkluderade på grund av sitt kön eller för att de sågs som mindre duktiga på spelet. Metoden 

var sedan att alla skulle välja sin lagpartner till spelet och sedan skriva ned varför man inte 

valde en viss annan deltagare, dessa svar var då antingen för att personen var av ett visst kön 

eller för att den ansågs mindre lämpad att kunna vinna i spelet. Av de 11 deltagarna i spelet så 

var 10 datorgenererade och det var endast den mänskliga deltagaren som inte blev vald i något 

lag. Samma skattningsskalor användes här som i studie 1, alltså uppskattningen av ilska, och 

besvikelse. Studie 2 visade att personer som förleddes till att känna ilska genom sin 

exkludering, baserat på kön, var mer benägna att bete sig på ett anti-socialt vis än de individer 

som var exkluderade på grund av mer rationella skäl, som att de inte ansågs vara tillräckligt 

duktiga på spelet. Uteslutning baserat på en orättvis bedömning ledde således till en ökad 

aggressivitet, än de som var uteslutna baserat på det som kan ses som en mer rationell 

förklaring.  

Även i denna studie användes aptitliga och mindre aptitliga mellanmål som en mätare för 

aggressivt beteende där resultatet visade att de som blev exkluderade på grund av orättvis 

bedömning gav mer otilltalande tilltugg till meddeltagarna. Här kunde Chow, Tiedens och 

Govan (2008) påvisa en koppling mellan upplevelsen av besvikelse och anti-socialt beteende. 

De huvudsakliga sambanden mellan studierna är att ilska är en stark länk mellan ostracism 

och antisocialt beteende. Båda studierna visade att exkluderade individer är mer benägna att 

bete sig antisocialt när de känner ilska över sin exkludering. Slutsatsen författarna drar är att 

de känslor som en person upplever i en exkluderande situation spelar en stor roll i hur 

beteendet blir. De menar också att för att få bukt med sociala problem som kommer av 

exkludering måste vi vara noggranna med att tolka känslorna hos de exkluderade. 
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När ostracism leder till aggression genom förlorande av kontroll 

Den hypotes som Warburton, Williams och Cairns (2005) formulerar i sin studie är att en 

person som är exkluderad reagerar aggressivt i olika mån beroende på om denne har kontroll 

eller inte kontroll över en viss situation. Experimentet gick ut på att deltagarna i studien 

antingen var inkluderade eller exkluderade i ett bollspel där man ska passa bollen till andra, 

för att sedan exponeras för oljud som de antingen kunde kontrollera eller inte. Aggressivitet 

definierades som den mängd stark sås som de tilldelade en främling medvetna om att 

främlingen inte gillade stark sås och var tvungen att äta upp allt. Detta är en metod för att 

mäta aggressivitet som liknar den metod där deltagarna skulle välja mellanmål till andra 

deltagare.                                  

Deltagarna bestod av 40 universitetsstudenter, 23 kvinnor och 17 män med en medelålder på 

22 år. Dessa delades in i två grupper, en inklusion- och en exklusionsgrupp. Första steget i 

experimentet var att antingen inkludera eller exkludera genom bollspelet, alltså genom att 

passa eller inte passa bollen. Det andra steget för grupperna var att lyssna på oljuden, med 

möjligheten att kunna reglera eller inte kunna reglera intervallet som oljuden kom med. 

Slutligen skulle dessa två grupper tilldela en viss mängd stark sås till en främling som de 

visste inte gillade stark sås. Resultatet som författarna uppvisar är bland annat att de deltagare 

som blev exkluderade och inte hade någon kontroll över oljuden tilldelade mer en fyra gånger 

så mycket stark sås till främlingen än någon annan grupp. Vidare visade det sig att de 

personer som hade blivit exkluderade i bollspelet, men hade en viss kontroll över oljuden, inte 

uppvisade något aggressivt beteende. Inte heller fanns det tecken på aggressivt beteende hos 

de som hade blivit inkluderade i bollspelet och sedan blivit utsatta för oljuden utan kontroll 

över oljuden.  

Analysen författarna gör av detta är att genom att ge individer en viss kontroll efter att de har 

blivit exkluderade så kommer de inte att uppvisa någon uppenbar tendens till aggressivitet. 

Och å andra sidan, om en individ blir exkluderad och sedan ytterligare förlorar kontroll så 

kommer dessa individer att bli mer aggressiva.  

De slutsatser som presenteras i studien är tillämpningen av resultaten när det kommer till 

förekomsten av visst cykliskt beteende i form av social isolation och aggressivitet. Det 

påpekas att det vanligaste sättet att disciplinera barn i skolan t.ex. är att ge kvarsittning eller 

relegering, vilket ytterligare minskar deras kontroll över situationen och orsakar aggressivt 

beteende. Författarna menar att genom att till exempel ge exkluderade barn en viss kontroll 

över något så kan man minska sannolikheten för aggressivt beteende när dessa blir 

exkluderade Författarna menar vidare att dessa resultat är viktiga för att sociala fenomen som 

ostracism, aggression och skolskjutningar. 

