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Lönar det sig att följa strömmen? Påverkan av 

konformitet på kunskapstest 
 

Ulrika Stanzl 

 

 

Mycket forskning har gjorts på konformitet och dess negativa 

konsekvenser. Denna experimentella studie var en delvis replikering av 

M. Rosander och O. Erikssons (2012) studie om konformitet på internet 

men med fokus på hur konformitet kan ge förbättrade resultat. Det 

övergripande syftet var att undersöka om det lönade sig att göra som 

andra, relationen mellan konformitet och säkerhet samt förekomsten av 

överkonfidens. Två enkätstudier i form av kunskapstest genomfördes 

med 38 respektive 92 studenter. Deltagarna delades upp i en 

konformitetsgrupp som fick information om tidigare deltagares svar och 

en kontrollgrupp som inte fick denna information. Resultatet visade att 

konformitet ledde till fler rätta svar samt att det förekom ett positivt 

samband mellan säkerhet och antal rätta svar. Ingen överkonfidens kunde 

bevisas men däremot förekom en underskattning av antal rätta svar. 

Studiens slutsats var att det mest lönade sig att göra som andra vid 

medelsvåra uppgifter. Vid mycket svåra uppgifter fanns det ingen fördel i 

att följa strömmen. 

 

Keywords: conformity, overconfidence, general knowledge test, better 

than average effect 

 

 

Inledning 
 

Den 18 november år 1978 tog över 900 personer sina liv genom kollektivt självmord i 

Jonestown, Gyuana. Offren var medlemmar i en religiös rörelse, Peoples Temple, som 

grundades av Jim Jones (Moore, 2011). Det var på uppmaningar av Jones som medlemmarna 

självmant drack samt försåg sina barn med en giftig dryck som avslutade deras liv. 

Anledningen till möjliggörandet av tragedin var den kraft som social påverkan har. 

Människorna justerade sitt beteende för att passa in hos de andra medlemmarna och vid 

osäkerhet såg de gruppens agerande som det rätta och följde det (Cialdini, 2005) och i detta 

fall, ända in i döden.  

Phillips (1974) visade hur social påverkan kunde influera högst individuella mänskliga 

handlingar genom att studera sambandet mellan tidningsartiklar om självmord och antal 

genomförda självmord. I anslutning till att en tidningsartikel om ett självmord publicerades 

ökade antal självmord markant i det berörda området och ökningen var även tydlig en månad 

efter publiceringen. Anledningen till ökningen ansågs vara suggestion, att människor blev 

påverkade av den möjlighet till självmord som artiklarna förmedlade. Vidare forskning av 

Phillips (1979) visade att de berörda områdena även fick en ökning i antal bilolyckor med 

dödligt utfall i anslutning till tidningsartiklarnas publicering. Enligt Cialdini (2005) ansågs 

bilolyckorna vara dolda självmord och förklarade ökningarna av både självmord och 

dödsolyckor som ett resultat av att människor kopierade handlingar av andra personer som 

liknade dem själva och att tanken på självmord ansågs som en mer accepterad utväg på grund 

av uppmärksamheten i tidningarna.  
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Ovan nämnda exempel är tydliga och tragiska konsekvenser av människors tendens att 

anpassa sitt beteende till omvärlden. Att förändra sitt beteende på grund av en upplevd eller 

verklig påverkan från andra personer beskrevs av Aronson, Wilson, och Akert (2010) som 

innebörden av begreppet konformitet. Människor konformerar genom att anpassa sitt 

beteende i enlighet med de förväntningar som finns från personer omkring dem eller på grund 

av att de tror att det andra gör är det korrekta att göra i situationen. Att konformera för att 

passa in kallas för normativ social influens och att konformera på grund av viljan att göra det 

rätta kallas för informativ social influens (Deutsch & Gerard, 1955). Det är speciellt i 

situationer där osäkerhet råder om lämpligt agerande som konfromitet uppstår (Cialdini, 

2005) vilket kan ge en förklaring till de oroväckande händelserna i Jonestown. Om de 

medlemmar som var osäkra på om det var rätt eller fel att dricka giftet såg andra dricka det 

utan motstånd är det mycket troligt att det ledde dem till slutsatsen att inta giftet dels var vad 

andra medlemmar förväntade av dem samt det rätta agerandet just då. Osäkerhet på lämpligt 

agerande kan även förklara de ökade självmorden som Phillips studerade. De personer som 

mådde dåligt och läste om andra personer som begått självmord i tidningen bedömde då 

självmord som ett möjligt alternativ för att andra personer i samma situation gjort så. 

 

 

Konformitetens negativa rykte 
 

Konformitet ses ofta som något negativt i västvärlden (Cialdini & Trost, 1998) och enligt 

Bond och Smith (1996) förekommer det mindre konformitet i individualistiska än 

kollektivistiska länder. Då den individualistiska kulturen präglas av självständiga individer 

(Markus & Kitayama, 1991) som lever efter självständiga normer (Hofstede, 1984) och ett 

icke-konformativt beteende representerar ett unikt beteende (Cialdini & Goldstein, 2004) är 

det också rimligt att människorna i dessa länder inte påverkas i samma utsträckning av 

varandras beteende. Kanske just på grund av den negativa synen är de mest framträdande 

forskningsområdena inom konformitet fokuserade på dess negativa konsekvenser. Läroböcker 

i socialpsykologi innehåller flera exempel där konformitet ligger till grund för fall av 

omänskligt beteende. Kända exempel på när konformitet och social påverkan leder till 

negativa konsekvenser är Zimbardos fängelseexperiment, Milgrams lydnadsexperiment och 

även verkliga händelser som massakern i My Lai under Vietnamkriget (se Aronson et al., 

2010). 

Forskning om konformitet har främst sina rötter i forskning av Asch på 1950-talet (Reysen, 

2003). Aschs linjeexperiment innebar att deltagarna fick jämföra tre linjer med en 

standardlinje och kontrollmätningar visade att uppgiften var väldigt enkel då rätt linje valdes i 

mer än 99 % av fallen. Då jämförelsen gjordes i grupp och alla utom en i gruppen var 

medhjälpare som alla hade fått instruktioner om att uppge samma felaktiga svar blev 

uppgiften desto svårare. Deltagaren påverkades då till att även själv uppge det uppenbart 

felaktiga svaret. I snitt så konformerade deltagarna vid drygt en tredjedel av tillfällena och så 

mycket som ungefär tre fjärdedelar konformerade åtminstone en gång. Konformiteten visade 

sig minska rejält om en annan person, medhjälpare eller ännu en deltagare, gick emot gruppen 

(Asch, 1955). Experimentet visade tydligt att i detta fall ledde konformitet till betydligt sämre 

testresultat och deltagarna skulle ha tjänat på att istället svara efter egen förmåga. Viljan att 

inte sticka ut från gruppen var påtaglig då deltagaren konformerade i mycket mindre 

utsträckning då ännu en person som gick emot strömmen var med i testet.  

