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Gynnar konformitet människor? 

Samband mellan konformitet och personlighetsindexar 

 
Betty Gunes och Gustav Johansson 

 

 

Konformitet ses som att människor anpassar sitt beteende utifrån andra och 

betraktas ofta som något negativt i västerlänska samhällen. Syftet med 

undersökningen var att framhäva om konformitet gynnade människor när 

andra ansågs bidra med nyttig information, konstruera ett mätinstrument för 

normativ och informativ social influens samt undersöka samband mellan 

personlighetsindexar och konformitet. En enkätstudie genomfördes med 

totalt 83 deltagare från en högskola i Mellansverige. Deltagarna delades in i 

två grupper, där konformitetsgruppen fick, tillskillnad från kontrollgruppen, 

en procentsats vid varje kunskapsfråga. Resultaten visade att konformitet 

förekom och att det gynnade sig att följa strömmen vid lätta och medelsvåra 

kunskapsfrågor. Ytterligare förekom det inga samband mellan 

personlighetsindexarna och konformitet. Slutsatsen var att människor inte 

borde se konformitet som något negativt, utan bör ibland ta del av det 

majoriteten har att erbjuda i vardagliga situationer. Förhoppningsvis 

kommer det konstruerade mätinstrumentet användas i framtida forskningar. 

 

Keywords: conformity, general knowledge test, need to belong, public self-

consciousness, normative and informative social influence. 

 

 

Inledning 
 

Den fiktiva personen Eva deltog i en frågesportstävling som sker varje månad i hennes 

hemstad. Hon hade precis klarat av en fjärdedel av tävlingen när hon fastnade på en inte allt 

för svår fråga där hon valde att använda en av sina två livlinor, om att veta publikens svar. 

Majoriteten av publiken valde tydligt ett svarsalternativ och Eva förlitade sig på majoriteten 

av publikens kunskap. Det visade sig att det svarsalternativet var rätt och Eva vart jätteglad. 

Senare in på tävlingen, när de svåra frågorna började dyka upp, valde Eva att vända sig till 

publiken igen. Hon ansåg att de också hade svaret på den svåra frågan hon nu hade fastnat på. 

Likt vid förra gången, förlitade hon sig till majoriteten av publikens svarsalternativ och 

förhöll sig till det. Dock visade det sig att svaret var fel och Eva fick lämna tävlingen. På 

vägen hem kunde hon inte släppa hur det kom sig att majoriteten av publiken hade rätt första 

gången, men inte den andra. Det Eva inte visste, vilket den aktuella studien berör, var att detta 

kan förklaras utifrån social påverkan och konformitet.   

Det finns mycket forskning inom socialpsykologin och dess områden som gett viktig 

kunskap för människan och dennes beteende. Socialpsykologi har beforskats (Myers, 2009) 

lite mer än 100 år och handlar om hur personer tänker på, förhåller sig till och påverkar andra. 

Aronson, Wilson och Akert (2012) noterade också detta men framhävde även att människor 

ofta påverkas endast i andras närvaro samt att social påverkan är ett brett fenomen som 

inkluderar människans känslor och tankar.  

Inom socialpsykologin förekommer bland annat konformitet vilket kan enligt Myers 

(2009) ses som ett påhittat eller riktigt grupptryck som leder till att individens tro eller 

beteende förändras. Vidare menar Myers (2009) att en individ konformerar då personens 
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beteende eller tro skiljer sig åt om denne är en del av en grupp, kontra då personen är ensam.  

Enligt Levine (1999) argumenterade Solomon Asch för att konformitet utgörs av tre 

processer. Konformitet sker på grund av en ändrad uppfattning av perception (som sker 

omedvetet), en ändring av omdöme på grund av lågt självförtroende samt en tillit till att 

majoriteten har rätt, och att ej agera likt sig själv i hopp om att bli accepterad av gruppen. 

Det nämns två kända anledningar till varför en människa konformerar. Deutsch och Gerard 

(1955) nämnde och förklarade två typer av social influens som har med att individer anpassar 

sitt beteende. Den ena typen kallas för normativ social influens, vilket betyder att man 

konformerar för att leva upp till andras förväntningar, och på så sätt bli en del av deras 

gemenskap. Den andra typen är informativ social influens. Vilket betyder att man vänder sig 

till andra, ser deras agerande som bevis om verkligheten, förlitar sig på detta och anpassar sitt 

beteende utifrån det. I nära anslutning till varför individer konformerar har med bland annat 

ett tillhörandeskap att göra, vilket Cialdini och Goldstein (2004) hävdade är något djupt inom 

människan som motiverar individer till att skapa och förvara meningsfulla sociala relationer 

med andra. Kelly (2001) motiverade även detta genom att förtydliga att det är naturligt för 

människor att tillhöra, och bli accepterade av, grupper samt att det råder individuella 

skillnader gällande grad av tillhörighet. Att det finns en koppling mellan grad av 

tillhörandeskap samt konformitet visades i Chartland och Barghs (1999) studie där deltagare 

som hade en hög grad av tillhörandeskap ofta härmade, omedvetet, de ansiktsuttryck som de 

medverkande deltagarna gjorde. Forskarna ansåg detta som en typ av normativ konformering. 

Det råder även kulturella skillnader gällande konformitet där Bond och Smiths (1996) 

forskning antydde att individualistiska kulturer visade lägre grad av konformitet än vad 

kollektivistiska kulturer gjorde. Cinnirella och Green (2007) visade också i sin studie om 

cyber-konformitet att personer tillhörande en kollektivistisk kultur konformerade mer än 

personer i en individualistisk kultur. Detta gällde när försökspersonen fick, i samma rum, höra 

vad tidigare personer sagt. Att detta sker kan anses rimligt i och med att människor är mer 

oberoende av varandra i individualistiska kulturer än kollektivistiska (Markus & Kitayama, 

1991). I anslutning till teorier om vad som kan bero på att personer konformerar tog Froming 

och Carver (1981) upp begreppet public self-consciousness som speglar hur pass mycket 

människor är medvetna om sina sociala självaspekter, i vilken grad man är känslig och orolig 

över vad andra tycker samt att det är beräknat på ett sätt för att underlätta socialt utbyte. Ett 

förtydligande gällande detta kan exemplifieras med Fenigsteins (1979) studie som visade på 

att personer med högre grad av public self-consciousness var mer känsliga för att bli 

bortstötta. Froming och Carver (1981) visade att det fanns ett samband mellan grad av public 

self-consciousness och konformitet. Deltagare som svarade i enighet med experimentets 

gruppmedlemmar där de hade väsentligt fel i uppskattningarna tenderade att ha högre public 

self-consciousness. Froming och Carvers förklaring till detta var att personer med hög grad av 

public self-consciousness motiverades med en önskan att socialt komma överens och gav 

därför efter till gruppens grovt felaktiga svar för att inte avvika relativt extremt, i förhållande 

till gruppens uppskattning. 

En känd studie inom socialpsykologin och konformitet är Aschs (1955) linjeexperiment. 

Studien gick ut på att försökspersonerna vart tilldelade två bilder på vertikala linjer. På den 

ena bilden (bild nr. 1) syntes det endast en vertikal linje, medan på den andra bilden (bild nr. 

2) syntes tre vertikala linjer, där en av linjerna var samma längd som på bild nummer ett. 