Social exkludering minskar prosocialt beteende                                        

Twenge, Baumeister, DeWall, Ciarocco och Bartels (2007) presenterar ett antal experiment 

där författarna på olika sätt kunde manipulera deltagare till att tro att de antingen skulle leva 

ett liv i ensamhet och att andra deltagare hade avvisat dem, eller att de skulle bli accepterade 
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och leva i samhörighet med någon. Den primära hypotesen författarna ställde upp för 

experimenten var att social exkludering skulle orsaka en betydande minskning i prosocialt 

beteende. Hela urvalet för experimenten bestod av 259 deltagare med 126 män och 133 

kvinnor med en medianålder på 18,9 år. Urvalet bestod av psykologistudenter från ett 

universitet i USA.  

Experiment 1 bestod av 34 deltagare där dessa genomförde ett personlighetsformulär där de 

fick reda på deras sannolikhet för att leva ett liv i ensamhet eller med nära och kära. Efter 

formuläret var besvarat fick deltagarna donera pengar om de ville till en studentorganisation. 

Det visade sig att de som förväntade sig social exkludering i framtiden baserat på resultatet av 

personlighetsformuläret donerade avsevärt mindre pengar. De icke exkluderade deltagarna 

donerade ungefär fyra gånger så mycket pengar som de exkluderade.  

Experiment 2 bestod av 20 deltagare och syftade också det till att undersöka länken mellan 

social exkludering och prosocialt beteende. Metoden i experimentet var att forma grupper där 

vissa av deltagarna blev inkluderade och vissa exkluderade i en grupp och där experimentet 

skulle fortsätta i ett antal steg. Det första steget var att deltagarna skulle samtala två och två 

för att lära känna varandra. Efteråt fick deltagarna veta att antingen ville ingen arbeta med 

dem eller vice versa. Efter detta skede fick alla ett val om att fortsätta experimentet eller 

avsluta det. Det visade sig att de deltagare som hade blivit avvisade genom att de initialt hade 

valts bort i experimentet uppvisade anmärkningsvärt låg vilja till att fortsätta experimentet i 

det senare skedet, i kontrast till de deltagare som hade blivit inkluderade.  

Experiment 3 bestod av 49 deltagare som också de besvarade ett personlighetstest som skulle 

visa sannolikheten för att de skulle leva ensamma eller i framtida relationer. Experimentet 

fortsatte sedan genom att undersökningsledaren välte omkull ett pennställ, detta gjordes för att 

mäta prosocialt beteende. De deltagare som hade hört att de skulle vara ensamma i framtiden 

hjälpte knappt till alls att plocka upp pennorna, mindre än 1 penna per deltagare plockades 

upp. Medan de som hade fått reda på att de skulle leva i relationer i framtiden i snitt plockade 

upp 8-9 pennor per deltagare.  

Experiment 4 syftade till att undersöka huruvida en emotionell faktor som empati är en viktig 

del i prosocialt beteende. Tesen man formulerar är att om social exkludering genererar en 

emotionell avtrubbning hos individen så kommer också denna individ att förlora empati 

gentemot andra. På samma sätt som i övriga experiment så besvarade deltagarna ett 

frågeformulär där de fick reda på om de skulle leva ensamma eller i relationer i framtiden. De 

fick sedan läsa en essä där författaren beskriver ett känslomässigt jobbig uppbrott ur en 

romantisk relation. Deltagarna fick sedan skatta på en skala hur de upplevde sina känslor 

gentemot essän. Resultatet blev att de deltagare som hade förutspåtts bli ensamma i framtiden 

hade minskad omtanke för både essän och författaren. Medan de som hade förutspåtts ha 

relationer i framtiden var mer empatiska. Författarna kommer alltså fram till att empati medlar 

mellan kopplingen av social exkludering och prosocialt beteende. De övriga experimenten i 

artikeln gjorde liknande varianter på hur social exkludering eventuellt ledde till anti-socialt 

beteende eller prosocialt beteende. 
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Artikelns avslutande slutsatser är att de exkluderingstekniker som användes orsakade 

signifikant reducering av prosocialt beteende. Denna slutsats avspeglade sig i alla 

experimenten där något olika metoder användes för samma manipulation. Experimenten 

visade en viktig koppling mellan exkludering, empati och beteende som kan hjälpa att förstå 

hur människor som är exkluderade mår och reagerar. Twenge m.fl. (2007) hävdar att 

exkludering kan leda till en tillfällig avstängning av känslor. Detta menar de kan motiveras 

genom att psyket skyddar personen från att hela tiden konfronteras med dessa negativa 

känslor. Vidare sammanfattar författarna att deras antagande om att socialt exkluderade 

människor skulle söka upp nya vänner genom att ha ett mer prosocialt beteende inte visade sig 

vara en strategi som dessa personer använder sig av. Detta förklaras genom att den reducerade 

förmågan till empati hos exkluderade individer underminerar deras villighet till att ta det 

första steget mot en bekantskap. Känslors roll för att gynna den interpersonella förståelsen är 

det som är av betydelse för prosocialt beteende. 

Oväntat avvisande leder till ökad aggressiv respons                                                   

Även Wesselmann, Butler, Williams och Pickett (2010) har undersökt sambandet mellan 

exkludering och aggressivitet. En relevant teori som författarna använder sig av är Learys 

sociometerteori. Teorin innebär att människor har en inre ”övervakare”, en sociometer som är 

aktiv i interpersonell interaktion och som fungerar som ett skydd för att upptäcka sociala 

markörer vilket kan vara en risk för exkludering etc. Om individer märker att de får negativ 

respons i sociala sammanhang så ska då denna ”sociometer” kunna upptäcka det och indikera 

att de bör ändra sitt beteende för att inte riskera att uteslutas ur sammanhanget det handlar om. 