 Åskådareffekten (eng. ”bystander effect”) är ett annat exempel på hur det kan gå när 

människor anpassar sitt beteende efter andra. Åskådareffekten förklarades av Latané och 

Darley (refererad i Latané & Nida, 1981) som en persons försämrade möjlighet till hjälp av 

andra personer i en nödsituation ju fler personer som bevittnade nödsituationen. Anledningen 
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till den uteblivna hjälpen var delvis en risk för att göra bort sig men även att alla såg till 

varandra för att definiera situationen samt att det personliga ansvaret att hjälpa minskade då 

det delades med andra åskådare. Latané och Darley (1968) visade förekomsten av 

åskådareffekten genom att släppa in rök i ett väntrum där deltagare satt och fyllde i varsitt 

formulär. Då deltagarna var ensamma i rummet blev de misstänksamma och tre fjärdedelar 

gick till sist ut ur rummet och rapporterade röken till någon ansvarig. När deltagaren däremot 

satt i rummet med två medhjälpare som inte alls visade sig berörda av röken var det endast en 

tiondel av deltagarna som lämnade rummet. Studien var ett tydligt exempel på den påverkan 

människor har på varandra och hur det kunde leda till så olika reaktioner på samma händelse. 

För att en person ska ingripa i en nödsituation behöver de uppmärksamma händelsen, bedöma 

den som farlig och sedan ta på sig ansvaret att agera (Latané & Darley, 1968). Närvaron av 

andra människor som inte agerar kan därför ge missvisande information om situationen och 

personen i nöd kan bli utan hjälp. 

Negativa konsekvenser av konformitet har även studerats i Sverige. Rosander och Eriksson 

(2012) undersökte konformitet på internet genom att deltagare fick svara på frågor som skulle 

mäta allmänbildning, logisk förmåga samt attityder i en webbaserad enkät. Deltagarna i 

konformitetsgruppen fick vid varje fråga se ett stapeldiagram som uppgavs visa 

svarsfördelningen hos tidigare deltagare men stapeldiagrammen grundades bara i 40 % av 

fallen på en äkta svarsfördelning, alltså verkliga svar från tidigare deltagare, där majoriteten 

gett rätt svar. I de resterande 60 % av fallen grundades de på en fiktiv svarsfördelning där 

majoriteten gett fel svar. Kontrollgruppen fick samma frågor men utan tillhörande 

stapeldiagram. Resultatet visade att i snitt konformerade 13 % av deltagarna i 

konformitetsgruppen till de felaktiga svaren och drygt hälften av konformitetsgruppen 

konformerade minst en gång till ett felaktigt svar. Studien visade att det inte lönade sig att 

följa strömmen utan deltagarna skulle fått färre felaktiga svar om de istället svarat efter egen 

förmåga. Både Aschs linjeexperiment (1955) och studien av Rosander och Eriksson visade 

tydligt hur konformitet ledde till sämre testresultat, i alla fall då deltagarna försågs med fiktiv 

information. 

 

 

Varför förekommer konformitet om konsekvenserna är så negativa? 
 

Människan agerar i regel utefter de beteenden som visar sig ha positiva konsekvenser och 

slutar med de som leder till negativa konsekvenser (Bandura, 1971). Även evolutionen är 

uppbyggd på så sätt att de gener som ger positiva konsekvenser genom att de främjar 

överlevnad och reproduktion är de gener som ärvs vidare till kommande generationer 

(Tetzchner, 2001). Användning av heuristiker, det vill säga genvägar vid beslutstagande för 

att förenkla och snabba på processen, är också något som stundvis har visats leda människor 

fel men som oftast ger rätt beslut (Fiske & Taylor, 1991). Tversky och Kahneman (1973) 

visade hur användning av tillgänglighetsheuristiken inte alltid gav positiva konsekvenser 

genom ett test där deltagare skulle bedöma frekvensen av vissa bokstävers förekomst i ord 

från det engelska språket. Bokstäverna som användes i testet var dock utvalda med syfte att 

vilseleda deltagarna och på grund av detta ledde användningen av tillgänglighetsheuristiken i 

detta fall till felaktiga svar. Men skulle testet däremot ha gjorts på alla bokstäver i alfabetet 

skulle majoriteten få fler rätta än felaktiga svar och Fiske och Taylors argument om 

heuristikers fördelar skulle bekräftats. 

Med ovanstående information i åtanke borde konformitet rimligen ha fler positiva än 

negativa konsekvenser. Då människor tycker mer om personer som är lika dem själva 

(Cialdini, 2005) kan normativ social influens ses som ett beteende som ger positiva 

konsekvenser. Då en person ändrar sitt beteende för att likna andra i gruppen kommer 



4 

 

 

gruppen att gilla personen mer och beteendeförändringen får på så sätt en positiv konsekvens. 

Om samma sak gäller informativ social influens borde de som ändrar sitt beteende efter andra 

för att de tror att andra har rätt, få en positiv konsekvens genom att i slutändan också oftare få 

rätt. Huruvida detta stämmer eller inte undersöks i föreliggande studier. 

 

 

Konformitetens positiva sidor 
 

Det finns forskning som visar att konformitet även har positiva sidor. Bardsley och 

Sausgruber (2005) undersökte varför människor i regel bidrog mer till allmännytta när även 

andra bidrog. Undersökningen bestod av ett experiment där deltagarna försågs med ett antal 

mynt och valde sedan mellan att behålla pengarna eller dela med sig av dem med andra 

deltagare. Studien visade att det fanns en stark effekt av att dela med sig i en större 

utsträckning när även andra gjorde det och konformitet ansågs stå för en tredjedel av 

förklaringen till beteendet.  

Bandura, Grusec och Menlove (1967) visade hur social påverkan kunde minska barns 

rädsla för hundar. Efter att barn som varit mycket hundrädda fick titta på när en pojke och en 

hund lekte ihop minskades barnens rädsla avsevärt. Barnen lärde sig genom att se på pojkens 

agerande att hunden inte var farlig och det ledde till att de själva vågade klappa och till och 

med leka med hunden enbart några dagar efter experimentets start. 

Konformitet kan även ha en positiv inverkan på miljön. Reno, Cialdini och Kallgren 

(1993) visade i sitt experiment om sociala normer hur människors grad av nedskräpning 

kunde påverkas till det bättre. Genom att ha en medhjälpare som plockade upp en bit skräp i 

närheten av en mötande person påverkade det personen till att själv skräpa ner i mycket 

mindre utsträckning. Vidare fick Goldstein, Cialdini, och Griskevicius (2008) betydligt fler 

hotellgäster att återanvända sina handdukar enbart genom att ändra en skylt. Hotellrummen 

försågs med olika typer av skyltar som alla syftade till att värna om miljön genom att 

återanvända sina handdukar men vissa gav även information om hur många andra gäster som 

återanvände sin handduk. Resultatet visade att i de rum som hade skyltar med information om 

andra gästers återanvändning resulterade i betydligt färre handduksbyten. Alltså, att bli 

influerad och göra som andra ledde i ovan beskrivna exempel till positiva konsekvenser, då en 

människa gjorde något gott påverkades andra till att följa i samma spår. 

 

 

Konformitet och (o)säkerhet 
 

Konformitet sker oftare då människor är osäkra på om de egna svaren är korrekta eller 

felaktiga (Deutsch & Gerard, 1955) och vänder sig då till omgivningen för att se hur andra 

gör och anpassar sig sedan till deras agerande (Cialdini, 2005). Det är dock inte alltid så att 

andra människor sitter inne med de bästa svaren då en falsk tro om ens korrekta bedömning är 

vanligt enligt Vallone, Griffin, Lin och Ross (1990). Studien visade att människor hade en 

tendens att överskatta korrektheten i sina bedömningar, en tendens som kallas för 

överkonfidens. Ju säkrare deltagarna var i sina bedömningar om framtiden, desto större 

skillnad blev det mellan bedömningarna och verkligheten. Även andra studier (Fischhoff, 

Slovic, & Lichtenstein, 1977; Miller, 2014) har påvisat förekomsten av överkonfidens. 