Deltagarnas uppgift var att matcha vilken av dessa tre linjer på bild nummer två som var 

identisk med den linje som presenterades på bild nummer ett. Det gjordes totalt 18 jämförelser 

och varje jämförelse gjordes i grupp där alla utom en deltagare vart tilldelad instruktioner att 

svara samma fel svar, men inte varje gång. Studiens resultat visade på att 75 % av deltagarna 

följde strömmen minst en gång, vilket i sig även betyder att 25 % av deltagarna var fullt 

självständiga, där de aldrig höll med gruppens felaktiga svar. Ytterligare resultat visade på att 
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när tre tidigare personer nämnt samma felaktiga svar, så konformerade försökspersonen i 

drygt en tredjedel av gångerna. Asch intervjuade varje deltagare och fick en förklaring till 

varför deltagarna antingen gick efter gruppens svar, eller höll sig självständiga. Han kom fram 

till att de som svarade självständigt hade bl a. en stark tillit till deras omdöme samt att de på 

ett effektivt sätt kunde återhämta sig från tvivel och återanknyta sitt balanssinne. Efter 

enskilda intervjuer med deltagarna som konformerade kom Asch fram till att en del individer 

ansåg, väldigt fort, att de andra i gruppen hade rätt och förlitade sig på deras omdöme. 

Ytterligare förklaring var att deltagarna uttolkade deras olikhet med gruppen som om det vore 

någon slags brist i dem själva, som de var tvungna att dölja. Utifrån denna upplevda brist 

försökte de desperat att ena sig med majoriteten, vilket gjorde att de blev påverkade och 

underskattade konformitetens förekomst. 

När det kommer till social påverkan så tog Cialdini (2005) upp principen om sociala bevis. 

Principen handlar enkelt om att människor vänder sig till andra för att avgöra vad som är det 

rätta eller felaktiga uppförandet. Vilket både kan vara på gott (när andra kan bidra med nyttig 

information) och ont (när de inte kan det). Ett exempel på sociala bevis var mordet på tjugo-

åriga Catherine Genovese i New York. Det var inte självaste mordet i sig som väckte så stor 

uppmärksamhet, utan det var det utdragna händelseförloppet som pågick under 35 minuter, 

med tre uppehåll av gärningsmannen, samtidigt som 38 medborgare bevittnat hela händelsen 

utan att en enda av dessa lyfte ett finger. På senare tid har vissa detaljer ifrågasatts då de inte 

riktigt stämde (Aronson et al., 2012), dock gäller fortfarande poängen att åskådare oftast inte 

hjälper till. Det skapade stor förvirring i samhället hur det kom sig att ingen ens hade ringt ett 

anonymt nödsamtal till polisen. Förklaringar som bland annat apati och undertryckta 

aggressioner var vanliga kommentarer om varför detta hade hänt. Latané och Darley 

(refererad i Cialdini, 2005) syftade på att det hade med sociala bevis att göra om varför ingen 

larmade eller hjälpte till, i och med att det var så många åskådare.  Ett av deras resonemang 

till detta hade med pluralistisk ignorans (Cialdini, 2005) att göra, där människor, i sin 

osäkerhet, vänder sig till andra för att avgöra det korrekta uppförandet, samtidigt som alla 

andra också gör likadant. Latané och Darley (refererad i Aronson et al., 2012) förklarade att 

individer går igenom fem steg som avgör om de kommer att hjälpa någon. Ifall de misslyckas 

med något av stegen kommer de inte att hjälpa till alls. För att åskådaren ska hjälpa till måste 

personen först upptäcka nödsituationen, tolka situationen som ett nödfall, ta till sig ansvar, 

veta att denne har tillräcklig kunskap för att hjälpa samt överväga eventuella risker som kan 

ske (fara för liv, juridiska stöd etc.).  Utifrån detta kan en av anledningarna till varför ingen av 

de 38 åskådarna ringde polisen, bero på att de ej tog till sig ansvar för att ringa då de kanske 

trodde att andra redan hade ringt. 

Det var Genovese fallet som inspirerade Darley och Latané att skapa forskning om 

åskådares agerande i nödsituationer. Ett tydligt exempel där människor konformerar är 

åskådareffekten (eng. ”bystander effect”). Latané och Darley (1968) lyfte fram 

åskådareffekten där ju fler individer som bevittnar en nödsituation, desto lägre chans är det att 

någon kommer att hjälpa till. Latané och Darley (1968) exemplifierade detta med deras ”rök-

experiment”. Studien visade tydligt på detta fenomen där deltagarna i tre olika betingelser, 

ensamma, med två icke reagerande deltagare eller i grupp med 3 personer, utsattes för rök i 

det vänterum där de fyllde i en enkät. Slutsatsen av resultatet var att ju fler personer som 

närvarade, desto lägre chans var det att deltagaren rapporterade rök. Detta gällde speciellt när 

de andra, studiens medhjälpare, i gruppen inte reagerade på röken. 

Det finns flertalet negativa händelser som sker på grund av människors sociala påverkan 

och konformitet. Forskningar som till exempel Milgrams lydnadsexperiment och Muzafer 

Sherifs ”The Robbers Cave” (se Milgram, 1975; Myers, 2009) belyser tydligt på det. Det kan, 

utifrån vad som nämnts tidigare, vara lätt att se konformitet och social påverkan som något 

negativt, vilket det dock inte alltid behöver vara. 
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Är konformitet endast negativt? 

 

Som tidigare nämnt (Cialdini, 2005) kan konformitet leda till något bra, om andra kan bidra 

med nyttig information. Konformitetens positiva konsekvenser har beforskats och har bl a. 

påvisat att social påverkan och konformitet kan få människor att följa positiva beteenden. 

Nook, Ong, Morelli, Mitchell och Zaki (2016) visade att konformitet kunde bidra till något 

positivt. Deltagarnas uppgift var att donera pengar till olika välgörenheter tio gånger. 

Försökspersonerna vart indelade i två olika grupper. Båda grupperna fick efter deras första 

donation se ett medelvärde på hur mycket tidigare deltagare hade donerat. Den ena gruppen 

fick se tidigare donationer som var relativt generösa medan den andra gruppen fick se relativt 

mindre generösa donationer. Resultatet visade på att deltagarna i den generösa betingelsen 

donerade signifikant mer pengar än vad den andra gruppen gjorde. Det visade sig också att 

den generösa gruppen ständigt ökade sina donationer över tid, till skillnad från den mindre 

generösa betingelsen. För att bland annat öka sin tillförlitlighet till skillnaden fick inte 

deltagarna, på deras första donation, se hur mycket tidigare personer donerat. Det visade sig 

att det ej fanns någon signifikant skillnad med avseende på hur mycket deltagargrupperna 

hade donerat. 

O’Connor (1972) visade även på att konformitet kan bidra till positiva resultat. Han 

samlade socialt tillbakadragna barn från fyra olika förskolor. En del av dessa barn fick se 

totalt 11 filmklipp som speglade olika typer av sociala interaktioner i förskolor. Filmklippen i 

sig ökade systematiskt, både aktivitetsmässigt och i antal barn som deltog i den sociala 

interaktionen. Filmklippen kunde bl a. visa hur ett annat barn läste en bok och gav 

kommentarer om den, till att se flertalet barn leka energiskt. Studiens resultat visade tydligt på 

att konformitet kunde bidra till något positivt i och med att barnens sociala interaktion ökade 

markant över tid, tack vare filmklippen. 