Att då uppleva att man som person blir exkluderad utan att ha upptäckt några varningssignaler 

kan då ha större påverkan än att bli exkluderad fast ha upptäckt varningssignalerna menar 

författarna. Alltså en större benägenhet för aggressivt beteende.                                                                               

I experimentet deltog 48 personer, 31 män och 17 kvinnor, alla universitetsstudenter. Det 

framgick inte av artikeln vilka åldrar de hade. Experimentet gick till så att deltagarna delades 

in två grupper där de skulle samtala med dolda experimentledare. I den ”vänliga” gruppen 

behandlades deltagarna artigt, i den ”ovänliga” gruppen behandlades de kyligt och likgiltigt 

av de andra. Efter detta steg fick deltagarna svara på frågor som t.ex. hur väl de tyckte att 

samtalen med de andra hade gått och vad de tror att de andra tycker om dem. Efter detta fick 

de önska två personer som de skulle arbeta med i den kommande aktiviteten. 

Det som gjordes var sedan att deltagarna fick besked om de hade valts för att genomföra en 

aktivitet med de andra eller inte. Antingen fick de beskedet att de inte hade valts av någon för 

att genomföra aktiviteten eller att alla skulle vilja jobba med dem. Men oavsett beskedet så 

fick varje deltagare på grund av ett påstått röstningsfel genomföra aktiviteten med en ny 

deltagare som hade kommit sent och inte varit med i föregående steg. 

Deltagarna fick sedan också besvara frågor där de skulle skatta på en fem-gradig skala hur 

duktiga de tror att de är på att läsa andras känslor och interagera i sociala situationer. Frågan 

var hur väl de håller med i påståendet ”jag känner mig avvisad” och ”jag känner mig utanför” 

Oavsett vilket så fick alla någon att arbeta med i den kommande aktiviteten.  
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Den aktivitet som sedan skulle genomföras var att ge en viss mängd stark sås till den partner 

de skulle arbeta med, som denne senare skulle vara tvungen att äta upp (såsen åts givetvis inte 

upp!). Deltagarna hade också tidigare fått kännedom om deras partners smakpreferenser 

genom experimentledarna. Detta var den metod som man skulle mäta aggression på i 

experimentet, alltså hur mycket stark sås som tilldelades. 

De slutsatser som Wesselmann, m.fl. (2010) drog av studien var bland annat det man hade 

förutspått, nämligen att avvisade deltagare uppvisade ett mer aggressivt beteende genom att 

ge mer sås än de som hade blivit accepterade. Vidare visade studien att de som hade upplevt 

ett oväntat avvisande var också mer aggressiva än man hade förväntat sig. Oförutsedd 

acceptans blev å andra sidan inte något som ledde till en ökad aggression, vilket författarna 

konkluderar med att oförutsedda förluster är mer hotande än oförutsedda vinningar. 

Ytterligare slutsatser som dras är att när en individ konfronteras med ett enhälligt avvisande 

från den gruppen som man trodde att man hade fått acceptans från, så omintetgörs den känsla 

av kontroll individen hade. En metod att förstärka kontrollen är då att vara aggressiv. 

Slutligen konstateras att genom att ge personer en upplevelse av förväntad avvisning så leder 

det till reducerade aggressiva responser.  

Exkludering från det mänskliga: Den dehumaniserade effekten av 

ostracism 

Bastian och Haslams (2010) studie handlar om förhållandet mellan social exkludering och de 

erfarenheter av dehumanisering som offret uppfattar. Dehumanisering är nära kopplat till 

upplevelser av ostracism. Författarna menar också att, att bli ignorerad och behandlad med 

likgiltighet, är något som både är synonymt med dehumanisering och med ostracism. Det 

studien vill visa är hur erfarenheter av ostracism kan skilja sig åt när de är framkallade på två 

olika sätt. Den hypotes som ställs upp är: att personer som känner sig mindre mänskliga, 

tenderar att betrakta den eller de personer som exkluderade dem som mindre mänskliga.                                                                                                             

 

Deltagare i studien var 71 universitetsstudenter, 48 kvinnor och 23 män i åldrarna 17-56 år. 

Studie 1 gick ut på att deltagarna fick skriva en uppsats om deras egna uppleverser av social 

exkludering, ostracism. Efteråt fick de lista ett antal egenskaper som hörde hemma antingen 

som positiva mänskliga egenskaper vilket var: öppenhet, ödmjukhet, artighet etc. eller som 

negativa mänskliga egenskaper som: oartig, otålig, avundsjuk etc. Deltagarna fick sedan 

gradera hur väl de själva hade dessa egenskaper och i vilken mån den som hade exkluderat 

dem hade dessa. Resultatet av studie 1 visade att personer ser sig själva och andra som mindre 

mänskliga när de är socialt exkluderade jämfört med mer neutrala eller socialt inkluderande 

situationer. Författarna menar också att vissa av dessa egenskapsskattningar indikerar att 

personer tenderar att skatta statusen på den som exkluderar dem som högre än deras egen. 

Studie 1 stödjer också författarnas tanke på att när vi blir exkluderade från ett sammanhang, 

så blir vår känsla av delad samhörighet eller mänsklighet också minskad i det att både vi och 

”de andra” saknar just det mänskliga.  