Överkonfidens har lett till att korrektheten i vittneskonfrontationer har ifrågasatts då det har 

visats att en ökad säkerhet inte nödvändigtvis resulterade i fler korrekta utpekanden (Cutler, 

Penrod, & Martens, 1987; Dobolyi & Dodson, 2013). 

Enligt Pronin, Berger, och Molouki (2007) tenderar människor även att skatta förmågan att 

stå emot social påverkan högre hos sig själva än hos andra. Människor bedömer även andras 
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beteende som mer konformativt än det egna beteendet. Weinstein (1980) bad deltagare att 

skatta chanserna för att vissa händelser skulle inträffa dem själva samt chanserna för att de 

skulle inträffa sina klasskamrater. Resultatet visade att deltagarna ansåg sig ha större chans än 

sina klasskamrater att vara med om positiva händelser och mindre chans än klasskamraterna 

att vara med om negativa händelser. Att skatta sig själv i mer positiva termer än andra 

beskrevs av Brown (2012) som better than average-effekten. Denna effekt visades genom att 

deltagarna skattade eftertraktade egenskaper som mer vanliga hos sig själva än hos de flesta 

andra. 

 

 

Föreliggande studier 
 

För att få en bild av vad som händer när människor gör som andra, men på basis av äkta 

information istället för fiktiv information, behövdes mer forskning på området göras. Tidigare 

forskning, som Asch (1955) och Rosander och Eriksson (2012), visade hur konformitet ledde 

till sämre testresultat. Men då båda studier försökte vilseleda deltagarna med fiktiv 

information gav det inte en rättvis bild av hur konformitet påverkade testresultaten. Rosander 

och Eriksson nämnde att på de svårare frågorna med en äkta svarsfördelning ledde 

konformitet till en ökning av antal rätta svar men inget vidare intresse visades för resultatet. 

Detta tyder på att det faktiskt borde löna sig att göra som andra i vissa situationer. Deutsch & 

Gerard (1955) visade att konformitet oftare förekom vid osäkerhet och flera studier, som till 

exempel Vallone et al. (1990), visade på människors tendens att överskatta sin förmåga. Med 

utgångspunkt i den tidiga forskningen samlade föreliggande undersökning in information om 

konformitet och graden av säkerhet i deltagarnas svar.  Då kunskapstestet gav möjligheten att 

undersöka förekomsten av överskattning hos deltagarna samlades det även in information om 

deras skattning av den egna förmågan. 

Undersökningen bestod av två studier där studie 1 genomfördes för att undersöka om det 

verkade troligt att det skulle löna sig att göra som andra samt att samla in material till 

huvudundersökningen, studie 2. Studie 2 genomfördes som en delvis replikering av Rosander 

och Erikssons (2012) studie för att vidare kunna undersöka resultatet som pekade på att 

konformitet ledde till fler rätta svar. Föreliggande studie använde sig av enkäter med 

allmänbildningsfrågor och likt Rosander och Eriksson fanns en konformitetsgrupp som fick se 

hur tidigare deltagare svarat samt en kontrollgrupp som inte fick denna information. 

Informationen som konformitetsgruppen fick ta del av bestod enbart av äkta information från 

studie 1. För att se om föreliggande studie kunde bekräfta tidigare forskning samt att bidra 

med svensk forskning på området undersöktes även ett eventuellt samband mellan antal rätta 

svar och deltagarnas säkerhet samt förekomsten av överkonfidens genom säkerhetsskattningar 

i enkäten.  

Till skillnad från större delen av forskning om konformitet var tanken att dessa studier 

skulle testa konsekvenserna av att följa strömmen i mer vardagliga situationer där normativ 

och informativ social influens var äkta. Resultaten ansågs kunna bidra till en utökad bild av 

vad konformitet leder till i mer vardagliga situationer, då människor beter sig utifrån egna 

motiv än utifrån direktiv från en experimentledare. För att skapa en möjlighet att i framtiden 

kunna använda studiens resultat i undervisningssyften inom socialpsykologi var samtliga 

deltagare studenter med en samhällsvetenskaplig inriktning. Resultaten var tänkta att kunna 

användas under föreläsningar med demonstrationer av konformitet för att visa hur det inte 

alltid leder till negativa konsekvenser. 
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Studie 1 
 

Studiens syfte var att testa om deltagarna oftare svarade rätt än fel samt få fram material till 

huvudundersökningen. Studiens hypotes; (1) De svarsalternativen som väljs av flest personer 

är oftare rätt än fel.  

 

 

Metod 
 

Deltagare. Deltagarna bestod av 38 studenter, varav 30 kvinnor och 8 män och urvalet var 

ett tillgänglighetsurval. Åldern på deltagarna varierade mellan 21 och 45 år med en 

medianålder på 23 år. Samtliga deltagare var programstudenter med inriktning 

samhällsvetenskap på en högskola i Mellansverige. Deltagarna utlovades ingen ersättning för 

sin medverkan i studien och inget bortfall förekom. 

 

Material och procedur. Studien genomfördes med hjälp av anonyma enkäter bestående av 

två bakgrundsfrågor (kön och födelseår) samt 60 kunskapsfrågor med vardera fyra 

svarsalternativ, till exempel Vilken ö ligger i Medelhavet? (a) Orust (b) Svalbard (c) 

Sardinien (d) Fyn. Enkäten skapades av författaren och frågorna plockades från gamla 

högskoleprov, nutidskrysset, ett sällskapsspel samt gamla nationella prov från grundskolan 

och gymnasieskolan. Samtliga frågor som användes fanns tillgängliga för allmänt bruk eller 

blev godkända för användning av skaparen till frågorna. Från högskoleprovet användes frågor 

från delarna ordförståelse och matematisk problemlösning, frågorna från nutidskrysset 

hämtades från www.mediekompass.se och sällskapsspelet som användes var Geni. Frågorna 

från gamla nationella prov kom från ämnena biologi, fysik, geografi, historia, kemi, 

matematik och religion. Vissa frågor användes exakt som i tidigare test och vissa 

modifierades något för att passa in i studien genom att ta bort eller lägga till svarsalternativ så 

samtliga frågor bestod av fyra svarsalternativ. 

Häftat på varje enkät fanns en informationslapp som gav deltagarna utförligare information 

om författaren, studiens syfte, vad deltagandet innebar, frivillighet, vad resultatet skulle 

användas till samt kontaktuppgifter till författaren och författarens handledare. Lappen 

förklarade även att inga svar skulle redovisas enskilt och på så vis kunna härledas tillbaka till 

deltagaren samt att uppgifterna behandlades konfidentiellt. 

Undersökningen genomfördes i början av en förmiddagsföreläsning. Författaren gav 

instruktioner om studiens syfte och hur undersökningen skulle gå till samt att deltagandet var 

frivilligt. Innan enkäterna delades ut uppmanade författaren studenterna att noggrant läsa 

informationsbladet som fanns tillsammans med varje enkät för ytterligare information innan 

de började fylla i enkäten. Författaren var närvarande i klassrummet under tiden deltagarna 

fyllde i enkäten och samlade ihop enkäter samt tackade för sig då alla var klara. Det tog 

deltagarna cirka femton minuter att läsa informationen och fylla i enkäten.  