Cialdini, Reno och Kallgren (1990) visade hur människor kan anpassa sitt beteende efter 

hur människor tidigare agerat i en viss miljö. Deltagarna skräpade ner i mycket mindre 

utsträckning när de befann sig i ett välstädat parkeringsgarage än när de befann sig i samma 

garage när det var nedskräpat. Goldstein, Cialdini och Griskevicius (2008) visade också på 

hur andras beteende kan få människor att värna mer om miljön. I det hotell där studien tog 

plats, satte forskarna upp olika versioner av en skylt i hotellrummen som betonade vikten av 

att värna om miljön genom att återanvända sina handdukar. På den ena versionen stod det hur 

många procent (75 %) av de tidigare gästerna som hade återanvänt handdukarna, vilket den 

andra versionen inte hade. Studiens resultat visade på att de gäster vars hotellrum hade skyltar 

med procent, återanvände sina handdukar i större utsträckning än vad de gäster som endast 

hade en skylt om att värna om miljön gjorde. 

Rosander och Eriksson (2012) studerade konformitet i samband med kunskapsfrågor. 

Deltagarna som besvarade en webbenkät innehållande flervalsfrågor vart indelade i en 

kontrollgrupp som endast fick kunskapsfrågor eller en konformitetsgrupp som fick samma 

kunskapsfrågor men även, vid varje fråga, en procentsats (i form av stapeldiagram) som 

visade hur tidigare deltagare hade svarat. Rosander och Erikssons analyser visade på att cirka 

hälften av deltagarna i konformitetsgruppen konformerade minst en gång samt att konformitet 

ökade i samband med svårighetsgrad.  Dock hade Rosander och Eriksson, i 60 procent av 

frågorna, givit felaktig information om hur tidigare deltagare hade svarat. Stanzl (2016), vars 

undersökning delvis utgick från Rosander och Erikssons (2012) studie, försökte framvisa 

konformitetens positiva sidor samt hur det kunde underlätta människors vardag. Stanzl ansåg 

att Rosander och Erikssons fiktiva procentsatser var en brist och ville rätta till den för att 

bevisa att det lönar sig att göra som andra.  Till sin hjälp hade hon utformat ett kunskapsprov 
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med fem svårighetsgrader.  I likhet med Rosander och Eriksson fanns det en kontrollgrupp 

som fick en version som hade endast kunskapsfrågor och en konformitetsgrupp som fick en 

annan version med samma kunskapsfrågor samt en procentsats (grundad på vad tidigare 

deltagare svarat i hennes pilotstudie) bredvid varje svarsalternativ. Undersökningen visade 

tydligt att konformitet förekom i och med att konformitetsgruppen svarade mer likt tidigare 

deltagare än vad kontrollgruppen gjorde. Det visade sig också att konformitet ökade i takt 

med svårighetsgrad. Studien framhävde även att konformitet kunde underlätta människors 

vardag i och med att det visade sig att det lönade sig att konformera då det, i detta fall, ledde 

till fler antal rätt för somliga svårighetsgrader. Ytterligare fördjupning var att det lönade sig 

som mest att konformera i den mellansvåra svårighetsgraden. Det som dock kan ses som en 

svaghet i hennes undersökning, var att hon hade olika antal frågor i de olika 

svårighetsgraderna. 

 

 

Den aktuella studien 

 

Den aktuella studien var delvis en replikering av Stanzls (2016) konformitetsstudie och har 

utefter hennes metoddiskussion ändrats till bland annat tre svårighetgrader istället för de 

ursprungliga fem, för att se om resultat likt hennes studie förekom. Stanzl hade även en ojämn 

fördelning i antal frågor per svårighetsgrad vilket var ett problem, då det blev svårare för 

henne att jämföra dem. Utifrån en korrigerad replikering kunde förhoppningsvis ytterligare 

stöd belysa att konformitet kunde bidra till positiva konsekvenser. För att följa i Stanzls 

(2016) spår och ytterligare undersöka förekomsten av konformitet så skapades ett 

mätinstrument. Instrumentet som konstruerades var uppdelad i två delar. Den ena delen 

berörde normativ social-influens och handlade om att individer konformerar för att leva upp 

till andras förväntningar, och på så sätt bli en del av deras gemenskap. Den andra delen 

berörde informativ social influens och handlade om att personer vänder sig till andra och 

anpassar sitt beteende utifrån dem, då de förlitar sig mer på gruppen än sig själv. Personen 

söker därför bekräftelse från andra i svårhanterliga situationer för att få svar på det de inte vet. 

En ytterligare anledning till att det instrumentet skapades var att se om individer kunde vara 

högre i den ena aspekten än den andra, eller om de på samma sätt samvarierar med 

konformitet. Utifrån tidigare forskning (Chartland & Bargs, 1999; Froming & Carver, 1981) 

finns det även skäl att tro att det förekommer ett samband mellan konformitet och ”need to 

belong” och/eller ”public self-consciousness”.  

 
 

Syfte och frågeställning  
 

Huvudsyftet med studien var att framhäva om konformitet förekom och ifall det kunde bidra 

med positiva konsekvenser, under vardagliga situationer, där andra kan förväntas vara bra 

källor till information. Ett ytterligare syfte var att undersöka samband mellan konformitet och 

personlighetsindexar ”need to belong”, ”public self-consciousness”, ”normativ social 

influens” och ”informativ social influens”.  

Hypoteser 1 och 2 grundade sig på Rosander och Eriksson (2012) samt Stanzls (2016) 

tidigare studier som belyser konformitet i samband med kunskapsfrågor. Hypotes 3 grundade 

sig enbart på Stanzls (2016) studie. Hypoteser 4-5 grundade sig på Chartland och Bargs 

(1999) samt Froming och Carvers (1981) studier som visade på samband med konformitet och 

public self-consciousness samt tillhörandeskap. Hypotes 6 grundade sig på Deutsch och 

Gerard (1955) förklaring om två olika skäl till varför individer konformerar. 
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Hypoteser 

 

Hypotes (1): Konformitet förekommer i samband med kunskapsfrågor. 
Hypotes (2): Det råder en större skillnad mellan kontroll- och konformitetsgrupp i grad av 

konformitet vid svåra frågor än vid lätta frågor. 

Hypotes (3): Konformitet leder till fler antal rätt vid lättare frågor än vid svårare frågor. 

Hypotes (4): Det finns ett samband mellan tillhörandeskap (need to belong) och konformitet. 

Hypotes (5): Det finns ett samband mellan ”public self-consciousness” och konformitet. 

Hypotes (6): Normativ och informativ social influens korrelerar med varandra. 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 
 
Deltagarna i studien ordnades fram med hjälp av ett tillgänglighetsurval. Samtliga deltagare 

var studenter med olika inriktningar på en högskola i Mellansverige. Sammanlagt deltog 83 

deltagare i undersökningen där 64 (77.1 %) var kvinnor, 18 (21.7 %) män och 1 (1.2 %) 

person hade identifierat sig som annat. För deltagarna varierade åldern mellan 19 och 47 år 

med en medelålder på 25.09 (SD = 6.39) år. Deltagarna fick ingen form av kompensation för 

sin medverkan i undersökningen. Bortfallet var 10 deltagare som endast hade fyllt i vissa 

delar av enkäten. Analysen gjordes på svar från dessa 73 fullständiga enkäter. 