 

I studie 2 användes ”cyberball”, som också har använts i en tidigare redovisad artikel. Tre 

personer i ett dataspel online kastar en boll till varandra, där en av de tre är deltagaren och de 
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andra dolda undersökningsledare. Deltagaren blir antingen inkluderad i spelet genom att få 

passningar från de andra eller exkluderad genom att inte få passningar. I den här studien 

deltog 72 universitetsstudenter, 46 kvinnor och män i åldrarna 17 till 52 år. Efter spelet fick 

de besvara ett frågeformulär där samma egenskaper som användes i studie 1 förekom. Denna 

studie replikerade i princip resultatet från studie 1 i det avseendet att människor ser sig själva 

och andra som mindre mänskliga när de är exkluderade jämfört med när de är inkluderade.  

Slutsatserna som dras är att genom exkludering så objektifierar individen sig, genom olika 

egenskaper som trög, kall och rigid. Detta menar författarna stöds av tidigare forskning som 

gjorts på kognitiva mönster associerade med exkludering. Sammanfattningsvis så indikerar 

studierna på att social exkludering är en dehumaniserande erfarenhet. Det reducerar 

individens förmåga att tillskriva sig egenskaper som är gemensamma för alla. 

 

Ostracism: Konsekvenser och hanterbarhet 

Williams och Nida (2011) presenterar en översikt över den empiriska litteraturen om 

ostracism, och i relation till artikelförfattaren Williams ”the temporal need-threat model” som 

kan översättas med ”tidsbestämda behov-hot teorin”. Författarna presenterar en kortfattad 

historisk överblick över den forskning som har gjorts på området ostracism och social 

exkludering. Även om det förekom en del experiment på 60- och 70 talen som undersökte 

social exkludering var det inte förrän in på 1990-talet som forskningen började visa på en 

förståelse för konsekvenserna av detta samt ostracism och de relaterade fenomenen enligt 

författarna. Williams och Nida (2011) avser därför att undersöka nuvarande forskning på 

området. Det teoretiska ramverket som har legat till grund för forskningen är teorin ”need-

threat model of ostracism”. Modellen innebär tre stadier av upplevelsen av ostracism: det 

omedelbara, det reflekterande samt det långsiktiga stadiet. Man identifierar också fyra 

fundamentala behov: tillhörighet, självaktning, kontroll och meningsfull tillvaro. Artikeln 

redovisar ett antal olika sätt som forskare har valt för att manipulera eller framkalla ostracism 

på.                                                                                                                                          

Genom ett experiment som innebär att endast använda tre personer visar författarna hur man 

kan frysa ut en person endast genom att två personer i rummet kastar en boll till varandra utan 

att den tredje personen inkluderas. Detta ledde till en datoriserad version kallad ”cyberball” 

som innebar att personer över hela världen kunde delta i studier om ostracism. Över 5000 

personer globalt har nu deltagit i detta experiment enligt Williams och Nida (2001). Det 

visade sig att endast 2 till 3 minuter av ostracism i detta experiment framkallade starka 

negativa känslor av sorg och ilska. 

   

Frågan som författarna ställer sig i artikeln är hur det kan komma sig att en så pass kortvarig 

upplevelse, som att bli ignorerad av främlingar, kan ha en så stark reaktion hos människor? En 

slutsats författarna drar av experimentet är att effekterna av ostracism kan vara lika starka 

över internet i det datoriserade experimentet som i en fysisk situation, ansikte mot ansikte. 

Samt att ostracism från personer man inte känner är lika smärtsamt som från personer man är 

bekant med. En annan slutsats som dras i artikeln är att när något av våra grundläggande 

behov som är kopplade till ostracism, som tillhörighet och meningsfull tillvaro är hotat så 

reagerar vi på ett negativt sätt både fysiologiskt samt psykologiskt. Avslutningsvis diskuteras 
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hur människor som har varit utsatta för ostracism kan återuppleva den sociala smärta som det 

innebar varje gång erfarenheterna gör sig påminda vilket innebär att individen går igenom en 

cykel av det omedelbara samt det reflekterande vilket i slutändan kan leda till en uttömning av 

resurser hos individen som innebär ett stadium av uppgivenhet. 

 

Analys                                                                                                 
Min analys av de påvisade samband mellan ostracism och aggressivt beteende som framgår i 

empirin görs med hjälp av det teoretiska ramverk av begrepp och förklaringsmodeller som 

Williams (2007) och Leary, Twenge och Quinlivan (2006), menar kan användas för att 

förklara de mekanismer som förorsakar ett aggressivt beteende som en konsekvens av 

ostracism. 

Frustration, hämnd och självkänsla                                                                 

Jag vill börja min analys genom att diskutera resultatet utifrån begreppen frustration och 

hämnd. Resultatet jag kom fram till genom Chow, Tiedens och Govans studie visar att de 

personer som blev exkluderade från en gemensam aktivitet på grund av en orättvis bedömning 

(sin könstillhörighet) uppvisade en större benägenhet att bete sig på ett antisocialt aggressivt 

sätt än de personer som blev exkluderade på grund av en mer rationell förklaring. Att 

personerna då reagerar på ett aggressivt sätt kan förstås genom att använda begreppet 

frustration Leary m.fl. (2006) som teoretisk utgångspunkt. Att personen inte blev vald och 

därmed inkluderad i gruppen omintetgör den personens känsla av tillhörighet och acceptans 

vilket kan tänkas ge upphov till frustration. Detta resonemang stödjs också av Williams 

(2007) som menar att ostracism och exkludering omintetgör vissa grundläggande behov och 

att frustration över detta kan leda till aggressivitet. Denna frustration blir större genom att 

personen har blivit exkluderad på grund av en faktor som denne inte har någon makt att kunna 

förändra. Om personen inte på något sätt kan förändra detta är det tänkbart att det leder till en 

ännu större känsla av frustration vilket då kan manifesteras genom aggressivitet.  

