
Bilaga 7. 

Procedur 

Studien tog plats i ett datorlab som var reserverat av professor Martin Bourgeois. 

Försökspersonerna anlände en åt gången till en reception utanför labbet och parades där ihop 

med tre stycken konfederater som arbetade åt experimentorn i studien. Alla fyra studenter 

ombads sedan komma in i datalabbet och sätta sig ner i de stolar jag placerat ut i rummet. 

Stolarna stod på en lätt diagonal linje jämte varandra med den riktige försökspersonen 

närmast dataskärmen och de tre konfederaterna lite lätt bakom på rad till vänster om 

försökspersonen. Valet av tre konfederater tillsammans med en försöksperson hade att göra 

med den studie som Asch utförde 1958 som visade att tre personer var precis effektiva nog att 

producera konformitet som en större grupp (Asch, 1955). 

Varje person i rummet placerades ut till deras stolar för att undvika att den riktige 

försökspersonen satte sig på fel plats. Meningen med denna placering var att konfederaten 

längst ut till vänster skulle kunna hålla det facit som tilldelats av experimentorn utan att 

försökspersonen märkte något och sedan upprepade bara de två andra konfederaterna allt som 

den förste sa. Dataskärmen var placerad precis framför den riktige försökspersonen eftersom 

det viktigaste var att denne hade full sikt då de övriga bara följde ett manus. 

1. Efter att försökspersonen anlänt och alla slagit sig ned bad experimentorn försökspersonen 

(och de experimentella konfederaterna) läsa igenom och skriva under godkännande avtalet för 

experimentet (informed consent forms). 

2. Sedan gavs en kort introduktion till experimentet med följande instruktioner: 

Både svårt och enkelt konformitetstest:   

“Välkomna och tack för att ni deltar i denna studie, vi är intresserade i hur minnet är 

sammanlänkad med variabler såsom självkänsla, behov av riktighet och behov av 

tillhörandeskap. Ni har alla tagit del av godkännande avtalet för studien och gått med på 

villkoren för experimentet. Jag kommer nu att be er att titta på en power point slide som visar 

olika ansikten, var vänliga och fokusera på datorskärmen och dess instruktioner under hela 

testet. Efter detta kommer ni att se en andra slide där jag lagt till ett antal ansikten och där vill 

jag att ni skall avgöra vilka som är nya och vilka som visades tidigare. Det är otroligt viktigt 

att ni markerar era svar tydligt genom att svara ”gammal” varje gång ett ansikte visas som ni 

sett tidigare och att ni säger ”nytt” varje gång ett ansikte visas som ni inte sett förut. Jag 

kommer att ge er instruktioner i vilken ordning ni skall besvara varje nytt ansikte, snälla ge 

inga svar innan ni får instruktioner. Efteråt kommer jag att be er att fylla i ett kortare 

frågeformulär och slutligen kommer jag att förklara mer kring syftet med studien och besvara 

alla frågor ni har. Hela studien kommer att ta mindre än 25 minuter, ni är fria att dra er ut när 

som helst under studien och ni kommer all att tilldelas era 3/5 extra poäng oavsett om ni 

fullföljer eller inte. Har ni några frågor innan vi börjar?”   

3. Experimentorn startade upp power- point presentationen som först visade instruktioner om 

hur många ansikten som skulle visas i den första delen, hur lång tid varje ansikte skulle visas 



samt att försökspersonerna skulle söka memorera de ansikten som visades. Detta för att alla 

skulle förstå informationen  om testet. Sedan började den första automatiska bildshowen i 

experimentet. Varje ansikte visades i fyra sekunder i det enkla testet och två sekunder i det 

svåra testet. Varje försöksperson tog del av ett av testen. 

a. Svårt och lätt konformitetstest: Konfederaterna tittade på presentationens första del 

tillsammans med försökspersonen.      