 

 

Material 
 

Missivbrev. Tillsammans med varje enkät följde ett häftat missivbrev med. I detta brev 

berörde författarna information om studien, enkätens innehåll samt Vetenskapsrådets etiska 

principer som innefattar bland annat deltagarnas frivillighet, anonymitet och även hur 

materialet kommer att behandlas. I slutet av missivbrevet fanns författarnas samt 

handledarens kontaktuppgifter om eventuella frågor eller funderingar kring studien skulle 

uppstå. Deltagarna fick också möjlighet, via missivbrevet, att ta del av studiens resultat om de 

så önskade detta. 
Enkäten inleddes med två bakgrundsfrågor; en öppen fråga om ålder och en fråga om kön 

med tre svarsalternativ (man, kvinna, annat). Därefter följde mått på ”public self-

consciousness”, tillhörandeskap (need to belong), normativ influens, informativ influens samt 

kunskapsfrågor. För att kontrollera för ordningseffekter fanns det flera versioner av enkäten. 

För de instrument som var på engelska gjorde författarna en ”backtranslation” med hjälp av 

en student i U.S.A.  

 

Public Self-consciousness scale. Sju påståenden som mäter public self-consciousness från 

Scheier och Carvers (1985) självmedvetande skala (The Self-Consciousness Scale) användes. 

Exempel på påståenden ”jag är orolig över mitt sätt att hantera saker”, ”jag bryr mig om vad 

andra tycker om mig” och ”innan jag går hemifrån kollar jag hur jag ser ut” och dessa 

besvarades med hjälp av en fyra gradig skala från 0 (inte alls som mig) till 3 (en hel del som 

mig). Författarna fick via mail med artikelns ena författare Carver ett godkännande att 

använda den. Samtliga variabler skapades till en summaindex (Cronbach’s alfa = 0 .765). 
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The Need to Belong Scale. Med godkännande av M. R. Leary användes Leary, Kelly, 

Cottrell och Schreindorfers (2013) tillhörandeskala (The Need to Belong Scale), bestående av 

sammanlagt 10 påståenden som till exempel ”jag oroar mig sällan om vad andra tycker om 

mig”, ”jag vill att andra ska acceptera mig” och ”jag har ett starkt behov av att känna 

tillhörighet”. Dessa påståenden besvarades med hjälp av en fem gradig skala från 1 (inte alls) 

till 5 (väldigt mycket). Samtliga variabler skapades till en summaindex (Cronbach’s alfa = 

.746). 

 

Normativ Social Influens. Den sista delen av enkäten bestod av 8 stycken självkonstruerade 

påståenden som besvarades med hjälp av en femgradig skala från 1 (inte alls) till 5 (väldigt 

mycket). De 8 påståendena i denna del berörde normativ social influens och påståendena 

skapades utifrån den teoretiska beskrivningen av normativ influens (Deutsch & Gerard, 1995). 

Påståenden som användes var ”jag skulle hellre ha rätt än att passa in” (vändes innan analys), 

”jag har lätt att stå emot grupptryck”, ”jag följer hellre strömmen än gör det jag vet är rätt”, 

”ibland säger jag inte som jag tycker för att bli omtyckt”, ”jag säger eller gör saker för att 

andra ska acceptera mig”, ”jag brukar klä mig som andra för att inte sticka ut för mycket”, 

”vid övergångställen gör jag som andra – går de mot rött så gör jag också det men om de 

väntar så väntar jag” och ”jag skulle hellre passa in än att ha rätt”. Samtliga variabler 

skapades till en summaindex vilket resulterade i Cronbach’s alfa = .591. För att höja 

Cronbach’s alfa så utelämnades ”jag har lätt att stå emot grupptryck” vilket istället gav α = 

.705. På grund av detta användes totalt 7 påståenden i dataanalysen. 
 

Informativ Social Influens. De resterande 8 påståendena var egenkonstruerade och berörde 

informativ social influens och skapades utifrån den teoretiska beskrivningen av informativ 

social influens (Deutsch & Gerard, 1995). Påståenden som användes var ”jag gör som jag vill 

även om andra inte gör det” (vändes innan analys), ”jag läser oftast inte recensioner när jag 

ska köpa en produkt” (vändes innan analys), ”när jag handlar känns det tryggt att veta en viss 

modell/varumärke är populär eftersom den då måste vara bra”, ”när jag är osäker frågar jag 

gärna andra vad de tycker”, ”om jag ska se en film läser jag kundrecessioner för att se vad 

andra har tyckt om den”, ” jag läser oftast inte recessioner när jag ska köpa en produkt”, ”om 

jag är osäker inför något brukar jag vända mig till andra och göra som de gör” och ”när jag 

ska gå på fest och är osäker på vad jag ska ha på mig brukar jag fråga mina vänner och klä 

mig likt dem. Samtliga variabler sammanslogs till en index (Cronbach’s alfa = .614). 

 

Kunskapsfrågor Del 4. I denna del använde författarna en enkät med totalt 30 

kunskapsfrågor respektive fyra svarsalternativ, hämtad från Ulrika Stanzl (2016) pilotstudies 

ursprungliga 60 kunskapsfrågor. Kunskapsfrågorna konstruerades av Stanzl med inspiration 

från bland annat högskoleprov, nutidskryss, nationella prov och sällskapsspel. Författarna 

valde av dessa ut 10 frågor som ansågs vara lätta, 10 medelsvåra och 10 svåra frågor. Frågor 

som hade mellan 0-25 % rätta svar ansågs som svåra, mellan 50-80 % ansågs vara medelsvåra 

och mellan 81-100 % rätta svar ansågs som lätta frågor. Anledningen till varför just denna 

procentsats användes var för att författarna ansåg om en stark majoritet hade rätt på en fråga 

lär det anses som en lätt fråga. Om mer än hälften, men ändå mindre än en tydlig majoritet (< 

80 %) hade svarat rätt på en fråga, anser författarna det som en medelsvår fråga. Där en tydlig 

minoritet( < 26 %) svarat rätt på en fråga bör det anses som en svår fråga. Procentsatsen som 

användes i studien är korrekt i och med att den grundar sig på vad tidigare deltagare svarat. 

Frågorna som användes valdes utifrån tydliga svarsfördelningar där man kunde se att 

majoriteten hade svarat på ett av svarsalternativen. Svarsfördelningar där procentsatserna var 
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nästan jämnfördelade över samtliga svarsalternativ togs ej med, för att lättare urskilja om 

individer konformerar.  

Det fanns två olika versioner av denna del. Den ena versionen var skapad för 

kontrollgruppen där bara kunskapsfrågor användes. Den andra versionen var identisk förutom 

att procenttal som visade hur tidigare studenter hade svarat på frågan presenterades bredvid 

varje svarsalternativ. Till exempel fick kontrollgruppen ”Välj det förslag som bäst motsvarar 
innebörden av ”naiv” A) Påhittig, B) Rådlös, C) Busig och D) Godtrogen. Däremot fick 

konformitetsgruppen ”Välj det förslag som bäst motsvarar innebörden av ”naiv”. A) Påhittig 

(0 %) , B) Rådlös (5,3 %), C) Busig (2,6 %)  och D) Godtrogen (92,1 %)”. 

 

 

Procedur 

 

För att säkerhetsställa att deltagarna inte skulle upptäcka studiens huvudsakliga syfte samt 

kontrollera för att deltagarna ej skulle bli medvetna om att hälften av enkäterna bestod av en 

procentsats, skapades det totalt fyra olika versioner av enkäten. Samtliga versioner inleddes 

med missivbrevet. Det fanns två ordningar där hälften av deltagarna svarade på 

kunskapsfrågor först och hälften svarade på personlighetsenkäten först. Samtliga versioner 

inleddes med ett anpassad missivbrev. Version 1 (kunskapsfrågor utan procentsats följd av 

personlighetsenkät), Version 2 (kunskapsfrågor med procentsats följd av personlighetsenkät), 

Version 3 (personlighetsenkät följd av kunskapsfrågor utan procentsats) och Version 4 

(personlighetsenkät följd av kunskapsfrågor med procentsats). För att säkerhetsställa att alla 

versioner av enkäterna förekom lika ofta så genomfördes en block randomisering. 