Vidare kan aggressiviteten till viss del förstås genom att beakta begreppet hämnd som en 

orsaksfaktor för beteende. Grunden för all hämnd kan antas vila på en känsla av orättvisor av 

ett slag eller annat (Leary m.fl. 2006). Denna orättvisa exkludering som personer upplever 

kan tänkas ge upphov till ett behov av att ”ge tillbaka”, att hämnas på de som orsakar 

exkluderingen vilket kan orsaka ett aggressivt beteende. Leary, Kowalski, Smith och Phillips 

studie visade att det primära motivet för skolskjutningarna var att dessa personer utförde 

dåden som en vedergällning för ostracism och exkludering som hade pågått under en längre 

tid.                                                                                                                    

Williams (2007) temporal need-threat model (min översättning: tidsbestämda behov-hot 

teorin) är relevant för att förstå hur personer som utsatts för ostracism under en längre tid får 

tid att bearbeta och reflektera över sin exkludering. Individen går igenom en process av det 

omedelbara och det reflekterande stadiet. Varje gång som upplevelsen av exkludering gör sig 

påmind kan denna sociala utsatthet eller smärta som individen tidigare utsatts för i det 

omedelbara stadiet komma tillbaka, vilket i ett reflekterande stadium kan leda till ett tillstånd 
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av uppgivenhet och ett uttömmande av resurser menar Williams (2007). De likheter som går 

att se utifrån de studier jag granskat är att hämnd används på olika sätt. Antingen för att 

tillfredsställa ett inre begär som i de fall där vedergällningen sker ”i det tysta”, där bara 

personen som utfört hämndaktionen vet vem det är som utfört hämndaktionen. Eller för att 

tillfredsställa och upprätthålla sin egen självkänsla som i fallet med skolskjutningarna. Om det 

sker på det sistnämnda sättet menar jag att det paradoxalt nog kan ses som en prosocial 

handling. En prosocial handling definieras enligt Twenge, Baumeister, DeWall, Ciarocco och 

Bartels som en handling där individens beteende gagnar andra snarare än att gagna sig själv. 

Därför menar jag att skolskjutningarna skulle kunna ses som en prosocial handling, eftersom 

förövaren gör det som ett sätt att visa för andra att det inte går att behandla personer 

hursomhelst. Det aggressiva beteendet kan ses som ett försök till påverkan på de neutrala 

åskådarna i lika hög grad som på förövaren, och att de ska ”lära” sig något av händelsen. 

Detta stöds av Leary, m.fl. (2006) som menar att hämnd kan syfta till att skapa en slags balans 

i de interpersonella relationerna eller för att ge en moralisk instruktion till förövarna om att ett 

sådant beteende inte kan accepteras.  

Resultaten som jag fann i studien med SMS-ostracism går också att förstå utifrån Williams 

(2007) teori om omintetgörande av de grundläggande behoven. En grundläggande tanke i den 

teorin är att ostracism leder till en förlust av självkänsla. Leary, m.fl. (2006) menar att när 

personer blir utsatta för ostracism börjar de att fundera på vad det är som är fel med dem, de 

söker fel hos sig själva. Detta är ett ältande som leder till en lägre självkänsla (Leary m.fl. 

2006). Med hjälp av Williams teori kan man förstå vissa aspekter av de artiklar som ingår i 

empirin. Tydligt blir det just i resultaten av studien av SMS-ostracism, där deltagarna känner 

sig exkluderade när de ser att andra inkluderas. Känslan av exkludering förstärks när de ser 

andra inkluderas i en social situation. Här menade studiens författare Smith och Williams, att 

de exkluderade deltagarna tillskriver sig själva anledningen till sin exkludering, trots att de 

skulle kunna tillskriva de andra deltagarna skälet, att det till exempel skulle kunna bero på 

deras bristande sociala förmåga etc. Vidare skulle detta kunna förklaras med hjälp av 

Williams (2007) behov-hotteori som stipulerar att det är den relationella devalveringen i en 

exkluderande situation som är det fundamentala och inte själva hotet mot en persons ego eller 

självkänsla som sådan. Alltså genom att se andra inkluderas förskjuts den exkluderades status 

och det är detta relationella hot som ger upphov till aggressivitet 

Social markering samt minskad självkontroll 

Aggressivitet kan också användas som en social markering från personen för att visa att man 

inte kan behandlas hur som helst enligt Leary, m.fl. (2006). Detta antagande kan få stöd av 

den studie av Leary, Kowalski, Smith och Phillips jag redovisat som empiriskt underlag, där 

deras resultat indikerar att det aggressiva beteendet kan vara ett sätt för dessa personer att 

upprätthålla en självkänsla. Det är lätt att se ett genomgående samband mellan artiklarnas 

resultat i det att ostracism i många fall leder till ett aggressivt beteende. Både när det gäller 

extrem aggressivitet som i skolskjutningarna men också genom laboratorie-experimenten. 