 

 

Resultat och diskussion 
 

Syftet med studien var delvis att undersöka om de svarsalternativen som valdes av flest 

personer, vilket hädanefter benämns som typvärde och redovisas som ett värde mellan 0 (inga 

svar som typvärdet) och 1 (alla svar som typvärdet), oftare var rätt än fel. Ett chi-två 

goodness-of-fit test visade att majoritetens svarsalternativ oftare var rätt (n = 40) än fel (n = 

20), 2
(1, n = 60) = 6.67, p = .01. Resultatet bekräftar studiens hypotes och detta innebär att 
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frågorna kan användas i huvudundersökningen. Studiens slutsats är att det svarsalternativ som 

de flesta väljer oftast är det rätta och därför borde det löna sig i det långa loppet att göra som 

andra gör.  

 

 

Studie 2 
 

Studien hade flera syften och fyra centrala hypoteser. Det första syftet var att undersöka om 

konformitet förekom vid besvarande av kunskapsfrågor, vilket Rosander och Eriksson (2012) 

tidigare bekräftat. Nästa syfte var att undersöka om det förekom mer konformitet vid svårare 

frågor då både Rosander och Eriksson bekräftat detta samt att Deutsch och Gerard (1955) 

visat att konformitet var vanligare vid osäkerhet. Andra syften var att undersöka om 

konformitet gav fler rätta svar då Rosander och Eriksson fick detta resultat på de svårare 

frågorna och även att undersöka om information om andras svar ökar säkerheten på de egna 

svaren. Då konformitet delvis uppstår för att människor tror att andra sitter inne med de rätta 

svaren (Deutsch & Gerard) fanns det skäl att tro att säkerheten skulle öka då deltagarna fick 

se hur andra svarat. Studien hade följande centrala hypoteser; (1) Konformitet förekommer (2) 

Det förekommer mer konformitet vid svåra frågor (3) Konformitet leder till fler rätta svar (4) 

Att få tillgång till andras svar leder till ökad säkerhet. 

Det fanns även två övriga hypoteser utifrån till exempel Vallone et al. (1990) som visade 

människors tendens att överskatta sina förmågor och Brown (2012) som visade hur människor 

skattade sig själva i mer positiva termer än andra. För att vidare undersöka relationen mellan 

säkerhet och korrekthet, där ökad säkerhet inte nödvändigtvis leder till ökad korrekthet 

(Cutler et al., 1987; Dobolyi & Dodson, 2013), innehöll studien även en frågeställning. 

Studiens övriga hypoteser; (5) Det förekommer överkonfidens i bedömning av egen prestation 

(6) Det förekommer en better than average-effekt. Studiens frågeställning; (1) Finns det ett 

samband mellan säkerhet och antal rätta svar?  

 

 

Metod 
 

Deltagare. Deltagarna bestod av 91 studenter från två olika klasser, varav 63 kvinnor, 16 

män och 12 som inte uppgav kön. Urvalet var ett tillgänglighetsurval och åldern på deltagarna 

varierade mellan 19 och 51 år med en medianålder på 23 år. Samtliga deltagare var 

programstudenter med inriktning samhällsvetenskap på en högskola i Mellansverige men 

klasserna kom från två olika program. Deltagarna delades in i en konformitetsgrupp och en 

kontrollgrupp per klass. Av de 104
1
 antal enkäter som delades ut i klasserna lämnades 95 in, 

alltså ett bortfall på ca 9 %. Fyra enkäter togs bort från undersökningen då de antingen 

innehöll enbart ett fåtal besvarade frågor eller svar som inte bedömdes som ärliga då två 

deltagare angett i stort sett samma säkerhetsskattning på samtliga frågor. Deltagarna utlovades 

ingen ersättning för sin medverkan i studien. 

 

Material. Vid huvudundersökningen användes en enkät med 40 av de ursprungliga 60 

kunskapsfrågorna från studie 1 och ett chi-två goodness-of-fit test visade att typvärdet oftare 

var rätt (n = 29) än fel (n = 11) även på de utvalda frågorna, 2
(1, n = 40) = 8.1, p = .004. 

Typvärdet indikerade alltså det rätta svaret vid 29 av de 40 frågorna. Då syftet var att skapa en  

 
1 

Vid en av insamlingarna räknades aldrig antalet studenter i klassen men samtliga fick varsin enkät och samtliga 

satt kvar i minst 10 minuter trots att lektionen slutat vilket ligger till grund för slutsatsen att inget bortfall 

förekom vid den insamlingen. 
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enkät med kunskapsfrågor av en varierande svårighetsgrad delades frågorna in i fem grupper 

beroende på hur många procent som angett det rätta svaret. De frågor som hade 0-20 % rätta 

svar ansågs som mycket svåra, 21-40 % rätta svar ansågs som svåra, 41-60 % rätta svar 

ansågs som medelsvåra, 61-80 % rätta svar ansågs som lätta och 81-100 % rätta svar ansågs 

som mycket lätta. Fördelningen mellan svåra och lätta frågor i den slutgiltiga enkäten blev 

följande; 4 mycket svåra frågor, 10 svåra frågor, 12 medelsvåra frågor, 10 lätta frågor och 4 

mycket lätta frågor. Då frågor skulle väljas bort togs först de frågor bort som resulterade i 

dubbla svarsalternativ eller uteblivna svarsalternativ. Därefter valdes de frågor bort som 

skulle ge den slutgiltiga enkäten en större variation av ämnen och typ av frågor. I enkäten 

fanns även två bakgrundsfrågor (kön och födelseår), en femgradig skala vid varje fråga från 1 

(mycket osäker) till (mycket säker) på hur säker deltagaren var på att det svar den gett var det 

rätta svaret, en fråga angående skattning av antal rätt samt en fråga angående skattning av 

antal rätt i förhållande till genomsnittet. Den sistnämnda skalan var sjugradig och gick från 1 

(många färre) till 7 (många fler) med 4 (som genomsnittet) i mitten. Till sist skapades en till 

version av samma enkät fast som också hade en procentsats vid varje svarsalternativ som 

visade hur tidigare studenter vid samma högskola svarade på frågan, till exempel (a) Orust (5 

%). Den procentsats som användes var den riktiga svarsfördelningen från studie 1 avrundat 

till heltal och i något fall halvtal. Denna procentsats och en förklaring till vad den betydde var 

det enda som skiljde enkätversionerna åt. 

 Häftat på varje enkät fanns samma informationslapp som användes i studie 1, fast i detta 

fall med huvudundersökningens syfte. Då hälften av enkäterna försågs med en procentsats om 

hur tidigare deltagare svarat fick informationslappen till dessa enkäter tillägget: Pilotstudien 

visade att några av frågorna var ganska svåra och därför finns en procentsats vid varje 

svarsalternativ som visar hur andra (utbildningens namn) studenter på (högskolans namn) 

har svarat. En informationslapp om deltagarnas genomförda undersökning skapades också 

som gav en kort förklaring till begreppen konformitet och överkonfidens gavs samt 

information om att två olika typer av enkäter delats ut. Lappen gav också en förklaring till 

varför det fulla syftet var tvunget att hållas dolt till en början och en uppmaning om att inte 

prata om det fulla syftet med andra studenter på högskolan då flera enkäter skulle delas ut. 

Återigen fanns kontaktuppgifter med och en uppmaning att kontakta författaren eller 

författarens handledare om det fanns några frågor om undersökningen. 