    Datainsamlingen genomfördes under två tillfällen. Den första insamlingen skedde under en 

eftermiddag på en högskola i Mellansverige, i samband med deltagarnas föreläsning. 

Författarna presenterade sig själva och deltagarna informerades muntligt om studien, enkätens 

omfattning och att undersökningen gäller en C-uppsats i psykologi. Därefter följde en 

beskrivning om deras rättigheter i fråga om frivillighet och anonymitet. Författarna upplyste 

även om konfidentialitetsprincipen. Deltagarna blev även försedda med författarnas 

kontaktuppgifter ifall de ville ta del av resultatet samt om de hade eventuella frågor kring 

studien. Efter att deltagarna tagit del av all information tilldelades de varsin enkät. Hälften av 

deltagarna fick en enkät utan procentsats (kontrollgrupp) och de resterande fick en enkät med 

procentsats (konformitetsgrupp). När deltagarna var klara samlades alla ifyllda enkäter in. 

Författarna tackade samtliga för deras medverkan. Den andra insamlingen skedde under en 

förmiddag på samma högskola med två olika tillvägagångssätt. Det första tillvägagångssättet 

skedde på samma sätt som den första insamlingen. Resterande insamling gick till genom att 

en av författarna befann sig runt om i samma högskola och sökte deltagare. För att få en så 

stor spridning på deltagare som möjligt så vistades den ena författaren i samtliga delar av 

skolan (t ex grupprum och korridorer) och uppehöll sig inte enbart i till exempel högskolans 

cafeteria. Studenter som efterfrågades var upptagna med sina studier och några av dem 

väntade på föreläsningstiden, författarna frågade samtliga i grupprum, korridorer etc. om de 

ville delta i en undersökning. Därefter delades enkäter ut till de frivilliga. Varje deltagare som 

besvarade enkäten fick en genomgång där Vetenskapsrådets etiska principer berördes. 

Författarna betonade speciellt deltagarens frivillighet och anonymitet, samt uppmanade 

deltagaren att läsa det häftade missivbrev noggrant innan denne påbörjade besvarandet. Efter 

att enkäten fyllts i tackade ena författaren för deltagarens medverkan. Under bägge 

insamlingarna sade författarna att deltagarna inte fick prata med varandra, då enkäten skulle 

fyllas i självständigt. 
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Databearbetning 
 
Efter att samtliga enkäter hade samlats in kodades svarsresultaten in i SPSS, ett statistiskt 

databearbetningsprogram. För att besvara hypotes (1) genomfördes endast en tvåvägs 

variansanalys där den beroende variabeln var vad majoriteten i Stanzls (2016) pilotstudie hade 

valt för svarsalternativ. För att besvara hypotes (2) genomfördes en 2 x 3 mixad variansanalys 

med grupptillhörighet (kontrollgrupp, konformitetsgrupp) som mellangruppsfaktor och 

svårighetsgrad (lätt, medel, svår) som inomgruppsfaktor och samma beroende variabel som 

användes vid hypotes (1). Den beroende variabeln definerades genom att analysera huruvida 

deltagarna svarade som majoriteten i Stanzls (2016) pilotstudie. Här kodades en 1:a till att 

motsvara att deltagarna svarade likt majoriteten och en 0:a motsvarade att deltagarna ej 

svarade som majoriteten. Vid besvarandet av hypotes (3) genomfördes först en envägs 

variansanalys med antal rätta svar som beroende variabel. Därefter gjordes en 2 x 3 mixad 

variansanalys med grupptillhörighet (kontrollgrupp, konformitetsgrupp) som 

mellangruppsfaktor och svårighetsgrad (lätt, medel, svår) som inomgruppsfaktor och antal 

rätta svar som beroende variabel. Den beroende variabeln ”antal rätta svar” definerades 

genom att samtliga kunskapsfrågor slogs samman till en summaindex. Sedan kodades den 

beroende variabeln till att en 1:a som motsvarade rätt svar och en 0:a motsvarade fel svar. 

För mixad anovor användes Greenhouse-Geisser när antagandet om sfäricitet inte var 

uppfyllt. Signifikanta interaktioner reddes ut med hjälp av enkeleffektsanalyser och post hoc 

test genomfördes med hjälp av Tukey HSD (p < .05). För att besvara hypotes 4-6 

genomfördes totalt 3 Pearson korrelations test. Ett separat Pearson korrelations test för varje 

hypotes. 

 

 

Resultat 
 

Kontroll av bakgrundsvariabler. I och med att deltagarna slumpmässigt delades in i två 

grupper, kontroll- och konformitetsgrupp, var det nödvändigt att analysera om 

bakgrundsvariablerna skiljde sig åt. Ett Pearsons chi-två test visade att det inte förelåg ett 

samband mellan grupptillhörighet och kön χ
2
(2, N = 83) = 3.551, p = .169. Det genomfördes 

även totalt 11 separata t-test för oberoende mätningar vars syfte var bland annat att undersöka 

skillnader mellan bakgrundsvariablerna och personlighetsindexarna. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan ålder och kontroll- och konformitetsgrupperna. Inga signifikanta 

skillnader mellan kön och personlighetsindexarna ”Public self-conciousness”, ”Need to 

Belong”, ”Normativ social influens” eller ”Informativ social influens” förekom. Inga 

signifikanta skillnader förelåg mellan kontroll- och konformitetsgrupperna när det kom till 

personlighetsindexarna. Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan kön och antal rätt de 

hade på kunskapsprovet, samt huruvida de förhöll sig till majoriteten eller inte. Att inga 

signifikanta resultat visades var bra då det tyder på att gruppindelningen var lyckad i och med 

de ej skiljde sig åt på de variabler som var väsentliga för studien. 

 

Hypotes (1) : Konformitet förekommer i samband med kunskapsfrågor. För att besvara 

hypotes (1) användes en tvåvägs variansanalys med vad majoriteten i Stanzls (2016) 

pilotstudie hade valt för svarsalternativ som beroende variabel,  jämfördes grupperna i hur 

mycket de, innan indelning av svårighetsgrad, svarade likt majoriteten. Det fanns en statistisk 

signifikant huvudeffekt av grupptillhörighet där konformitetsgruppen (M = 24.222, SD = 

3.665) svarade mer likt majoriteten än vad kontrollgruppen gjorde (M  = 17.973, SD = 3.483), 

F(1, 71) = 55.769, p < .001, η
p
2 = .440. Resultatet bekräftade hypotes (1) att konformitet 

förekommer i samband med kunskapsfrågor.  
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Hypotes (2) : Det råder en större skillnad mellan kontroll- och konformitetsgrupp i grad av 
konformitet vid svåra frågor än vid lätta frågor. För att undersöka om konformitetgruppen 

oftare förhöll sig till det svarsalternativ som majoriteten hade svarat så genomfördes en 2 x 3 

mixad variansanalys med grupptillhörighet (kontrollgrupp, konformitetsgrupp) som 

mellangruppsfaktor och svårighetsgrad (lätt, medel, svår) som inomgruppsfaktor och 

majoritetens svar som beroende variabel. Den beroende variabeln definerades genom att 

analysera huruvida deltagarna svarade som majoriteten i Stanzls (2016) pilotstudie. Här 

kodades en 1:a till att motsvara att deltagarna svarade likt majoriteten och en 0:a motsvarade 

att deltagarna ej svarade som majoriteten. Analysen visade på en signifikant huvudeffekt av 

grupptillhörighet där konformitetsgruppen (M = 8.074) förhöll sig i större utsträckning  till de 

svarsalternativ som majoriteten svarat, än vad kontrollgruppen (M = 5.991) gjorde, F(1, 71) = 

55.769, p < .001, η
p
2 = .440. Det fanns även en signifikant huvudeffekt av svårighetsgrad, 

F(1.788, 126.950) = 83.441, p < .001, η
p
2 = .540. Post hoc analyser i form av Tukey HSD (α = 

.05) visade att deltagarnas förhållning till majoriteten minskade i takt med svårighetsgrad, där 

deltagarna hade större förhållning till majoriteten vid lätta frågor (M = 8.51, SD = 1.39) än 

vid medel (M = 7.01, SD = 2.34) vilket i sin tur var mer än vid svår (M = 5.53, SD = 2.12). 