Leary, m.fl. (2006) menar att människor ibland tenderar att bete sig aggressivt då de har blivit 

offentligt nedvärderade eller kränkta på något sätt. Wesselmann, Butler, Williams och 

Picketts studie där deltagarna fick reda på att ingen ville jobba med dem menar jag att 
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aggressiviteten kan tolkas som en social markering baserat på en implicit offentlig förnedring. 

Även om inte avvisandet skedde rent fysiskt framför andra, så är det tänkbart att individen 

uppfattade det mer som en offentlig kränkning eftersom den var genomgående från alla andra 

deltagare, då alla avvisade personen genom att välja bort den som arbetspartner. Det 

aggressiva beteendet kan då användas som ett sätt att visa andra, men också för personen 

själv, att denne inte är att avfärda utan vidare. Detta resonemang förs också av Leary, m.fl. ( 

2003) som i fallet med skolskjutningarna, menar att dessa var en social markering taget till 

sin extrema spets. 

Det resultat som visar på den dehumaniserande effekt som ostracism och exkludering har för 

individen, är också något som är att beakta är det gäller aggressivt beteende. Genom att de 

exkluderade personerna ser sig som distanserade från andra, kan detta antas ge upphov till 

vissa kognitiva förändringsmönster som resulterar i en minskad självkontroll Leary m.fl. 

(2006). Detta stödjs av resultatet i Bastian och Haslams dehumaniseringsstudie, som visar att 

när personer blir exkluderade så tenderar dessa att se sig själva som mindre ”mänskliga” och 

deras känsla av samhörighet minskar också. Personerna tenderar också att objektifiera sig 

själva genom tillskrivning av olika egenskaper som trög, rigid etc. Ur detta resonemang menar 

jag att aggressivitet i vissa fall kan ses som en konsekvens av exkluderingen utifrån de 

underminerade kognitiva processer som annars hade fått personen att agera annorlunda. Detta 

är något som också stödjs av Leary, m.fl. (2006)  som menar att personer inte analyserar 

situationen lika bra när de är exkluderade som de annars hade gjort.  

Resultaten som visar att personer beter sig aggressivt mot personer som inte är deras 

”naturliga” antagonist som i studien av Twenge, Stucke, Baumeister och Tice kan också 

förstås genom en minskad självkontroll Leary m.fl (2006). Personen förlorar perspektivet över 

de rationella förklaringsmodeller som annars hade förmått den exkluderade att se personer på 

olika sätt. Detta kan förstås genom Learys, m.fl. (2006) diskussion där de menar att en 

anledning till varför ostracism underminerar kognitiva processer hos personer kan vara för att 

det går åt så mycket energi till att upprätthålla känslomässiga reaktioner över exkluderingen, 

så det till slut finns otillräckliga resurser kvar för att behålla en självkontroll. 

Kontrollfaktor, sociala hämningar släpps                                                                        

Det går också att dra slutsatser angående att sociala hämningar släpps hos individen när 

denne är utsatt för ostracism. Twenge, Ciarocco, Baumeister, DeWall och Bartels studie visar 

att personer som får kännedom om att de kommer att leva ensamma i framtiden, tenderar att 

bete sig på ett antisocialt sätt genom ett aggressivt beteende. Personer som känner sig socialt 

accepterade uppträder på ett sätt som ”passar” in i gruppen och beter sig då prosocialt. När en 

person får reda på att denne kommer att leva ett liv i ensamhet har den inget längre att vinna 

på att ”vara snäll”. Detta kan kanske förklaras med hjälp av Learys, m.fl. (2006) resonemang 

som menar att exkludering leder till aggressivitet när personen inte har någon tillhörighet 

längre. Personer behärskar sitt sociala beteende men tappar kontrollen över detta när de inte 

längre har någon funktion.  

Sammantaget kan det då antas att man inte beter sig aggressivt mot personer som man tror att 

man kan ha ett utbyte av i framtiden men beter sig aggressivt mot de som inte är potentiella 
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framtida partners. Twenge, Ciarocco, Baumeister, DeWall och Bartel visade också på detta i 

sin studie av prosocialt beteende genom att demonstrera hur antisocialt beteende är en 

konsekvens av emotionell avtrubbning. Personer som förväntade sig exkludering var 

emotionellt avtrubbade. Detta kan tolkas som att de tappar kontrollen över de sociala 

hämningar, Leary m.fl. (2006) som annars hade föranlett mer empati och som det visade sig 

att personer som var inkluderade hade. Det sistnämnda är också något som Buckley, Winkel 

och Leary, visar stöd för i sin studie angående hur exkluderade individer uppvisade antisocialt 

beteende när de har blivit exkluderade. De exkluderade har inte längre något att förlora på att 

bete sig antisocialt och släpper därmed på sina sociala hämningar. Samma studie visade att de 

personer som gradvis blev mer och mer exkluderade var mer aggressiva än de som var 

konstant avvisade. Detta kan förstås om man ser till kontrollfaktorn. Williams (2007) menar 

att ostracism leder till en minskad upplevelse av kontroll. En upplevelse av att ha kontroll 

över något eller någon kan förändras genom en extern faktor. Alltså menar jag att resultatet av 

Buckleys m.fl. studie går att tolka genom att man ser till denna känsla av begynnande förlust 

av kontroll vilket leder till större aggressivitet och frustration. De personer som är konstant 

avvisade har redan förlorat kontrollen och sammanhanget, eller kanske aldrig hade någon, och 

är därmed mindre aggressiva.  