 

Procedur. Undersökningen genomfördes vid två olika tillfällen. Den första insamlingen 

skedde i slutet av en förmiddagsföreläsning och den andra insamlingen skedde ungefär i 

mitten av en förmiddagsföreläsning. Båda insamlingarna följde samma procedur som beskrivs 

nedan. Författaren gav en kortfattad information där det förklarades att deltagandet var 

frivilligt, att det var viktigt att inte titta på varandras enkäter samt att vara tysta från att de fick 

enkäten tills att de lämnade salen. Deltagarna fick även veta att varje enkät hade ett nummer 

som de kunde skriva ner för att senare ha möjligheten att ställa frågor om sin specifika enkät 

samt att författaren inte visste vem som fick vilket nummer. Utöver det hänvisades deltagarna 

till att noga läsa informationsbladet som fanns framför varje enkät för ytterligare information. 

Enkäterna delades ut från en gemensam hög och för att få en slumpmässig indelning av 

konformitetgrupp och kontrollgrupp samt lika antal deltagare i var grupp hade alla enkäter 

sorterats med hjälp av block randomisering. Deltagarna fick antingen enkäten med 

procentsatsen och utgjorde då konformitetsgruppen eller enkäten utan procentsatsen och 

utgjorde då kontrollgruppen. Efter att varje deltagare lämnat in sin enkät fick de den 

informationslapp som beskrev studiens fulla syfte.  
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Resultat 
 

Överblick över analyser. Först gjordes en manipuleringskontroll för att undersöka om 

kontroll- och experimentgruppen skiljde sig åt i bakgrundsvariablerna. Sedan delades 

frågorna in i svårighetsgraderna 1 (mycket lätt), 2 (lätt), 3 (medelsvår), 4 (svår), 5 (mycket 

svår) utifrån andel som svarade rätt från studie 1. Därefter genomfördes tre separata 2 (Grupp: 

kontrollgrupp, konformitetsgrupp) x 5 (Svårighetsgrad: 1, 2, 3, 4, 5) mixade variansanalyser 

där grupp var mellangruppsfaktor och svårighetsgrad var inomgruppsfaktor. Andel typvärden, 

andel rätta svar och grad av säkerhet var de beroende variablerna. Signifikanta effekter på 

svårighetsgrad följdes upp av post hoc test med Tukey med alfa = .05. Signifikanta 

interaktionseffekter följdes upp av enkeleffektsanalyser. Vid samtliga tvåvägs variansanalyser 

fanns det signifikant heteroskedasticitet och därför rapporteras värden från ”Greenhouse-

Geisser”. Slutligen utfördes t-tester för att undersöka förekomsten av överkonfidens samt en 

korrelationsanalys för att undersöka om samband fanns mellan grad av säkerhet och antal 

rätta svar. Signifikansnivån var satt till .05 för samtliga analyser. 

 

Manipulationskontroll. Deltagarna hade slumpmässigt delats in i en kontrollgrupp och en 

konformitetsgrupp i varje klass och för att säkerställa att varken grupperna eller klasserna 

skiljde sig åt vad gäller bakgrundsvariablerna ålder och kön så analyserades dessa variabler. 

Två t-tester för oberoende mätningar genomfördes och visade ingen signifikant skillnad i 

ålder mellan grupperna eller mellan programmen klasserna läste.  Två chi-två tester för 

oberoende mätningar visade heller inga skillnader i könsfördelningen varken mellan 

grupperna eller mellan de program deltagarna läste. Gruppindelningen var lyckad då 

experiment- och kontrollgruppen var lika på bakgrundsvariablerna. 

 

 Konformitet. För att testa hypotes 1 (att konformitet skulle förekomma) och hypotes 2 (att 

det skulle förekomma mer konformitet vid svåra frågor) genomfördes den tvåvägs 

variansanalys med andel typvärden som beroende variabel. Konformitet mättes genom att 

jämföra skillnaden mellan hur ofta kontrollgruppens och konformitetsgruppens valda 

svarsalternativ matchade typvärdet. Tre frågor uteslöts från analyser om konformitet då dessa 

frågor resulterade i fler än ett typvärde per fråga. 

Det fanns en signifikant huvudeffekt av grupp då konformitetsgruppen oftare gav typvärdet 

som sitt svar (M = .69, SD = .11) än vad kontrollgruppen gjorde (M = .51, SD = .11), F(1, 89) 

= 59.57, p < .0005, 
2 

= .40. Därmed bekräftades hypotes 1, då konformitet förekom. 

Analysen visade även en signifikant huvudeffekt av svårighetsgrad, F(2.93, 260.68) = 50.03, 

p < .0005, 
2 

= .36. Post hoc analyser visade att svaren var mest lika typvärdet vid lätta, 

mycket lätta och mycket svåra frågor (se Tabell 1). Dessa huvudeffekter kvalificerades av en 

signifikant Grupp x Svårighetsgrad interaktion, F(2.93, 260.68) = 5.18, p = .002, 
2 

= .06 (se 

Figur 1).  

Enkeleffektsanalyser av grupp genomfördes separat för de olika svårighetsgraderna och 

gav ytterligare stöd för att konformitet förekom då konformitetsgruppens svar var mer lika 

typvärdet än kontrollgruppens svar över samtliga svårighetsgrader (se Tabell 1). Gällande 

kontrollgruppen fanns det en signifikant enkeleffekt av svårighetsgrad, F(2.86, 117.01) = 

24.14, p < .0005, 
2 

= .37. Post hoc analyser visade att svaren var mest lika typvärdet vid lätta 

och mycket lätta frågor. Likaså fanns det en signifikant enkeleffekt även för 

konformitetsgruppen, F(2.92, 140.27) = 31.35, p < .0005, 
2 

= .40. Post hoc analyser visade 

att konformitetsgruppens svar var mest lika typvärdet vid lätta frågor (se Tabell 1). Resultaten 

tyder på att konformiteten ökade vid svårare frågor (hypotes 2) då skillnaden mellan 

grupperna var större för svåra och mycket svåra frågor än för lätta och mycket lätta frågor. 
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Tabell 1 

Andel svar som matchar typvärdet i Grupp x Svårighetsgrad interaktionen 

Svårighets-   Mkof - 

grad Mkof (SD) Mkol (SD) Mtotal (SD) Mkol df F p 
2 

1 .71
b
 (.12) .61

a 
(.21) .66

a
 (.17) .10 1, 89 7.98 = .006 .08 

2 .83
a
 (.11) .67

a
 (.16) .75

a
 (.16) .16 1, 89 32.85 < .0005 .27 

3 .57
c
 (.14) .42

b
 (.14) .50

c
 (.16) .15 1, 89  27.47 < .0005 .24 

4 .60
c
 (.20) .37

b
 (.15) .49

c
 (.21) .23 1, 89 35.28 < .0005 .28 

5 .76
b
 (.24) .48

b
 (.25) .63

b
 (.28) .28 1, 89 31.95 < .0005 .26 

Not. Mkof  = medelvärde för konformitetsgruppen, Mkol  = medelvärde för kontrollgruppen. Mtotal = medelvärde 

för båda grupper. Ett högt medelvärde indikerar fler svar som matchar typvärdet.  

Medelvärden inom kolumner som inte delar upphöjd bokstav skiljer sig åt med Tukey, p < .05 

 

 
Figur 1. Diagram över andel typvärden i Grupp x Svårighetsgrad interaktionen för 

konformitet. 

 

Rätta svar. För att undersöka om konformitet ledde till fler rätta svar (hypotes 3) 

genomfördes den tvåvägs variansanalys med andel rätta svar som beroende variabel. 

Resultaten visade att det lönade sig att ta del av andras svar då det fanns en signifikant 

huvudeffekt av grupptillhörighet där konformitetsgruppen fick en högre andel rätta svar (M = 

.64, SD = .11) än kontrollgruppen (M = .52, SD = .11), F(1, 89) = 25.32, p < .0005, 
2 

= .22. 