4. Experimentorn såg till att försökspersonen till fullo förstod instruktionerna inför 

presentationens andra del genom att en gång till gå igenom informationen för testet. Sedan 

klargjordes ordningen för hur de skulle besvara experimentets andra del genom att alltid be 

konfederaten längst ut till vänster börja ge svar då det var denne som satt med mitt facit för 

testet. Sedan började testets andra del där experimentorn själv klickade fram varje nytt ansikte 

för att inte sätta tidspress på deras svar och bockade samtidigt av den riktige försökspersonens 

svar på en checklista. Denna checklista var en enklare markering där experimentorn helt 

enkelt skrev exakt vad den riktige försökspersonen svarade på varje ansikte för att sedan 

kunna räkna antalet gånger denne konformerade till fel svar. 

a. Svårt och lätt konformitetstest: Konsederaten längst till vänster som fått facit till testet 

innan experimentet började med att ge svar till varje ny bild som kom upp och gav fel svar till 

speciella markerade ansikten. Konfederaterna blev härigenom de första tre personerna att 

besvara varje nytt ansikte som visades och den riktige försökspersonen svarade sist.    

5. Efter/före testes avslutande delades frågeformulär ut i fyra sektioner och tid gavs för alla 

deltagare att svara, konfederaterna låtsades fylla i sina formulär. För att undvika utomstående 

variablers inverkan d.v.s. att testet i sig påverkade deras självrapportering humörmässigt fick 

hälften av alla deltagare fylla i de tre utvärderingarna före experimentet och hälften efter 

experimentet, svårt som enkelt test. Skalorna delades in i fyra olika sektioner och oavsett om 

de fyllde i formulären före eller efter testet var alla tvungna att fylla i sektion fyra efter testet. 

Efter att konfederater och försökspersoner hade fyllt i sina frågeformulär samlades dessa in,  

försökspersonens avtal, frågeformulär och checklista över antalet gånger denne konformerade 

på testet placerades i en speciell pärm varefter alla ombads sätta sig tillrätta för vidare 

information om studien.     

 

6. Experimentorn gav sedan följande information till den riktige försökspersonen: 

Både svårt och enkelt konformitetstest: 

”Tack för att ni deltagit i denna studie. Som jag nämnde tidigare, är jag intresserad i hur 

minnet påverkas av variabler såsom självkänsla, behov av riktighet och behov av tillhörighet. 

Tyvärr måste jag medge att jag var tvungen att missleda dig om vissa aspekter av denna 

studie. Du blev ledd att tro att du deltog i denna studie tillsammans med tre andra 

försökspersoner, i själva verket arbetar dessa tre personer för mig i den här studien och deras 

mål här idag har varit att påverka dig att ge fel svar i det test du tagit del av. Jag sade i början 

av studien att detta var ett minnestest när du i själva verket faktiskt tagit del av ett 

konformitets test och vad jag egentligen är intresserad av är vilket samband det finns mellan 

variablerna självkänsla, tillhörighet och riktighet kontra gruppkonformitet. Jag testar i själva 

verket amerikanska studenter i enkla och svåra test för att avgöra om det finns någon skillnad 



i dessa tre variabler i enklare kontra svårare situationer där social influens är en faktor. 

Slutligen måste jag be dig om att hålla detaljerna kring denna studie hemliga, det är otroligt 

viktigt att personer som deltar i denna studie inte vet vad de deltar i och skulle det komma 

fram att du har delat med dig av studiens riktiga syfte har jag rätt att ta bort fem poäng från 

din totala poäng i General Psychology. Så snälla diskutera inte denna studie med någon förrän 

slutet på denna termin. Än en gång tack för ditt deltagande, du kommer att få dina utlovade 

poäng och jag besvarar gärna alla frågor du har kring studien.”  

7. Härefter markerade experimentorn varje försöksperson med ett nummer vilket matchade 

deras namn på avtalet för att kunna dela ut deras poäng, gjorde noteringar i en speciell 

checklista kring vilket test som körts, om de tilldelats formulären före eller efter testet samt 

noteringar om deras kommentarer på manipulationskontrollen. 