Personer som varit inkluderade och som upplever sig vara exkluderade och utan kontroll 

kommer att försöka återta och utöva någon form av kontroll. Denna kontroll kan enligt de 

studier som presenteras i resultatredovisningen vara i form av aggressivt beteende. Detta 

kunde till exempel ses utifrån den studie som Warburton, Williams och Cairns, genomförde 

där det aggressiva beteendet bestod i att utöva kontroll över hur mycket stark sås en annan 

deltagare skulle äta upp. Jag menar också att det aggressiva beteendet ofta kan användas som 

ett medel för en exkluderad person att få uppmärksamhet och genom det en viss upplevelse av 

kontroll. En exkluderad person kan tänkas föredra en negativ respons framför att inte få någon 

alls. Detta är också något som Williams (2007) och Leary m.fl. (2006) stödjer då de menar att 

en negativ respons kan ses som en vinst för den exkluderade individen och en viss känsla av 

kontroll. 

 

Diskussion                                                                                            
En tanke som har slagit mig genom arbetet är hur stark människans koppling till andra 

människor är. Även när personer blir avvisade eller på annat sätt exkluderade från en grupp 

eller sammanhang så försöker denne att bli inkluderad på något sätt, även om detta 

tillvägagångssätt kan skilja sig åt som min studie har visat. Genom att individens tillhörighet i 

en grupp hotas så försöker denne vanligtvis att stärka banden med andra individer eller 

grupper. Genom detta resonemang menar jag att det kan förklaras varför vissa individer söker 

sig till kriminella gäng eller sekter för att söka tillhörighet. Om då exkluderingen orsakade ett 

aggressivt beteende hos personen är det kanske också rimligt att anta att ett sådant beteende är 

mer accepterat i en kriminell grupp. Jag menar följaktligen att långtgående ostracism som 

orsakar aggressivt beteende kan tänkas ge upphov till en permanent kognitiv omstrukturering 

hos personen där det aggressiva beteendet blir en del av det permanenta ”tillståndet”. Kan det 

då antas att inkluderingen i den nya gruppen, om det nu är ett kriminellt gäng, politisk eller 
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religiös grupp, eller sekt av något slag ger upphov till en ökad konformism hos individen av 

rädsla för att exkluderas igen? 

Men det som är intressant att diskutera utifrån studiens resultat är hur ofta det ändå visade sig 

att individer tenderade att bete sig anti-socialt vid ostracism och exkludering. Man kanske kan 

tänka sig att ett anti-socialt beteende också är ett sätt för individen att bekräfta för sig själv att 

den faktiskt har makt och kontroll över sig själv trots sin exkludering. Resultatet visade också 

att antisocialt beteende i form av aggressivitet var ett sätt att skaffa fördelar, exempelvis 

genom att ta kontroll över andra, få ur sig frustration etc. 

Det verkar också utifrån studien som om kontrollfaktorn är något som verkar vara 

återkommande och viktig. Att inte ha någon makt att förändra negativa skeenden eller hur 

andra människor agerar verkar vara en starkt bidragande faktor till aggressivitet utifrån de 

resultat som genomgående redovisas i studien. Även om aggressivitet förklarades genom de 

olika teoretiska begreppen så kvarstår ändå frågan på vilket sätt som dessa förklaringar kan 

innefattas i varandra. Studierna visade att ostracism och exkludering ökar benägenheten för ett 

aggressivt beteende men min fördjupade analys visade, att det finns en komplexitet i 

fenomenet, som inte gör det särskilt enkelt att analysera eller tolka att dessa teoretiska 

begrepp alltid är åtskiljda från varandra, utan att det snarare handlar om gradskillnader än om 

artskillnader. 

Resultatet visar att det finns en stark koppling mellan ostracism, exkludering samt aggressiva 

beteenden. Jag har förstått att det finns olika mekanismer som kan vara upphov till detta. 

Något som kan vara värt att diskutera är på det sätt som forskarna har mätt aggressivitet. Det 

är trots allt genom relativt harmlösa metoder som individer kan bete sig aggressivt mot andra, 

exempelvis genom att ge stark sås till någon som har en stark motvilja mot detta. Det hade 

varit intressant att undersöka i vilken omfattning som individer hade varit benägna att 

hemfalla åt och utföra ett aggressivt beteende om metoden exempelvis innebar att mer direkt 

och påfallande vara skadligt för den utsatte. De metoder som användes i studierna var i 

kontrollerade laboratoriemiljöer där deltagarna inte behövde direkt exponeras för varandra när 

de uppvisade ett aggressivt beteende. Så om metoden för att mäta aggressivitet vore att utdela 

elektriska stötar eller liknande som tillfogade fysisk smärta till någon så är frågan om andra 

psykologiska spärrar hade hindrat deltagarna från att handla aggressivt. Det hade givetvis inte 

varit genomförbart då det skulle innebära enorma etiska konsekvenser av en sådan 

undersökning för deltagarna. Stanley Milgram genomförde på 1960-talet sitt klassiska 

lydnadsexperiment som avsåg att belysa individers benägenhet till att lyda auktoriteter som 

instruerar dem att genomföra handlingar som de normalt inte skulle vilja utföra av 

samvetsskäl. Metoden var då att försökspersonen skulle utdela elstötar till en annan person, 

denne person var i själva verket en skådespelare och i verkligheten ges inga elstötar 