Huvudeffekterna kvalificerades av en signifikant Grupptillhörighet x Svårighetsgrad 

interaktion, F(1.788, 126.950) = 12.265, p < .001, η
p
2 = .147 (se Figur 1). 

För att reda ut interaktionen genomfördes enkeleffektsanalyser av grupptillhörighet separat 

för deltagarnas förhållning till majoriteten, för de olika svårighetsgraderna. Samtliga analyser 

visade att konformitetsgruppen förhöll sig i större utsträckning till vad majoriteten hade svarat 

över samtliga svårighetsgrader än vad kontrollgruppen gjorde (samtliga p’s < .05; se Tabell 

1). Därmed fick hypotes (2) stöd, då skillnaderna mellan kontroll- och konformitetsgrupperna 

var större i medel- och de svåra svårighetsgraderna, än skillnaden i den lätta svårighetsgraden.  

 

 

 
Figur 1. Förhållning till majoriteten i interaktionen mellan grupptillhörighet och 
svårighetsgrad. 
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Tabell 1  

Gruppernas förhållning till majoriteten för samtliga svårighetsgrader.                    
Svårighetsgrad                Mkonf       SD konf     Mkon     SDkon        df               F            p 

 

Lätt                                  8.917     1.251      8.108    1.429     1, 72       6.600       .012 

Medel                              8.528     1.647      5.541    1.952     1, 72       49.795   < .001 

Svår                                 6.778     2.016      4.324    1.415     1, 72       36.384   < .001 

Not. konf. = konformitetsgrupp, kon = kontrollgrupp. 
 

Hypotes (3) : Konformitet leder till fler antal rätt vid lättare frågor än vid svårare frågor. För 

att undersöka om grupperna skiljde sig åt när det kom till antal rätta svar så genomfördes först 

en envägs variansanalys med andel rätta svar som beroende variabel. Den beroende variabeln 

”antal rätta svar” definerades genom att samtliga kunskapsfrågor slogs samman till en 

summaindex. Sedan kodades den beroende variabeln till att en 1:a som motsvarade rätt svar 

och en 0:a motsvarade fel svar. Analysen visade på att kontrollgruppen fick färre rätt (M = 

16.27, SD = 3.20) än konformitetsgruppen (M = 18.69, SD = 2.34) över kunskapsprovets 

samtliga 30 frågor, innan indelning av svårighetsgrader, F(1, 71) = 13.57, p < .001, η
p
2
	= 0.16.  

För att undersöka hypotes (3), att konformitet leder till flera rätt vid lättare frågor än vid 

svårare frågor, genomfördes en 2 x 3 mixad variansanalys med grupptillhörighet 

(kontrollgrupp, konformitetsgrupp) som mellangruppsfaktor och svårighetsgrad (lätt, medel, 

svår) som inomgruppsfaktor och antal rätt som beroende variabel. Resultaten visade på att det 

fanns en signifikant huvudeffekt av svårighetsgrad F(1.700, 120.727) = 326.322, p < .001, 

η
p
2= .821. Post hoc analyser i form av Tukey HSD (α = .05) visade att andel rätta svar 

minskade i takt med svårighetsgrad då deltagarna fick fler rätta svar med lätta frågor (M = 
7.86, SD = 1.08) än med medel (M = 7.01, SD = 2.34) vilket i sin tur var fler än med svår (M 
= 2.59, SD = 1.53). Det fanns även en signifikant  huvudeffekt av grupptillhörighet F(1, 71) = 

13.572, p < .001, η
p
2 = .160, mellan kontrollgrupp (M = 5.423, SD = .154) och 

konformitetsgrupp (M = 6.231, SD = .156), vilket betyder att konformitetsgruppen hade fler 

rätt än kontrollgruppen. Huvudeffekterna kvalificerades av en signifikant Grupptillhörighet x 

Svårighetsgrad interaktion, F(1.700, 120.727) = 46.966, p < .001, η
p
2
	= .398 (se Figur 2).  

För att reda ut interaktionen genomfördes enkeleffektsanalyser av grupptillhörighet separat 

för de olika svårighetsgraderna. Samtliga analyser var statistiskt signifikanta där 

konformitetsgruppen hade fler rätta svar över lätt- och medelsvårighetsgraderna men färre 

rätta svar vid svåra frågor (samtliga p’s < .05; se Tabell 2). Därmed bekräftas hypotes (3) att 

konformitet leder till fler antal rätt vid lättare frågor än vid svårare frågor.  

Ytterligare stöd gavs till hypotes (3) med hjälp av Pearsons korrelationstest som 

undersökte grad av samband mellan antal rätt  och förhållning till majoritet för varje 

svårighetsgrad. Signifikanta korrelationer förelåg för både de lätta, r(n = 39) = .874, p < .001 

respektive medelsvåra, r(n = 37) = 1.00, p < .001  svårighetsgraderna. Gällande  den svåra 

svårighetsgraden visade konformitetsgruppen på stark negativ korrelation r(n = 38) = -.849, p 

< .001. 
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Figur 2. Antal rätt i interaktionen mellan grupptillhörighet och svårighetsgrad. 
 
 

Tabell 2  

Jämförelse mellan andel rätta svar och samtliga svårighetsgrader. 
Svårighetsgrad                Mkonf       SD konf     Mkon     SDkon        df               F            p 

 

Lätt                                 8.250     0.906      7.487    1.221      1, 72          10.207     .002 

Medel                             8.528     1.647      5.541   1.952       1, 72          49.795   < .001 

Svår                                1.917     1.461      3.243    1.321      1, 72          16.573   < .001 

Not. konf. = konformitetsgrupp, kon = kontrollgrupp. 
 

Överblick av nedanstående analyser. Den beroende variabeln konformitet utformades 

utifrån vad majoriteten av de tidigare deltagarna från Stanzl (2016) pilotundersökning hade 

valt för svarsalternativ. Här kodades en 1:a till att motsvara att deltagarna svarade likt 

majoriteten och en 0:a motsvarade att deltagarna ej svarade som majoriteten.  