Därmed bekräftades hypotes 3, att konformitet leder till fler rätta svar. Det fanns även en 

huvudeffekt av antal rätta svar per svårighetsgrad, F(3.10, 276.30) = 391.30, p < .0005, 
2 

= 

.82. Post hoc analyser visade att förutom de lätta och mycket lätta frågorna, som var lika i 

andel rätta svar, fanns en signifikant minskning av andel rätta svar för varje ökad 

svårighetsgrad (se Tabell 2). Dessa huvudeffekter kvalificerades av en signifikant Grupp x 

Svårighetsgrad interaktion, F(3.10, 276.30) = 11.60, p < .0005, 
2 

= .12 (se Figur 2).  

Enkeleffektsanalyser av grupp genomfördes separat för de olika svårighetsgraderna och 

båda grupperna fick färre antal rätta svar vid svårare frågor (se Tabell 2). Gällande 

kontrollgruppen fanns det en signifikant enkeleffekt av svårighetsgrad, F(2.74, 112.40) = 

140.28, p < .0005, 
2 

= .77 och samma gällde för konformitetsgruppen, F(3.04, 146.12) = 

274.29, p < .0005, 
2 

= .85. Post hoc analyser visade att båda grupperna fick sämre resultat 

vid de högre svårighetsgraderna, dock med något varierande minskning (se Tabell 2).  
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Tabell 2 

Andel rätta svar i Grupp x Svårighetsgrad interaktionen 

Svårighets-   Mkof - 

grad Mkof (SD) Mkol (SD) Mtotal (SD) Mkol df F p 
2 

1 .95
a
 (.12) .83

a
 (.19) .90

a
 (.17) .12 1, 89 15.06 < .0005 .15 

2 .91
a
 (.11) .76

a
 (.16) .84

a
 (.15) .15 1, 89 27.34 < .0005 .24 

3 .74
b
 (.21) .49

b
 (.17) .63

b
 (.23) .25 1, 89  40.04 < .0005 .31 

4 .49
c
 (.20) .40

b
 (.21) .45

c
 (.21) .09 1, 89 3.99 = .049 .04 

5 .09
d
 (.16) .13

c
 (.18) .11

d
 (17) -.04 1, 89 1.65 = .202 ns 

Not. Mkof  = medelvärde för konformitetsgruppen, Mkol  = medelvärde för kontrollgruppen. Mtotal = medelvärde 

för båda grupper. Ett högt medelvärde indikerar fler rätta svar.  

Medelvärden inom kolumner som inte delar upphöjd bokstav skiljer sig åt med Tukey, p < .05 

 

 

 

Figur 2. Diagram över andel rätta svar i Grupp x Svårighetsgrad interaktionen. 

 

Säkerhet. För att undersöka om konformitetsgruppen var säkrare på sina svar än 

kontrollgruppen (hypotes 4) genomfördes den tvåvägs variansanalys som hade grad av 

säkerhet som beroende variabel. Hypotes 4 bekräftades då det fanns en huvudeffekt av 

grupptillhörighet där konformitetsgruppen var signifikant säkrare på sina svar (M = 3.08, SD 

= 0.53) än kontrollgruppen (M = 2.77, SD = 0.52), F(1, 89) = 7.61, p = .007, 
2 

= .08. 

Analysen visade även en huvudeffekt för svårighetsgrad, F(3.13, 278.22) = 295.82, p < .0005, 


2 

=.77. Post hoc analyser visade en skillnad mellan samtliga svårighetsgrader förutom mellan 

de svåra och mycket svåra frågorna (se Tabell 3). Dessa huvudeffekter kvalificerades av en 

signifikant Grupp x Svårighetsgrad interaktion, F(3.13, 278.22) = 4.57, p = .001, 
2 

=.05 (se 

Figur 3). 

Enkeleffektsanalyser av grupp genomfördes separat för de olika svårighetsgraderna och 

båda grupperna visade en lägre säkerhet vid svårare frågor (se Tabell 3). Gällande 

kontrollgruppen fanns det en signifikant enkeleffekt av svårighetsgrad, F(2.91, 119.46) = 

108.43, p < .0005, 
2 

= .73 och samma gällde för konformitetsgruppen, F(3.18, 152.67) = 

205.59, p < .0005, 
2 

= .81. Post hoc analyser visade en större spridning på säkerheten i 

konformitetsgruppen än i kontrollgruppen (se Tabell 3).  
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Tabell 3 

Grad av säkerhet i Grupp x Svårighetsgrad interaktionen 

Svårighets-   Mkof - 

grad Mkof (SD) Mkol (SD) Mtotal (SD) Mkol df F p 
2 

1 4.27
a
 (.63) 3.66

a 
(.74) 3.99

a
 (.74) .61 1, 89 17.57 < .0005 .17 

2 3.72
b
 (.73) 3.55

a
 (.66) 3.64

b
 (.70) .17 1, 89 1.44 = .233 ns 

3 2.62
c
 (.60) 2.38

b
 (.60) 2.51

c
 (.61) .24 1, 89  3.61 = .061 ns 

4 2.30
d
 (.60) 2.20

b
 (.67) 2.26

d
 (.63) .10 1, 89 .529 = .469 ns 

5 2.47
d
 (.66) 2.06

b
 (.73) 2.28

d
 (.72) .41 1, 89 7.95 = .006 .08 

Not. Mkof  = medelvärde för konformitetsgruppen, Mkol  = medelvärde för kontrollgruppen. Mtotal = medelvärde 

för båda grupper. Ett högt medelvärde indikerar en högre grad av säkerhet.  

Medelvärden inom kolumner som inte delar upphöjd bokstav skiljer sig åt med Tukey, p < .05 

 

 
Figur 3. Diagram över grad av säkerhet i Grupp x Svårighetsgrad interaktionen. 

 

För att undersöka om det förekom överkonfidens angående antal rätta svar (hypotes 5) 

genomfördes ett paired samples t-test som jämförde antal skattade rätt och antal faktiska rätt. 

Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad, fast i form av en underskattning, där 

antal skattade rätt var lägre (M = 16.64, SD = 8.11) än antal faktiska rätt (M = 24.22, SD = 

5.29), t(80) p < .0005, 
2 

= .75. Förekomsten av överkonfidens testades också med ett paired 

samples t-test separat för grupperna och båda grupperna visade sig underskatta antal rätta 

svar. Kontrollgruppen skattade sina rätta svar (M = 15.05, SD = 6.48) lägre än antal faktiska 

rätt (M = 21.35, SD = 5.14), t(36) p < .0005, 
2 

= .59 och även konformitetsgruppen skattade 

sina rätta svar (M = 17.98, SD = 9.13) lägre än faktiska rätta svar (M = 26.64, SD = 4.11), 

t(43) p < .0005, 
2 

.58. På grund av denna underskattning bekräftas inte hypotes 5.  

För att testa förekomsten av better than average-effekten (hypotes 6) genomfördes ett one 

sample t-test som visade att det fanns en signifikant skillnad, återigen i form av en 

underskattning, mellan genomsnittet (M = 4.00) och skattningen av antal rätt i förhållande till 

genomsnittet (M = 3.06, SD = 1.29), t(82) = -6.63, p < .0005, d = .73, 95% CI [-1.22, -.66]. 