(Milgrams lydnadsexperiment, 2014, 5 maj). Även om inte experimentet undersöker 

ostracism eller exkludering så är det intressant utifrån det faktum att manipulationen 

åsidosätter en människas moraliska övertygelser att inte skada någon annan. I samband med 

dessa etiska tvivelaktigheter i Milgrams experiment skulle jag också vilja rikta en viss 

metodkritik mot vissa av de studier jag har använt mig av i huruvida dessa är etiskt 

försvarbara. I en studie fick t.ex. deltagarna reda på att de antingen skulle leva ett liv i 
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ensamhet eller leva ett liv rikt på interpersonella relationer. Detta fick de då reda på efter att 

ha besvarat ett frågeformulär. Jag menar att även om deltagarna vid experimentets avslutande 

fick en ordentlig genomgång av experimentet och syftet samt att allt var påhittat så kan det 

innebära konsekvenser för individen i det långa loppet om de fick reda på att de skulle leva ett 

liv i ensamhet. 

En annan aspekt som kan diskuteras genom att reflektera över Williams behov-hot modell är 

de grundläggande behoven, vilket grundar sig i Maslows teori. Många av experimenten utgår 

från Williams teori och det innebär att de deltagare som är med i studierna skulle vara 

homogena när det kommer till hur de förhåller sig till dessa behov. Maslow (1987) menar att 

det finns undantag för hur dessa behov fungerar olika för människor. Exempelvis kan 

personer vars behov har blivit tillfredställda genom hela deras liv utveckla ett försvar för att 

skydda sig själva när behoven omintetgörs. De kan gå emot strömmen och ”hålla ut” när det 

kommer till exkludering, hat, ostracism etc. Vidare kan behoven skilja sig åt ganska mycket 

beroende på hur känsliga människor är. Här kan man se det utifrån Bowlbys (ref av Payne, 

2008) anknytningsteori, där personen exempelvis i en otrygg anknytning ofta lämnades ensam 

och annars hade ett ambivalent förhållande till sina anknytningspersoner. En sådan person 

kanske uppfattar exkludering på ett helt annat sätt en någon annan. Vid exkludering kanske 

personen reageraar med aggressivitet för att istället försöka skydda den relation som håller på 

att tas ifrån denne. Vidare menar Bowlby att personer som har en historia med otrygg 

anknytning kämpar mellan ett undvikande och en längtan efter intimitet. Denna interna 

konflikt kan i studien förklara varför vissa blir mer aggressiva vid exkludering.  

Jag menar vidare att denna studie kan användas för att förstå komplexiteten i fenomenet 

ostracism och exkludering och förhoppningsvis kunna användas i det sociala arbetet för att 

förstå orsakerna till beteendet hos vissa exkluderade personer. För att hjälpa människor är det 

viktigt att både de och socialarbetaren förstår och är medvetna om mekanismerna bakom 

aggressiviteten så att hjälp på bästa sätt kan ges.  

En viss kritik kan framföras mot min studies tillvägagångsätt genom att det är uteslutande 

amerikanska studier som jag har inkluderat. Anledningen till detta kan dock motiveras genom 

att den ledande forskningen på området är just amerikansk. Vidare är det lämpligt att framföra 

kritik mot att resultatet är hämtat från studier som använt uteslutande amerikanska studenter i 

experimenten och som just befinner sig i ett visst begränsat ålderspann. 

Med detta sagt är det dock motiverat att också ställa sig frågan huruvida studien är applicerbar 

på andra kulturer och livssituationer än de amerikanska studenternas. Jag menar dock att 

analysen är gjord utifrån de teoretiska begrepp som är socialpsykologiskt baserade och därför 

är grundade i en allmänmänsklig förståelseram som är applicerbar för människan som art. 

Vidare kan frågan ställas varför jag enbart valde laboratorieexperiment som hade studerat 

sambanden mellan ostracism och aggressivitet förutom artikeln om skolskjutningarna. 

Anledningen till detta var för att undersöka det rena sambandet mellan ostracism och 

aggressivitet. Studierna som användes var tydliga med att påpeka att det var just en 

uteslutning av oönskade variabler som var skälet till laboratorieexperimenten. Studien med 
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skolskjutningarna visade sig just vara något mer komplex på det sättet att andra variabler 

också samverkade med ostracism för att förorsaka ett aggressivt beteende. 

Förslag till vidare forskning 

I framtida studier hade det varit intressant att undersöka mer specifikt hur variabeln kön 

förhåller sig till benägenheten för att agera på ett aggressivt sätt vid exkludering. I de 

undersökta studierna var detta ingen variabel som undersöktes närmare. Det är ju trots allt så 

att det manliga släktet är överrepresenterat när det gäller våldshandlingar. Det hade också 

varit intressant att undersöka fenomenet på gruppnivå och under ”verkliga” förhållanden. Är 

de förklaringar som använts i denna studie också applicerbara för att förstå aggressivitet på en 

gruppnivå? Jag skulle också önska att fenomenet studerades utifrån eventuella kulturella 

skillnader. Som jag nämnde tidigare så är de undersökta studierna utifrån en västerländsk 

kontext och det hade varit intressant att se om fenomenet skiljer sig åt mellan kulturer eller 

om det är något som är allmänmänskligt. 

Hjalmar Söderberg skrev en gång: 

”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och 

föraktad. Man vill ingiva människorna någon sorts känsla. Själen fryser inför tomrummet och 

vill kontakt till vad pris som helst” 
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