 
Hypotes (4) : Det finns ett samband mellan tillhörandeskap (need to belong) och 

konformitet. Med hjälp av ett Pearson korrelationstest undersöktes samband mellan 

tillhörandeskap (need to belong) och konformitet för konformitetsgruppen. Resultatet visade 

inte på något signifikant samband, r(n = 35) = .274, p = .111 och därmed bekräftas inte 

hypotes (4). Tidigare tvåvägs variansanalys visade dock på att konformitetsgruppen förhöll 

sig i större utsträckning till majoriteten än vad kontrollgruppen hade gjort, framförallt i den 

svåra svårighetsgraden. För att då undersöka om det istället förelåg samband mellan grad av 

tillhörandeskap och konformitet i tvetydiga situationer (svåra frågor) genomfördes ett 

ytterligare Pearson korrelationstest för att undersöka samband mellan tillhörandeskap och vad 

tidigare deltagare hade svarat i de 10 svåra frågorna . Resultatet visade på ett positivt 

samband, r(n = 37) = .506, p < .001. 

 

Hypotes (5) : Det finns ett samband mellan ”public self-consciousness” och konformitet. 
För att besvara om det förelåg ett samband mellan ”public self-consciousness” och 

konformitet genomfördes ett Pearson korrelations test. Det förelåg inget signifikant samband, 

r(n = 36) = .187, p = .275 och därmed bekräftades inte hypotes (5). På samma grunder om 

besvarandet av samband mellan tillhörandeskap och konformitet i tvetydiga situationer (svåra 
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frågor), genomfördes ett ytterligare Pearsons korrelationstest för att undersöka samband 

mellan ”public self-consciousness” och tendens att svara utifrån vad tidigare deltagare hade 

svarat i de 10 svåra frågorna. Analysen visade på ett positivt samband, r(n = 38) = .348, p < 

.05. 

 

Hypotes (6): Normativ och informativ social influens korrelerar med varandra. Om 

normativ och informativ social influens samspelade med varandra besvarades med hjälp av en 

Pearson korrelation och kunde på så sätt besvara studiens frågeställning. Analysen visade på 

att det fanns ett signifikant positivt samband mellan dessa, r(n = 83) = .466, p < .001, och 

studiens frågeställning besvarades där ju högre grad av normativ social influens individen 

hade, desto högre grad av informativ social influens. 

 

Övriga resultat. Studiens analyser visade också på signifikanta samband där alla 

personlighetsindexar, ”public self-consciousness”, tillhörandeskap (need to belong), 

normativ- och informativ social influens, korrelerade med varandra (se Tabell 3). 

 
Det finns ett samband mellan normativ och informativ social influens och konformitet. För 

att besvara detta genomfördes två separata Pearsonkorrelation test för normativ och 

informativ social influens. Det förelåg inget signifikant samband mellan varken normativ 

social influens och konformitet, r(n = 36)  = .077, p = .657 eller informativ social influens och 

konformitet, r(n = 36) = .230, p = .177. På samma grunder om besvarandet av samband 

mellan tillhörandeskap samt ”public self-consciousness” och konformitet i tvetydiga 

situationer (svåra frågor), genomfördes  ytterligare Pearsons korrelationstest för att undersöka 

samband mellan normativ- och informativ social influens och vad tidigare deltagare hade 

svarat i de 10 svåra frågorna. Ett signifikant samband förelåg för informativ social influens, 

r(n = 38) = .321, p < .05, men inte för normativ social influens r(n = 38) = .276, p = .094, och 

resulterade därmed, i denna betingelse, att informativ social influens korrelerade med 

konformitet. 

 

 

Tabell 3  

Pearson produktmomentkorrelationer för personlighetsindexerna.  

                                                    M        SD               1                     2                   3                  4                                 

 

1. Need to belong                     3.009     .63                 -                             

2. Normativ social influens      2.029     .572          .488**               -                                                  

3. Informativ social influens    2.732     .573          .437**            .466**              -                              

4. Public Self Consciousness   1.775     .565          .473**            .355**          .467**            - 

Not. ** p < .01 
 

 

Diskussion 

 

Resultatet visade kort och konsist att det gavs stöd till hypotes 1-3 och 6 men inget stöd gavs 

till hypotes 4 och 5. Likt den här aktuella studien går det att se att konformitet förekommer, då 

man tydligt kan se att konformitetsgruppen svarade mer likt majoriteten. I den lätta 

svårighetsgraden var skillnaden mellan kontroll och konformitetsgruppen rätt så liten gällande 

hur många rätt de hade samt hur de förhöll sig till majoriteten. En trolig förklaring till detta är 

att frågorna just är lätta och att ingen osäkerhet lär råda. I de lätta och medelsvåra frågorna, 
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där konformitetsgruppen fick fler andel rätta svar och förhöll sig i större utsträckning till 

majoriteten än kontrollgruppen, visar på konformitetens positiva konsekvens. I detta fall 

lönade det sig att utgå från vad majoriteten hade svarat då det resulterade i fler antal rätt på 

kunskapsprovet. Det var i de medelsvåra och svåra svårighetsgraderna man såg en markant 

skillnad mellan grupperna. Mest tydligt var den svåra svårighetsgraden där 

konformitetsgruppen fick lägre andel rätta svar än vad kontrollgruppen fick, troligtvis på 

grund av att de utgått efter majoritetens felaktiga svarsalternativ. Resultaten visade även på att 

konformitetsgruppen förhöll sig i större utsträckning till majoriteten än vad kontrollgruppen 

gjorde, i den svåra svårighetsgraden. Som studiens resultat antyder är det rimligt att vända sig 

till andra när det gäller frågor som inte är svåra. Dock gör individer sig endast en förlust om 

de vid tvetydiga situationer förhåller sig till majoriteten. Att konformitetsgruppen fick färre 

rätt vid de svåra frågorna kan förklaras utifrån åskådareffekten (Latané & Darley, 1968) och 

informativ social influens (Deutsch & Gerard, 1955), där de i en tvetydig situation förlitade 

sig mer på majoriteten än sig själva.  

Studien ägnade lite tid för att validera en enkät som kunde mäta normativ och informativ 

social influens och dess samband med konformitet. Studiens resultat visade inte på några 

signifikanta samband när det kom till normativ- och informativ social influens, need to 

belong, ”public self-consciousness” och hur konformitetesgruppen förhöll sig till majoriteten 

över hela kunskapsprovet. Detta må bero på att det fanns en väldigt liten skillnad mellan 

grupperna för den lätta svårighetsgraden och sambandet uteblev, möjligen på grund av en för 

liten spridning bland deltagarnas kunskaper. Undersökningens urval hade relativt få deltagare 

som kunde ha påverkat resultaten, men med ett större stickprov vore det möjligt att resultaten 

skulle visa sig vara signifikanta. Dock kunde man se en tydlig minskning i antal rätta svar för 

konformitetsgruppen och en stor skillnad mellan grupperna och dess förhållning till 

majoriteten, när det kom till den svåra svårighetsgraden.  På grund av detta gjordes en ny 

korrelationsanalys där endast de svåra frågorna inkluderades, vilket då visade på samband  

med att förhålla sig till majoriteten i tvetydiga situationer och public self-consciousness, need 

to belong samt informativ social influens. Att sambanden förekommer i detta fall, stämmer 

även överens med tidigare forskningar (Chartland & Bargs, 1999; Froming & Carver, 1981) 

och ger ytterligare stöd för dessa förekomster. Resultatet visade på att det förekom ett 

samband mellan förhållning till majoritet och den självkonstrueradeskalan om informativ 

social influens. Detta visar på en potential, trots ej uppfylld Cronbach’s Alpha, att skalan må 

kunna vidareutvecklas och användas som ett tillförlitligt mätinstrument. Mätinstrumentet må i 

utbildningssyfte användas som ett verktyg som på ett visst sätt kan demonstrera mätningar av 

konformitet för studenter och visa att det ibland lönar sig att följa strömmen, i detta fall vid 

lätta och medelsvåra frågor. Utifrån detta är det möjligt att förtydliga individuella skillnader i 

benägenhet till konformitet. Vidare visades det sig att samtliga personlighetsindexar 

korrelerade med varandra, var man hög i ena, tenderade man att vara hög i den andra. Detta i 

sig kan ha med bl a. att frågorna, med viss variation, var formulerade på liknande sätt och 

samtliga var på ett visst sätt kopplade till konformitet. Till sist besvarades huruvida normativ 

och informativ social influens hängde ihop. Det visade sig att normativ och informativ social 

influens korrelerade med varandra för samtliga deltagare i denna studie, vilket kan anses som 

rimligt då Deutsh och Gerard (1955) menade att dessa två är kända anledningar till varför 

människor konformerar.  