Förekomsten av better than average-effekten testades även med ett one sample t-test separat 

för grupperna. Kontrollgruppen skattade sina egna rätta svar i förhållande till genomsnittet (M 

= 2.98, SD = 1.29) som lägre än genomsnittet (M = 4.00), t(39) = -5.02, p < .0005, d = .79, 

95% CI [-1.44, -.61]. Även konformitetgruppen skattade sina egna svar i förhållande till 
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genomsnittet (M = 3.14, SD = 1.30) som lägre än genomsnittet (M = 4.00), t(42) = -4.34, p < 

.0005, d = .66, 95% CI [-1.26, -.46]. Då resultaten visade på en underskattning och inte en 

överskattning i antal rätta svar bekräftas inte hypotes 6. 

För att undersöka ett eventuellt samband mellan säkerhet och antal rätta svar 

(frågeställning 1) genomfördes en Pearson korrelationsanalys som visade att ett samband 

fanns, r(n = 91) = .48, p < .0005.  Enskilda korrelationsanalyser av samtliga 40 frågor 

genomfördes också och visade att det fanns ett signifikant positivt samband mellan grad av 

säkerhet och rätt svar i 24 av frågorna. Alltså vid fler än hälften av de enskilt analyserade 

frågorna fanns ett positivt samband mellan grad av säkerhet och antal rätta svar. 

 

 

Diskussion 
  

Syftet med studien var att undersöka om konformitet leder till bättre resultat på 

kunskapsfrågor, relationen mellan konformitet och säkerhet samt förekomsten av 

överkonfidens. Likt studier av Asch (1955) samt Rosander och Eriksson (2012) visade 

föreliggande studie att konformitet förekom. Konformitetsgruppen gav genomgående fler svar 

som matchade typvärdet än kontrollgruppen men skillnaden mellan grupperna var inte 

densamma över de olika svårighetsgraderna. Grupperna skiljde sig relativt likvärdigt åt på 

mycket lätta, lätta och medelsvåra frågor, om än något mindre på de mycket lätta frågorna. 

Dessa skillnader kan förklaras utifrån att konformitetsgruppen förlitat sig på tidigare 

deltagares svar, alltså konformerat, men kan även förklaras utifrån varierad kunskapsnivå i 

grupperna. Men då gruppindelningen skedde genom en blockrandomisering är en varierad 

kunskapsnivå inte en trolig förklaring. Skillnaden mellan grupperna vid de svåra och mycket 

svåra frågorna visar ännu tydligare att konformitet förekom då det finns en markant ökning av 

andel typvärden i konformitetsgruppen, speciellt på de mycket svåra frågorna. Detta innebär 

att deltagarna oftare vände sig till omgivningen, i detta fall tidigare deltagares svar, vid svåra 

och mycket svåra frågor för information om lämpligt agerande. Resultatet stämmer in på att 

konformitet ökar vid osäkerhet (Cialdini, 2005; Deutsch & Gerard, 1955; Rosander & 

Eriksson, 2012). 

Resultaten visade att konformitet generellt sätt leder till fler rätta svar men då hänsyn togs 

till svårigheten på frågorna visade det sig att det inte stämde på alla svårighetsgrader. Det 

lönade sig inte att göra som andra på de mycket svåra frågorna då ingen skillnad i antal rätta 

svar mellan grupperna kunde påvisas. Detta resultat är väntat då typvärdet från de svåra och 

mycket svåra frågorna ibland innebar ett felaktigt svar och att ta hjälp av någon som är lika 

osäker som sig själv kan liknas vid att en blind leder en blind. Rosander och Eriksson (2012) 

visade hur konformitet på de svåra frågorna med äkta svarsfördelning ledde till fler rätta svar. 

Men då en äkta svarsfördelning i Rosander och Erikssons studie innebar att majoriteten alltid 

svarat rätt, vilket inte var fallet i denna studie, är det en anledning till att studierna fick olika 

resultat. Ett annat skäl till denna studies resultat ligger i frågornas svårighetsgrad då Rosander 

och Eriksson delade in frågorna i tre svårighetsgrader där 90 – 100 % svarat rätt på de lättaste, 

80-89 % på de mellansvåra och under 80 % på de svåra frågorna. I denna studie gjordes en 

annan indelning av svårighetsgrader för att även inkludera frågor som fick mycket få rätta 

svar. Anledningen till att ha med mycket svåra frågor var för att efterlikna verkligheten i 

största möjliga mån, då studie 1 visade att felaktigt vedertagna uppfattningar förekom (på en 

fråga hade 73,7 % angett samma felaktiga svar). Att ökad svårighetsgrad ledde till färre rätta 

svar ses som en bekräftelse, om än i grova drag, på att deltagarna i studie 1 och i studie 2 

uppfattade svårigheten på frågorna snarlikt. Då ingen människa är felfri, utan ibland gör fel 

eller är oärlig, är det inte konstigt att konformitet ibland leder till sämre resultat, som i Aschs 

linjeexperiment (1955). Denna studies resultat visar dock att i det långa loppet väger de rätta 
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svaren upp för de felaktiga svaren på samma sätt som Fiske och Taylor (1991) visade att 

användning av heuristiker ibland kan resultera i felaktiga beslut men generellt sätt ger bra 

resultat. Resultaten bekräftar tidigare forskning (Bardsley & Sausgruber, 2005; Goldstein et 

al., 2008; Reno, Cialdini, & Kallgren, 1993) om att de gånger människor gör som andra (när 

andra gör något positivt) leder det till ett bättre resultat. Resultatet stämmer även in på att 

människor fortsätter med de beteenden som resulterar i positiva konsekvenser (Bandura, 

1971). 

Det var på de medelsvåra frågorna som deltagarna drog mest nytta av att göra som andra. 

På mycket lätta och lätta frågor fick de visserligen hjälp av att konformera men inte i samma 

utsträckning då många redan kunde de rätta svaren. Vid mycket svåra frågor, där säkerheten 

var låg, konformerade deltagarna som mest men det resulterade inte i fler rätta svar än vad 

kontrollgruppen fick. Att vid svåra uppgifter, då osäkerhet råder, vända sig till omgivningen 

för information om lämpligt agerande är just vad som hände i studie 2 och stämmer även in på 

Latané och Darleys (refererad i Latané & Nida, 1981) förklaring av åskådareffekten. Mest 

troligt är att även omgivningen är lika osäker på lämpligt agerande att agerandet därför kan, 

som i åskådaraffekten, innebära ignorans eller som i detta fall felaktiga svar på 

kunskapsfrågor.  

Att få se tidigare deltagares svar ledde till en ökad säkerhet men skillnaden mellan 

grupperna var inte speciellt stor och endast signifikant på de mycket lätta och mycket svåra 

frågorna. Anledningen till det kan vara att konformitetsgruppen fick sina egna svar bekräftade 

vid de mycket lätta frågorna samt förlitade sig på de tidigare deltagarna vid de mycket svåra 

frågorna, vilket höjde deras säkerhetsskattning på båda typer av frågor. Som förväntat sjönk 

säkerheten för båda grupper i samband med att frågorna blev svårare, förutom mellan svåra 

och mycket svåra frågor där säkerheten ökade för konformitetsgruppen. Konformitetsgruppen 

var säkrare på de mycket svåra frågorna fast ingen skillnad kunde påvisas mellan grupperna i 

antal rätta svar. En trolig förklaring till detta är att då konformitetsgruppen förlitade sig på 

svaren från tidigare deltagare trodde de att de valt det rätta svaret, vilket överensstämmer med 

Deutsch och Gerards (1955) definition av informativ social influens. Men då typvärdet inte 

alltid var det rätta svaret fick de alltså inte bättre resultat än vad kontrollgruppen fick.  

Ett intressant resultat var inte bara avsaknaden av överkonfidens i antal rätta svar utan att 

det till och med förekom en underskattning. Resultatet stämmer inte med tidigare forskning av 

(Brown, 2012; Cutler et al., 1987; Dobolyi & Dodson, 2013; Fischhoff et al., 1977; Miller & 

Geraci, 2014; Vallone et al., 1990). Detta kan bero på att deltagarna gjorde skattningen efter 

att de svarat på frågorna och då enkäten innehöll en hel del svåra frågor kan deras skattning ha 

påverkats av detta och resulterat i en lägre säkerhet. En annan anledning kan vara kultur då 

alla ovan nämnda studier genomfördes i USA och denna undersökning genomfördes i 

Sverige. Amerikaner är kända för att vara tuffa och självsäkra individer medan Sverige är känt 

för att präglas av Jantelagen som säger att ”Du skall inte tro att du är något … Du skall inte 

tro att du vet mera än vi” (Sandemose, 1968, s. 79). Därför kan överkonfidens vara mindre 

socialt accepterat i den svenska kulturen och mindre framträdande än i den amerikanska 

kulturen. Trots att överkonfidens inte bekräftades kan konformitetsgruppens ökade säkerhet 

på de mycket svåra frågorna ändå ses som en antydan till överkonfidens på just de frågorna. 

Då deltagarna underskattade sin förmåga i relation till genomsnittet istället för att 

överskatta, som i tidigare forskning av Brown (2012), förekom heller ingen better than 

average-effekt. En anledning till detta kan vara att Browns studie testade subjektiva 

egenskaper istället för objektiva frågor som användes i föreliggande studie. Men Weinsteins 

(1980) studie som innehöll frågor om objektiva händelser kunde ändå visa hur deltagarna 

trodde sig få uppleva mer positiva händelser än sina klasskamrater. Studiernas olika resultat 

lyfter återigen fram frågan om en eventuell kulturskillnad. Ytterligare studier på förekomsten 

av better than average-effekten som innefattar skattningar av både subjektiva egenskaper och 
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objektiva händelser i både USA och Sverige vore av intresse för att undersöka om en del av 

förklaringen till studiernas olika resultat kan ligga i kulturskillnader. 

Resultaten visade att det finns ett positivt samband mellan antal rätt och grad av säkerhet, 

vilket innebär att deltagarna var säkrare på de frågor som de hade rätt på jämfört med de 

frågor de hade fel på. Sambandet visade sig vara starkare (r = .48) än det samband som Cutler 

et al. (1987) fann (r = .20) vilket pekar på att deltagarna i denna studie var mer realistiska i 

sina säkerhetsskattningar än i studien av Cutler et al. Ställs det resultatet mot den 

underskattning i antal rätta svar som visats låter det möjligen något förbryllande. Men då det 

positiva sambandet baseras på en säkerhetsskattning vid varje enskild fråga och 

underskattningen baserades på en säkerhetsskattning efter samtliga frågor blir en förklaring 

synlig. Deltagarna svarade ärligt vid varje fråga men då hela testet skulle skattas och de skulle 

jämföra sig med andra deltagare verkar självsäkerheten ha sjunkit något. Vidare forskning av 

liknande slag skulle kunna ge svar på varför självsäkerheten sjönk vid jämförelser med andra 

deltagare. 

Det finns både styrkor och svagheter med denna studie men generellt sätt så har 

hypoteserna samt frågeställningen kunnat besvaras på ett tillfredsställande sätt. Styrkorna är 

att studien anses ha god validitet då lämpliga analysmetoder har använts för att undersöka de 

beroende variablerna. Genom att konformitetsgruppen och kontrollgruppen fått samma 

information, behandlats likvärdigt, inte skiljer sig åt i bakgrundsvariablerna och indelats 

genom blockrandomisering anses skillnaden mellan grupperna peka på förekomsten av 

konformitet.  Då inga frågor eller andra kommentarer kring ifyllandet av enkäten har 

uppkommit anses det vara ett bevis på att enkäten varit tydlig och begriplig för deltagarna och 

deras svar är därför bra mått på valt svarsalternativ och säkerhetskattning. Studiens resultat 

kan generaliseras till andra samhällsvetenskapliga programstudenter på högskolor eller 

universitet i Sverige då manipuleringskontrollen inte visade på några skillnader mellan 

grupperna och studiens bortfall endast bestod av 9 %. 

En svaghet i studien är att tre frågor inte kunde användas i analyser av konformitet då de 

genererade i fler än ett typvärde och detta framgick inte förrän långt in i arbetet då frågorna 

inte längre kunde bytas ut. För att slippa räkna bort några frågor i analysen borde en 

noggrannare genomgång av resultaten från studie 1 ha gjorts vilket hade lett till att tre andra 

frågor valts istället. En annan svaghet i studien är fördelningen mellan svårighetsgraderna på 

de 40 frågorna, som kunde ha gjorts på flera olika sätt. Antingen kunde det ha gjorts så att det 

fanns lika många frågor på varje svårighetsgrad för att lättare kunna göra jämförelser mellan 

dem. Eller kunde de ha valts så att fördelningen mellan svårighetsgraderna speglade resultatet 

från studie 1 och på så sätt speglade verkligheten på bästa sätt. I denna studie valdes 

fördelningen mellan svårighetsgraderna på ännu ett annat sätt för att försöka tillgodose både 

möjligheten att göra jämförelser samt att kunna spegla resultaten från studie 1. Som 

fördelningen såg ut i denna studie fick, till exempel, ett rätt svar på en mycket lätt fråga en 

större inverkan på andel än vad en medelsvår fråga fick och fördelningen speglade inte 

resultaten från studie 1 fullt ut. På grund av denna uppdelning blir varken jämförelserna eller 

spegligen av resultaten från studie 1 optimala, vilket ses som en svaghet, men det ansågs ändå 

vara den mest passande uppdelningen i denna studie. Ett förslag till framtida forskning är att 

testa andra uppdelningar av svårighetsgrader och jämföra resultatet med denna studies 

resultat.  
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Slutsats 

 

Studiens slutsats är att det mest lönar sig att göra som andra vid medelsvåra uppgifter. Vid 

lättare uppgifter är det också lönsamt att vända sig till andra men inte i samma utsträckning 

och vid mycket svåra uppgifter, och människorna omkring sig kan antas vara lik en själv, 

lönar det inte sig att följa strömmen. Då konformiteten ökar vid osäkerhet (Deutsch & Gerard, 

1955) ökar också förståelsen för varför det kan gå så illa när människor följer andras 

beteenden. Men då människor i många vardagssituationer utsätts för medelsvåra uppgifter, till 

exempel hur man ska bete sig på en ny arbetsplats eller var man ska gå när tåget blivit ersatt 

med buss, kan det vara nyttigt att veta att det finns en del att vinna på genom att låta sig 

influeras av andra. Genom att öka kunskapen om positiva effekter av konformitet kan den 

negativa synen på konformitet som finns i västvärlden (Cialdini & Trost, 1998) sakta 

förändras. En mer öppen syn på konformitet kan leda till ytterligare forskning om de positiva 

konsekvenser som social påverkan har. Då konformitet leder till fler rätta svar på 

kunskapsfrågor dyker frågan upp om vad det mer kan leda till. Vidare forskning på 

konformitet som orsak till förbättringar vore intressant för att se om konformitet till vissa 

beteenden kan öka människors välmående, till exempel genom ökad glädje och engagemang i 

livet som konsekvens av att man vill passa in i en grupp. 
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