 

 

Styrkor och svagheter med studien 
 

En svaghet med studien var att efter debriefingen verkade några deltagare förstå att 

undersökningen berörde konformitet. För att undvika denna svaghet kunde dessa enkäter 
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noteras för att utesluta dem från analysen samt se om det var fler deltagare som anade detta. 

Enkäterna som delades ut var inte enbart till psykologistudenter utan enkäterna delades även 

ut runt om i högskolan. Det visade sig i efterhand att en till bakgrundsvariabel om program- 

eller kurstillhörighet borde ha lagts till för att utesluta skillnader mellan programmen. Dock så 

användes Stanzls (2016) kunskapsfrågor och hon hade inte funnit några skillnader mellan 

programmen. I och med att det var på samma högskola, lär inga skillnader mellan studenterna 

och dess program eller kurser råda i den här aktuella studien heller. En annan svaghet var att 

det valdes svåra frågor där en tydlig majoritet hade svarat fel på vilket kan ha påverkat 

effekten av minskat antal rätt vid konformitet. Att lösa detta är problematiskt, då majoriteten 

av människor lär ha fel på svåra frågor och skulle en fiktiv procentsats väljas där majoriteten 

av svaren är det rätta svarsalternativet, skulle det vara som en ordnad effekt av ökat antal rätt 

vid konformitet. Ett alternativ vore då istället att låta allmänt kunniga individer besvara 

kunskapsfrågorna i en pilotundersökning och sedan använda deras svarsalternativ, där 

majoritet troligtvis svarar rätt, som procentsatser. Detta skulle dock leda till om det lönar sig 

att följa strömmen, när strömmen består av väldigt kunniga individer. Studiens syfte var inte 

utformat på det sättet, utan sökte framhäva konformitet och dess konsekvenser i vardagliga 

situationer. På grund av detta valdes procentsatser utifrån vad tidigare deltagare, där 

majoriteten troligtvis var vardagliga människor, hade svarat. Genom detta sätt speglades det 

också en vardaglig situation. Generaliserbarheten till andra populationer (högskolestudenter i 

Mellansverige) ansågs vara låg i och med att undersökningen hade ganska få deltagare, med 

ett större stickprov kan generaliserbarheten stärkas. 

Styrkorna med denna studie är att grupperna inte skilde sig åt på bakgrundsvariablerna 

(ålder och kön). En annan styrka var att grupperna delades in med hjälp av en 

blockrandomisering för bl a. en jämnfördelad kunskapsnivå bland deltagare, och även för att 

minimera risken att samma typ av enkät delades ut i följd. Kunskapsfrågorna har hög 

tillförlitlighet då enkäten hade pilottestats av Stanzl (2016) och hon inte heller fann några 

skillnader mellan bakgrundsvariablerna som ålder och kön. Enkätdelen med 

personlighetsindexerna indikerar också på en god reliabilitet då Cronbach’s alpha översteg 

den acceptabla nivån .70 för majoriteten av indexarna. Endast indexen om informativ social 

influens översteg ej .70 nivån.  

Metoden som användes i studien var i form av en kvantitativ undersökning. Anledningen 

till det var för att kunna studera skillnader mellan kontroll- och konformitetsgrupp. Studien 

följde samtliga av vetenskapsrådets etiska principer med noggrannhet och det lades stor vikt 

vid deltagarnas anonymitet. Studiens huvudsakliga syfte uteblev i den muntliga 

presentationen samt i missivbrevet. Anledningen till detta var för att kunna genomföra 

undersökningen och undvika att deltagarna själva skulle lista ut studiens syfte och på så sätt 

påverka studiens resultat. Efter att enkäterna besvarats så redogjordes studiens huvudsakliga 

syfte. En svaghet med studien var att en del deltagare snabbt blev rastlösa och började 

konversera med sina grannar, samtidigt som de fyllde i enkäten. Detta kunde ha påverkat 

deltagarnas självständiga deltagande. Dock hade deltagarna blivit uppmanade om att inte 

prata med varandra under tiden men dock hördes inte någon prata om självaste 

undersökningen. För att åtgärda detta problem vore det möjligt ha med färre frågor i framtida 

studier för att bibehålla deltagarnas koncentration. En ytterligare lösning vore att deltagarna i 

framtiden ska vara ensamma när de fyller i enkäten. Efter besvarandet av enkäterna förekom 

inga negativa synpunkter från deltagarna vilket kan anses som att enkäten har varit tydlig och 

lättförståelig. Författarna försäkrade sig även att deltagarna mådde bra efter att de fyllt i 

enkäten genom att fråga deltagarna hur de kände sig och uppmanade att de skulle höra av sig 

om frågor skulle uppstå. En ytterligare aspekt av metoden som är värt att ta upp är att 

Cronbachs alfa värdet för informativ social influens variabeln var för låg (Cronbach’s alfa = 

.614) vilket resulterar i lägre tillförlitlighet till detta stycke av mätinstrumentet. 
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För framtida forskning kan fler studier göras med skalorna om normativ och informativ 

social influens. Just informativ social influens (lågt α värde) bör läggas extra fokus på, 

möjligtvis kan frågorna ses över och endast använda dem som är markant förknippat med 

informativ social influens. Det anses även nödvändigt för framtida forskning att få en större 

spridning på deltagare, samt se om liknande resultat för dessa indexar går att generalisera i 

större utsträckning än bara till högskolestudenter.  

 

 

Slutsats 
 

Studien visade att konformitet förekommer i samband med kunskapsfrågor samt att det lönar 

sig att följa strömmen i vardagliga situationer där tvetydighet inte förekommer. Likt exemplet 

om frågesports Eva i inledningen, visar resultaten på att det lönar sig att förhålla sig till 

majoriteten vid lätta och medelsvåra frågor. Däremot, när det kommer till svåra frågor, bör 

man avstå från vad majoriteten tycker. Slutsatsen med detta är att individer inte ska se 

konformitet som något negativt, då det i vardagliga fall kan vara nödvändigt att följa 

strömmen och ta fördel av det majoriteten har att erbjuda. Slutligen kan de självkonstruerade 

påståendena som berör normativ och informativ social influens tänkas användas i framtida 

studier och med förbättringar på självaste påståendena vore det intressant att se om det kan 

skapas til ett tillförlitligt mätinstrument. En annan lämplig användning av mätinstrumentet är 

att identifiera människor som är mottagliga för att följa strömmen. Särskilt bland unga 

människor och ge dem som behöver mer stöd för att kunna stå emot grupptryck. En ytterligare 

nytta instrumentet bidrar till är att det skulle kunna användas av forskare för att se om 

deltagare, som är särskilt benägna till konformitet, även låter sig luras, i större utsträckning, 

av reklam som grundar sig på sociala bevis.  
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